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II TIPO CRISPR-CAS SISTEMTŲ
ADAPTACIJOS MECHANIZMO
TYRIMAI

CRISPR-Cas (angl. clustered regularly interspaced short palindromic repeats – CRISPR associated proteins)
yra bakterijų ir archėjų adaptyvios imuninės sistemos, svarbios ginantis nuo į ląstelę patenkančių virusų ar svetimos plazmidinės DNR [1]. Šios sistemos veikia trimis etapais, vadinamais adaptacija, CRISPR RNR (crRNR) brendimu bei interferencija. Tyrimo metu buvo gilinamasi į pačią pirmąją CIRPSR-Cas sistemų veikimo stadiją – adaptaciją, kurios metu Cas baltymai atpažįsta svetimos nukleorūgšties fragmentą, vadinamą proskirtuku, ir integruoja
jį į ląstelės CRISPR lokusą, proskirtukui tampant skirtuku. CRISPR lokuse tarp skirtukų išsidėsto pasikartojančios,
palindrominių savybių turinčios sekos, vadinamos CRISPR pasikartojimas, o lokuso pradžioje įprastai aptinkama
lyderinė seka, nuo kurios inicijuojama CRISPR lokuso transkripcija. Toks transkriptas yra brandinamas, susidarant
įvairioms crRNR, kurios veikia kaip interferencijos etapo Cas nukleazių vedlės, padedančios atpažinti ir sunaikinti
svetimas nukleorūgštis [2].
Adaptacijos etapo metu veikia beveik visose CRISPR-Cas sistemose aptinkami Cas1 ir Cas2 baltymai, kurie
susijungia į heteroheksamerinį integrazės kompleksą (Cas1)4(Cas2)2, sudarytą iš centrinio Cas2 dimero, prisijungusio du Cas1 dimerus. Toks integrazės kompleksas geba sąveikauti pirmiausia su proskirtuku, o šiam tapus
integracijai tinkamu skirtuko pirmtaku, kompleksas taip pat sąveikauja su ląstelės CRISPR lokusu, kuriame tarp
lyderinės sekos ir jai artimiausio CRISPR pasikartojimo, dviejų integracijos reakcijų metu yra įstatomas DNR skirtukas [3].
Kai kurių CRISPR-Cas sistemų adaptacijos etape dalyvauja ir kiti Cas baltymai. Pavyzdžiui, II-A potipio sistemose adaptacijos metu aptinkami didesni kompleksai, susidedantys iš baltymų Cas1, Cas2, Csn2 ir Cas9 [4], o kai
kurios I tipo CRISPR-Cas sistemos adaptacijos metu naudoja baltymus Cas4 (kurie taip pat randami II ir V tipų sistemose). Kartu su Cas1 ir Cas2 veikiantys papildomi baltymai dažniausiai yra atsakingi už skirtuko pirmtako DNR
galų paruošimą integracijai, taip pat jie dalyvauja atpažįstant greta proskirtukų esančias PAM (angl. protospacer
adjacent motif) sekas, su kuriomis vėliau sąveikauja ir interferencijas etapo Cas baltymai [5, 6].
Projekto metu pradėti CRISPR-Cas adaptacijos mechanizmo tyrimai mažai išnagrinėtose II-B ir II-C potipių
CRISPR-Cas sistemose. II-B potipio sistemoms būdingi baltymai Cas1, Cas2, Cas4 bei Cas9, o II-C potipio sistemos
turi tik Cas1, Cas2 ir Cas9.

TIKSLAS:
Mūsų tikslas buvo išgryninti visus šių sistemų Cas baltymus, patikrinti jų aktyvumą į CRISPR lokusą integruojant DNR skirtukus bei nustatyti baltymų sudaromus kompleksus.
Tyrimo metu buvo atlikta II-B ir II-C potipio Cas baltymus koduojančių genų raiška E. coli ląstelėse, po to
šie baltymai buvo išgryninti skysčių chromatografijos sistemomis. Patikrinus išgrynintų Wolinella sp. II-B ir II-C
potipių Cas1 ir Cas2 baltymų kompleksų aktyvumą integruojant DNR skirtukus į plazmidinį substratą su CRISPR
regiono fragmentu, nepavyko atrasti aktyvių integrazės kompleksų. Clostridium sp. II-C potipio sistemoje aktyvią
skirtukų integraciją į plazmidinį substratą vykdė inkarus gryninimui polipeptidinės grandinės C gale turinčių Cas1
ir Cas2 baltymų kombinacija – šie baltymai buvo pasirinkti tolimesniems adaptacijos mechanizmo tyrimams.
Kadangi skirtingų CRISPR-Cas sistemų Cas1-Cas2 kompleksai geba surišti ir integruoti skirtingų ilgių bei formų DNR substratus, buvo patikrinta, koks skirtuko pirmtakas yra optimalus Clostridium sp. II-C potipio integrazės
kompleksui. Šiai CRISPR-Cas sistemai būdingi 30 bazių porų ilgio skirtukai, o aktyviausiai integruojamas skirtuko
pirmtakas susideda iš 22 bazių porų dupleksinės DNR fragmento su 4 nukleotidų ilgio iškyšomis 3‘ galuose.
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Patikrinus II-C potipio Cas1-Cas2 baltymų komplekso gebėjimą įstatyti DNR skirtukus į linijinį CRISPR lokuso
fragmentą, buvo pastebėta, kad susidaro du diskretaus ilgio produktai (1 pav.), rodantys, kad integracija vyksta
tiksliai CRISPR pasikartojimo galuose.

1 pav.

II-C potpio Cas1-Cas2 integrazės komplekso
katalizuojamos skirtukų integracijos į linijinį CRISPR
lokuso fragmentą metu susidarantys produktai.
Rožine spalva žymimas skirtuko pirmtakas, žvaigždutė
simbolizuoja 32P žymę.

Siekiant nustatyti Cas baltymų sudaromus kompleksus, buvo susidurta su baltymų tirpumo problemomis,
trukdančiomis atlikti baltymų mišinio gel-filtraciją esant didelėms jų koncentracijoms. Galiausiai taip ir nepavyko
atrasti optimalių sąlygų, kuriose būtų galima išvengti susidarančių baltymų agregatų, išsaugant palyginti silpnas
Cas baltymų sąveikas.
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[5] Shiimori, M., Garrett, S. C., Graveley, B. R. & Terns, M. P. Cas4 Nucleases Define the PAM, Length, and Orientation of DNA Fragments
Integrated at CRISPR Loci. Molecular Cell, 2018, 70(5), 814-824.e6.
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ŽMOGAUS REPRODUKCINĖS
SISTEMOS MEZENCHIMINIŲ
STROMOS LĄSTELIŲ
PADAUGINIMO POTENCIALO
ĮVERTINIMAS

Endometriumas yra vidinis moters gimdos sluoksnis, kuris pasižymi dideliu gebėjimu regeneruoti.
Šis sluoksnis kiekvieno moters ciklo metu yra pašalinamas, atnaujinamas ir vėl iš naujo formuojamas.

TYRIMO OBJEKTAS:
Endometriumo kilmės mezenchiminės kamieninės ląstelės, kurios aptinkamos moters gimdos vidiniame
sluoksnyje. Endometriumo mezenchiminės stromos ląstelės (enMSL) yra išskiriamos biopsijos metu, tuo tarpu
menstruacijų kraujo mezenchiminės stromos ląstelės (menMSL) yra surenkamos moters ciklo metu netaikant
jokių invazinių procedūrų. EnMSL ir menMSL pasižymi tipinėmis mezenchiminėms kamieninėms ląstelėms
būdingomis savybėmis: gebėjimu atsinaujinti, aukštu proliferacijos lygiu bei gebėjimu diferencijuotis į įvairių
tipų ląsteles [1, 2].
Kaip ir iš kitų šaltinių išgaunamos kamieninės ląstelės, enMSL bei menMSL gali būti naudojamos
įvairių patologijų ir sutrikimų gydymui. Vis dėlto daugiausiai vilčių šių ląstelių panaudojime yra dedama į
ginekologinių ligų gydymą, kadangi šios ląstelės natūraliai egzistuoja gimdoje bei endometriume [3].
Kamieninėms ląstelėms daug kartų dalijantis in vitro, gali kisti jų kokybė. Todėl dažna problema, kuri iškyla
norint panaudoti šias ląsteles terapijos tikslais yra ta, kad šiuo metu per mažai žinoma apie reprodukcinės
sistemos mezenchiminių stromos ląstelių kamieniškumo išlaikymą ilgo kultivavimo metu.

PROJEKTO TIKSLAS:
Palyginti žmogaus endometriumo ir menstruacijų kraujo mezenchiminių stromos ląstelių ankstyvų ir
vėlyvų kultivavimo pasažų ląstelių savybes.

TYRIMO METODAI:
•
endometriumo ir menstruacijų kraujo mezenchiminių stromos ląstelių kultivavimas,
•
tėkmės citometrija,
•
RNR skyrimas,
•
atvirkštinės transkripcijos-kiekybinė PGR (AT-kPGR),
•
Western blot,
•
decidualizacijos indukcija,
•
mikroskopavimas,
•
ELISA.
Parodėme, kad endometriumo ir menstruacijų kraujo mezenchiminės stromos ląstelės vienodai vykdė
pliuripotentinių ląstelių paviršiaus žymenų (CD44, CD73, CD90, CD105, CD166) raišką tiek ankstyvame, tiek
vėlyvame pasažuose. Atlikę kamieniškumo genų (OCT4, SOX2, NANOG, KLF4) raiškos analizę AT-kPGR metodu,
patvirtinome, kad ilgo kultivavimo metu EnMSL ir MenMSL išlaiko panašią šių genų raišką. Menstruacijų
kraujo kamieninėse ląstelėse su ciklo reguliacija susijusių genų (p53, p21, Rb, CCNA2, CCNE2, CDK2) raiška
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reikšmingai nepasikeitė progresuojant pasažams, o endometriumo kamieninėse ląstelėse pastebėtas nors
ir nereikšmingas, tačiau daugumos šių genų raiškos pokytis. Taikydami Western blot metodą, ištyrėme, kad
su epigenetine reguliacija susijusių baltymų (EZH2, SUZ12) lygis šiek tiek sumažėjo progresuojant pasažams,
o su ciklo reguliacija susijusių baltymų (p53, ciklino E1) lygis išliko panašus tiek ankstyvame, tiek vėlyvame
pasažuose. Po decidualizacijos indukcijos įvertinę endometriumo ir menstruacijų kraujo kamieninių ląstelių
morfologiją, decidualizacijos genų žymenų (PRL, IGFBP1, WNT4) raišką ir sekretuojamų baltymų (prolaktino,
IGFBP1) lygį parodėme, kad visų ląstelių decidualizacijos potencialas yra panašus, o reikšmingų skirtumų tarp
skirtingų pasažų nenustatyta.

REZULTATAI:
Nustatyta, kad endometriumo ir menstruacijų kraujo mezenchiminių stromos ląstelių savybės
nežymiai kinta ilgos kultivacijos metu, o tokie pokyčiai yra susiję su ląstelės ciklo bei epigenetine reguliacija ir
decidualizacijos potencialu. Nors daugumoje atvejų šios ląstelės ilgo kultivavimo metu palaiko savo savybes ir
kamieniškumą panašiame lygyje, tačiau dėl statistinio patikimumo trūkumo šių pokyčių konkrečios pasekmės
ląstelėms nėra aiškios. Tokie tyrimai mums leidžia geriau suprasti apie enMSL ir menMSL vykstančius pokyčius
ilgo kultivavimo metu, tuo pačiu šie rezultatai prisideda ir atveria daugiau galimybių ateities tyrimams ir
potencialiam ląstelių panaudojimui terapijoje.
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BAKTERIOFAGO RAK2 SAVAIME
SUSIRENKANČIO BALTYMO
GP041 ŽIEDINIS PERKEITIMAS

Žiedinis perkeitimas (angl. Circular permutation) yra plačiai naudojama strategija siekiant pakeisti antrinių
struktūros elementų ryšius baltymuose, išlaikant jų tretinę struktūrą. Toks topologinis pertvarkymas yra stebimas natūraliuose struktūriniuose baltymuose ir yra išnaudojamas inžineriniams tikslams [1, 2, 3, 4]. Šio darbo
tyrimo objektas yra RaK2 bakteriofago (Klebsiella sp. vB_KleM-RaK2) priklausančio Myoviridae šeimai uodegėlės
apvalkalo baltymas gp041, kuris gali savaime susirinkti į vamzdelines struktūras [5]. Šio projekto tikslas yra sukurti gp041 žiediškai perkeistus baltymo variantus. Siekiama sukurti naujus baltymo polipeptidinės grandinės galus,
kurie būtų nukreipti į baltymo formuojamo vamzdelio išorinį paviršių.

1 pav.

6 gp041 baltymo žiedinio
perkeitimo būdu gauti variantai.
Struktūrų vaizdinimui naudota
UCSF Chimera [6].
A – 041N481/C480,
B – 041N493/C492,
C – 041N516/C515,
D – 041N580/C579,
E – 041N662/C661,
F – 041N783/C782.
Žalia spalva žymi baltymo naujai
formuojamą C, o raudona – N
galinę aminorūgštį. Geltona
linija žymi baltymo skėlimo vietą,
kurioje bus suformuoti nauji N ir
C galai.
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Gp041 baltymo erdvinė struktūra nėra žinoma, todėl jo modelis buvo sukurtas I-TASSER serveriu [7, 8].
Domenų paieškai naudoti FUpred, Robetta, ThreaDom, ThreaDomEx ir Pfam serveriai [9, 10, 11, 12, 13]. Remiantis domenų ribomis, žemo kompleksiškumo (angl. low complexity) ir netvarkingų struktūrų (angl. disorder)
regionais, buvo pasirinktos 6 žiedinio perkeitimo vietos (1 pav.).

2 pav.
Žiediškai perkeistų gp041 baltymo variantų
NDS-PAGE analizė.
M – baltymų molekulinės masės žymuo
(PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder),
N – netirpių baltymų frakcija,
T – tirpių baltymų frakcija. Raudonu kvadratu
apibraukti tiriamieji baltymai.

Genų inžinerijos metodais žiediškai perkeisti baltymai buvo konstruojami įgimtus gp041 baltymo N ir C
galus sujungiant per polipeptidinį jungtuką (GSGGTG) ir formuojant naujus polipeptidinės grandinės N ir C galus.
Žiediškai perkeisti baltymai buvo sintetinami E. coli BL21(DE3) ląstelėse ir tiriami vykdant baltymų elektroforezę
ir transmisinę elektroninę mikroskopiją. Paaiškėjo, kad visi žiediškai perkeisti gp041 baltymai buvo susintetinti,
didesnioji jų dalis buvo sintetinami intarpinių kūnelių formoje (2 pav.). Tiriant tirpią baltymų frakciją elektroniniu mikroskopu, paaiškėjo, kad 2 tirti variantai iš 3 geba formuoti tam tikras vamzdelines struktūras (3 pav.).
Neapibrėžtos formos struktūros, kurios rodo baltymo gebėjimą polimerizuotis, buvo stebimos visuose tirtuose
mėginiuose.

3 pav.

gp041 žiediškai perkeistų
variantų TEM analizė.
A – 041N481/C480,
B – 041N493/C492,
C – 041N580/C579.
Nuotraukose pateiktas mastelis
yra 100 nm. Juodu kvadratu
apibrauktos tiriamosios
struktūros.
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BAKTERIOFAGŲ STRUKTŪRINIŲ
BALTYMŲ IR JŲ ŠAPERONŲ
TYRIMAI

Bakteriofagai (fagai) – bakterijas infekuojantys virusai ̶ savo struktūra yra panašūs į kitus virusus: jų
nukleorūgščių (DNR arba RNR) genomą gaubia baltyminis virionas, kuris kartais dar būna padengtas lipidiniu
apvalkalu. Fagai dauginasi gyvose bakterinėse ląstelėse, o patekę į aplinką turi iškęsti įvairius baltymams ir nukleorūgštims žalingus veiksnius, todėl jų virionai, saugantys genetinę medžiagą, yra sudaryti iš labai tvirtų baltymų
ir tvarkingų jų kompleksų.
Rekombinantiniai fagų virionų baltymai taip pat formuoja elektroniniu mikroskopu stebimas tvarkingas nanostruktūras, kurios dažnai būna labai stabilios [1-2]. Tokių baltyminių struktūrų tyrimai yra aktualūs molekulinių
metodų kūrimui, ekologiškų nanoįrenginių bei vakcinų ar vaistų nešiklių konstravimui [3-7]. Deja, gana dažnai
ląstelėse indukuoti rekombinantiniai baltymai neįgyja tinkamos erdvinės struktūros, todėl agreguojasi į netirpius
intarpinius kūnelius. Taip yra todėl, kad teisingam sudėtingos struktūros baltymų susilankstymui dažnai reikalingi
specialūs pagalbiniai baltymai – šaperonai. Jų funkcijos ląstelės-šeimininkės baltymai pakeisti negali [8-10].

DARBO TIKSLAS:
Patikrinti Caudovirales eilės bakteriofagų koduojamų šaperonų įtaką jų struktūrinių baltymų tirpumui. Darbo metu buvo išdauginti ir CsCl gradiente išgryninti Lietuvoje išskirti miovirusai VpaE1 ir AAM22 (1 a
pav.). Atlikus jų genomų bioinformatikinę analizę tyrimams pasirinkti trys potencialūs struktūriniai ir 6 šaperonų genai klonuoti į raiškos vektorius (1 b pav.). Klonuotų struktūrinių baltymų genų raiška buvo vykdoma
kartu su įvairių šaperoninių baltymų deriniais, siekiant gauti tirpius rekombinantinius struktūrinius baltymus
(1 c pav.), kurie vėliau analizuoti transmisiniu elektroniniu mikroskopu (TEM) (1 d pav.).

1 pav.
Bakteriofago AAM22 virionų TEM nuotrauka (a),
sukonstruotos rekombinantinės plazmidės schema (b),
indukuotų baltymų SDS-PAGE gelio nuotrauka (c), AAM22
gp35 rekombinantinio baltymo formuojamų struktūrų
TEM nuotrauka (d).
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Vykdant tyrimą paaiškėjo, jog AAM22 fago gp35 uodegėlės apvalkalo baltymas yra tirpus ir formuoja savitvarkes struktūras (1 d pav.), o gp19 ir gp50 yra netirpūs. Šių baltymų tirpumą bandėme padidinti potencialiais
šaperoniniais baltymais. Gp50 tirpi frakcija padidėjo, tačiau tvarkingų nanostruktūrų nebuvo gauta, o gp19 baltymo tirpumo šaperonai nepadidino. Taip pat šaperoninius baltymus taikėme ankstesniuose darbuose tirto VpaE1
gp61 bei fago Vid5 gp34 tirpumo padidinimui, deja, ir šiais atvejais rezultatai buvo neigiami.

REZULTATAI:
Tirpūs rekombinantiniai fagų virionų baltymai geba formuoti struktūras panašias į stebimas virionuose.
Tuo tarpu netirpių baltymų tirpumą galima padidinti vykdant jų raišką kartu su šaperoniniais baltymais, bet tai
nebūtinai padeda susiformuoti nanostruktūroms. Gali būti, kad tam reikalinga dar papildomų genų raiška. Mūsų
tirti potencialiai šaperoniniai baltymai padidino tik vieno tirto struktūrinio baltymo tirpumą. Tai rodo, kad fagų
šaperoniniai baltymai nėra universalūs ir greičiausiai yra specializuoti tik tam tikros funkcijos baltymams.
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NUDC HIDROLAZĖS IR SU JA
SĄVEIKAUJANČIO BALTYMO
FUNKCIJŲ ESCHERICHIA COLI
BAKTERIJOSE TYRIMAS

Vienas iš eukariotų genų raiškos bruožų yra 5‘ RNR gale uždedama 7-metilguanozino kepurė, kuri apsaugo
RNR transkriptą nuo degradacijos, reguliuoja jo lokalizaciją ir transliaciją [1]. Ilgą laiką manyta, jog RNR modifikacija 5‘ gale yra skiriamasis eukariotų bruožas, atspindintis jų ir prokariotų divergenciją, tačiau, 2009 metais
atrasta, jog ir prokariotinės RNR 5‘ gale taip pat gali būti modifikuojamos eukariotinių RNR kepurę primenančiu
nikotinamido adenino dinukleotido (NAD) [2]. Parodyta, jog Esherichia coli bakterijose didelę NAD modifikaciją
turinčių RNR dalį sudaro bakterinės mažosios nekoduojančios RNR (sRNR) [3].
sRNR, – tai 50–500 nt ilgio molekulės, kurios sąveikaudamos su iRNR reguliuoja jų stabilumą bei transliaciją. Skatindamos ar slopindamos genų raišką sRNR dalyvauja bakterijoms prisitaikant prie pakitusių aplinkos
sąlygų [4]. Aptikta NAD modifikacija šių molekulių 5‘ gale potencialiai papildomai praplečia reguliacines šių RNR
funkcijas. Norint geriau suprasti šios, pastaraisiais metais ne tik prokariotuose [5,6], bet ir eukariotuose [7,8]
identifikuotos modifikacijos reikšmę, itin svarbu ištirti su 5‘-NAD-sRNR sąveikaujančius baltymus. Escherichia coli
bakterijose 5‘-NAD-RNR hidrolizuoja Nudix hidrolazė NudC [9,10]. Tačiau, kaip reguliuojamas katalizinis NudC aktyvumas, vis dar nėra aišku. Mūsų laboratorijoje buvo iškelta hipotezė, jog jos funkcijos galėtų būti užtikrinamos
sąveikaujant su papildomais baltymais. Ir iš tiesų, kolegų atliktų tyrimų metu buvo nustatytas vienas galimų šios
hidrolazės partnerių.
Šio tyrimo metu buvo įvertinta E. coli Nudix hidrolazės NudC ir su ja sąveikaujančio baltymo įtaka bakterijų
fiziologijai ir 5‘-NAD modifikaciją turinčių bei nemodifikuotų RNR kiekiui. Bakterijas auginant skystoje ir agarizuotoje terpėje nustatytas NudC, su ja sąveikaujančio baltymo poveikis E. coli augimo greičiui ir pasiekiamam
ląstelių tankiui įprastinėmis ir streso sąlygomis. Atlikus Northern hibridizacijos eksperimentus parodyta, jog abu
tiriamieji baltymai bei jų kompleksas reguliuoja ir 5‘-NAD modifikaciją turinčių, ir bendrą sRNR kiekį bakterijose.
Remiantis pirminiais RL-kPGR ekserimentų rezultatais, gautais įvertinus pasirinktų sRNR reguliuojamas iRNR, padaryta prielaida, jog tiriamieji baltymai E. coli bakterijose netiesiogiai moduliuoja ir sRNR taikinių raišką.
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ŽMOGAUS VAISIAUS VANDENŲ
KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ
NERVINĖS DIFERENCIACIJOS IR
NEUROTROFINŲ GENŲ RAIŠKOS
TYRIMAS 3D KULTŪROSE

Neurologinės ligos, pasireiškiančios nervų sistemos pažeidimais, yra pirmaujanti susirgimų grupė visame pasaulyje. Dėl riboto nervų sistemos atsinaujinimo potencialo, efektyvaus gydymo būdo, panaikinančio šių
ligų priežastis, kol kas nėra [1]. Kaip problemos sprendimas yra siūloma kamieninių ląstelių terapija.
Vienos iš nervinio audinio atkūrimui tinkamų ląstelių galėtų būti vaisiaus vandenų mezenchiminės kamieninės ląstelės. Pastarosios yra išskiriamos iš vaisiaus vandenų, kurie renkami amniocentezės būdu arba
po gimdymo [2], tad tai nekelia etinių klausimų, kurie yra susiję su kitų kamieninių ląstelių šaltiniais (kaulų
čiulpais, centrine nervų sistema). Be to, šios ląstelės yra neimunogeniškos [3], in vivo neformuoja teratomų
bei yra laikomos tarsi tarpinėmis tarp mezenchiminių ir embrioninių kamieninių ląstelių [4]. Viena svarbiausių
jų savybių yra pliuripotentiškumo nulemtas gebėjimas diferencijuotis į visų trijų gemalinių lapelių ląsteles
[5]. Kadangi ne vienas literatūros šaltinis įrodo šių ląstelių turimą nervinį diferenciacijos potencialą [5, 6], tad
vaisiaus vandenų kamieninės ląstelės galėtų tapti pranašiu neurologinių, o tai pat ir neurodegeneracinių ligų
gydymo įrankiu.
Kalbant apie kamieninių ląstelių terapiją, be tinkamo ląstelių šaltinio pasirinkimo, reikia pagalvoti ir apie
jų kultivavimo metodą. Dažniausiai kamieninės ląstelės yra kultivuojamos monosluoksniu 2D kultūrose. Visgi
tokios kultūros ganėtinai skiriasi nuo gyvus audinius sudarančių ląstelių populiacijų. Tad didžiausias iššūkis,
su kuriuo susiduriama atliekant nervinio audinio tyrimus, yra tai, kad 2D kultūrose neįmanoma atkurti in vivo
nervinio audinio aplinkos [7]. Dėl šios priežasties 3D kultūros, kurios, tiksliau atvaizduoja gyvo organizmo nervinio audinio ląstelių morfologiją, proliferaciją, diferenciaciją ir poliarizaciją tampa vis populiaresnės. Vienas
pagrindinių ląstelių auginimo tokiose kultūrose būdų − kai ląstelės formuoja sferoidus. Pastebėta, kad juose
yra stebima heterogeninė ląstelių populiacija, o ląstelės-ląstelės bei ląstelės-tarpląstelinio užpildo sąveikos yra
daug panašesnės į tas, kurios nustatomos gyvuose organizmuose [8].
TYRIMO TIKSAS:
Įvertinti vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių potencialą diferencijuotis nervine kryptimi, ląsteles auginant 2D ir 3D kultūrose. Kadangi vienas iš tyrimo uždavinių buvo išrinkti palankiausias sąlygas vaisiaus vandenų mezenchiminių kamieninių ląstelių neurosferų (iš nervinių ląstelių sudarytų sferoidų) formavimuisi, ląstelių
sferoidai buvo kultivuojami skirtingose 96 šulinėlių plokštelėse (NunclonTM SpheraTM ir apvaliadugnėje lėtai
besipolimerizuojančia agaroze padengtoje, NuncTM). Įvertinus minėtųjų tipų plokštelėse augusių sferoidų morfologiją ir genų raišką, tolimesniems tyrimams buvo nuspręsta naudoti NunclonTM SpheraTM plokšteles. Taip pat
buvo siekiama išrinkti palankiausią nervinės diferenciacijos protokolą, kuriuo galima būtų veikti 3D kultūrose
augančias ląsteles. Norint įgyvendinti šį uždavinį, monosluoksnius formuojančios ląstelės 3 dienas buvo veikiamos skirtingomis nervinės diferenciacijos induktorių (cAMP, IBMX, BDNF, NGF, KCl, N2, RA) kombinacijomis.
Šviesiniu mikroskopu įvertinus, skirtingais protokolais veiktų ląstelių morfologiją (1 pav.) bei tikro liko polimerazinės grandininės reakcijos būdu nustačius genų (VIM, MAP2, BDNF, NGF, NTF4, TUBB3, NES, SOX2, TGFB1,
VEGFA, NCAM2) raiškos pokyčius, buvo išsiaiškinta, jog efektyviausiai nervine kryptimi diferencijavo ląstelės,
kurios buvo indukuotos BDNF, NGF, KCl ir RA kombinacija. Tai patvirtino ir šiomis medžiagomis veiktų ląstelių
imunofenotipinė analizė (remiantis tėkmės citomterijos duomenimis, diferencijavusiose ląstelėse išaugo NES,
SOX2, MSI1, LIN28A baltymų raiška).
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1 pav.
Vaisiaus vandenų mezenchiminių kamieninių ląstelių morfologija po 3 d. nuo nervinės diferenciacijos
pradžios (mastelis 400 µm).

Išrinkus tinkamiausią nervinės diferenciacijos protokolą, 5 dienas juo buvo indukuotos 3D kultūrose
augusios ląstelės. Palyginus 2D ir 3D kultūrose diferencijavusių ląstelių genų raišką, paaiškėjo, jog ląstelės iš
neurosferų pasižymėjo aukštesne neurotrofinų (NGF, CNTF, GDNF) raiška, bet žemesne neurotrofino BDNF
raiška, nei diferencijavusios ląstelės iš 2D kultūrų. Taip pat diferencijavusioms ląstelėms iš 3D kultūrų buvo
būdinga aukštesnė ir kitų, nervinėms ląstelėms specifinių, genų (GFAP, NGF, CNTF, ALDH1L1, GDNF, MAP2,
NSE, NES, NTRK1) raiška, palyginus su monosluoksniuose diferncijavusiomis ląstelėmis. Visgi Western blot
metodu įvertinus indukuotų ląstelių baltymų raišką, paaiškėjo, jog intensyvesnė MYC ir TUBB3 baltymų raiška
vyko diferencijavusiose ląstelėse iš 2D, o ne iš 3D kultūrų.
Taigi, nors indukuojant žmogaus vaisiaus vandenų mezenchimines kamienines ląsteles BDNF, NGF, KCl
ir RA medžiagų kombinacija, geresniu diferenciacijos potencialu (vertinant neurotrofinų ir kitų nerviniam
audiniui specifinių genų raišką) pasižymėjo neurosferų ląstelės, visgi vienareikšmiškai teigti, jog 3D kultūrose
diferencijavusios ląstelės yra panašesnės už tas, kurios diferencijavo 2D kultūrose, būtų dar anksti. Reikalingi
papildomi vaisiaus vandenų mezenchiminių kamieninių ląstelių diferenciacijos 2D ir 3D kultūrose tyrimai,
siekiant jas pritaikyti regeneracinės medicinos tikslais.
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BALTYMO CD80 REIKŠMĖ
KOLOREKTALINĖS KARCINOMOS
LĄSTELIŲ ATSPARUMUI
CHEMOTERAPINIAMS
VAISTAMS

Vėžinių ląstelių atsparumą chemoterapiniams vaistams gali sukelti įvairios priežastys: ląstelių žūties slopinimas, vaisto metabolizavimo ląstelėje pokyčiai, vaisto taikinio mutacijos ar suintensyvėjusi DNR reparacija [1].
Imuninės patikros inhibitorių (IPI) terapija yra vienas iš potencialių būdų, galinčių spręsti atsparumo chemoterapiniams problemą. Šis gydymo būdas veikia kitais mechanizmais nei chemoterapija – jis atstato imuninės
sistemos gebėjimą atpažinti vėžines ląsteles, blokuodamas tą atpažinimą slopinančius imuninės patikros baltymus [2]. Žinoma, kad vėžinės ląstelės savo paviršiuje eksponuoja imuninės patikros baltymus, slopinančius T
ląstelių aktyvaciją ir vėžinių ląstelių sunaikinimą. IPI terapija yra sėkmingai taikoma gydant melanomą, o vėliau
šio tipo gydymas buvo patvirtintas įvairių tipų vėžio, taip pat ir kolorektalinio, gydymui [2]. Tačiau dėl kol kas
nežinomų priežasčių dabar taikoma IPI terapija kolorektalinio vėžio atveju ne visada yra sėkminga. Atsparumu
ląstelių žūties iniciacijai pasižyminčios vėžinės ląstelės aktyvuoja molekulinius kelius, kurie ne tik lemia atsparumą chemoterapiniams vaistams , bet ir gali padidinti imuninės patikros molekulių raišką. Šio darbo metu siekėme
įvertinti imuninės patikros baltymo CD80 reikšmę ląstelių išgyvenimui chemoterapiniams vaistams atspariose
ir jautriose žmogaus kolorektalinės karcinomos ląstelėse HCT116 ir SW620. Baltymo CD80 reikšmę vertinome
nutildydami jį koduojančio geno raišką naudojant siRNR.
Atlikę imunoblotingą nustatėme, jog chemoterapiniams vaistams atspariose HCT116/FU ląstelėse padidėja CD80 baltymo kiekis. Vidutinio stiprumo 5-fluoruracilo (FU) poveikis taip pat didino CD80 baltymo kiekį
HCT116 ir HCT116/OXA ląstelėse. Chemoterapiniams vaistams atspariose SW620/FU ląstelėse CD80 baltymo
kiekis taip pat išaugo. Tačiau FU poveikis šiose ląstelėse mažino CD80 baltymo kiekį. CD80 baltymo kiekio padidėjimas HCT116/FU ląstelėse bei HCT116 ir HCT116/OXA ląstelėse po FU poveikio taip pat patvirtintas atlikus
imunofluorescencinę mikroskopinę analizę (1 pav.).
Baltymo CD80 tildymas HCT116 ląstelėse mažino šių ląstelių gyvybingumą, tačiau chemoterapiniams vaistams atspariose ląstelėse HCT116/FU tokios tendencijos nestebėjome (2 pav.). Taigi, CD80 baltymas yra svarbus
HCT116, bet ne chemoterapiniams vaistams atsparių ląstelių HCT116/FU išgyvenimui.
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Priedai

1 pav.
HCT116 ir HCT116/FU ląstelių imunofluorescencinės mikroskopijos nuotraukos.
Mėlyna – DAPI žymėti ląstelių branduoliai, žalia - CD80 baltymo lokalizacija. Skalė – 10 μm.

2 pav.
CD80 kiekio sumažinimo reikšmė ląstelių gyvybingumui.
Tamsiai pilkas stulpelis – neigiama kontrolė (NK) – nespecifinė siRNR.
Šviesiai pilkas stulpelis – CD80 specifinė siRNR (CD80).
K – ląstelės neveiktos vaistais.
Paklaidų juostos ±SN; n = 3. *p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001.
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SERPINO B5 REIKŠMĖ
ATSPARUMUI
CHEMOTERAPINIAMS
VAISTAMS KOLOREKTALINĖS
KARCINOMOS LĄSTELĖSE

Kolorektalinis vėžys yra vienas iš labiausiai paplitusių ir vienas iš didžiausiu mirtingumu pasižyminčių vėžinių susirgimų pasaulyje. Kolorektalinis vėžys yra gydomas chirurginiu būdu, o esant metastazėms kartu yra
taikoma ir chemoterapija, kuriai yra naudojamas 5-fluoruracilo (5-FU) ir oksaliplatinos (OxaPt) vaistų derinys. Jie
skirtingais mechanizmais sukelia DNR pažaidas, taip paveikdami sparčiai besidalinančias naviko ląsteles ir sinergistiškai sustiprindami vienas kito poveikį [1]. Chemoterapinio gydymo efektyvumas dažnai mažėja dėl įgimto ar
įgyto navikinių ląstelių atsparumo chemoterapiniams vaistams. Vaistams jautrios navikinės ląstelės su laiku gali
jautrumą prarasti dėl vaisto inaktyvacijos, vaisto taikinių pokyčių, suintensyvėjusio vaisto išnešimo iš ląstelės,
padidėjusio DNR pažaidų taisymo arba ląstelės žūties slopinimo [2].
Mūsų laboratorijoje tyrimai vykdomi su chemoterapiniams vaistams atsparesnėmis žmogaus kolorektalinės karcinomos ląstelių HCT116 ir SW620 sublinijomis. Jos buvo išvestos ilgą laiką ląsteles kultivuojant su 5-FU
(HCT116/FU ir SW620/FU) arba OxaPt (HCT116/OXA ir SW620/OXA) [3].
Serino proteazės yra evoliuciškai konservatyvi baltymų šeima, dalyvaujanti organizmo homeostazės palaikyme. Jų veikla griežtai reguliuojama specifinės baltymų grupės – serino proteazių slopiklių (serpinų) [4]. Tačiau
yra serpinų, kurie slopinimo funkcijos neatlieka – toks yra serpinas B5, dar vadinamas maspinu. Jo raiška priklauso nuo naviko tipo – vienuose navikuose serpino B5 raiška gali būti padidėjusi, palyginus su sveiku audiniu, o kituose – sumažėjusi. Taip pat žinoma, kad serpinas B5 gali įgauti įvairią viduląstelinę lokalizaciją. Ląstelių paviršiuje
serpinas B5 sąveikauja su integrinais ir taip keičia ląstelių judrumą, branduolyje reguliuoja genų transkripciją ir
chromatino pertvarkymą, o citozolyje gali sąveikauti su kitais baltymais, pavyzdžiui, karcinoembrioniniu antigenu
(CEA) [5][6]. Kolorektalinio vėžio atveju serpino B5 raiška yra padidėjusi, tačiau šio baltymo sąsaja su atsparumu
chemoterapiniams vaistams nėra aiški [7].
Ankstesnių tyrimų metu nustatėme, kad serpino B5 baltymo raiška yra padidėjusi HCT116/FU bei HCT116/
OXA ląstelėse, palyginus su HCT116 ląstelėmis, tačiau yra sumažėjusi SW620/FU ląstelėse, palyginus su SW620.
Taip pat parodėme, kad poveikis 5-FU arba OxaPt didino serpino B5 raišką HCT116 bei HCT116/FU ląstelėse.
Šio tyrimo metu mažinome serpino B5 baltymo kiekį HCT116 ir SW620 ląstelėse bei chemoterapiniams
vaistams atsparesnėse jų sublinijose dvejomis skirtingomis serpino B5 transkriptui specifinėms siRNR – SB5_1
bei SB5_8. SB5_1 siRNR mažino serpino B5 kiekį efektyviau nei SB5_8 siRNR. Taip pat pastebėjome, kad mažėjo
tik citoplazmoje esančio baltymo kiekis, o branduolyje esančio serpino B5 baltymo kiekis nesikeitė.
Vėliau nustatėme, kaip citoplazmoje esančio serpino B5 kiekio sumažinimas veikia ląstelių gyvybingumą
po poveikio 5-FU arba OxaPt. Ląstelės buvo transfekuotos serpino B5 geno transkriptui specifine siRNR arba
neigiamos kontrolės siRNR, kuri nėra specifinė žmogaus genų transkriptams, bei veiktos 5-FU arba OxaPt vaistais. Gyvybingumas buvo nustatomas ląsteles dažant kristaliniu violetu. Serpino B5 kiekio sumažinimas neturėjo
įtakos ląstelių gyvybingumui. Gali būti, kad SB5 atlieka ląstelei svarbias funkcijas branduolyje, todėl norint iki
galo ištirti jo reikšmę atsparumui reikėtų naudoti kitus raiškos mažinimo metodus, kurie paveiktų ir branduolyje
esantį baltymą.
Galiausiai fluorescencinės mikroskopijos metodu buvo nustatyta serpino B5 lokalizacija HCT116, HCT116/
FU, HCT116/OXA, SW620, SW620/FU bei SW620/OXA ląstelėse. Kaip ir tikėtasi, serpinas B5 nustatytas ir ląstelių
citoplazmoje, ir branduoliuose. Taip pat ląstelių branduoliuose galima pastebėti ryškesnes serpino B5 sankaupas
mažiau heterochromatino turinčiose branduolio vietose. Išmatavus fluorescenciją kiekybiškai nustatėme, jog
statistiškai reikšmingai didesnis serpino B5 kiekis buvo HCT116/FU ląstelių branduoliuose bei citoplazmoje, statistiškai reikšmingai mažesnis – HCT116/OXA ląstelių citoplazmoje, bet ne branduoliuose lyginant su HCT116 ląs24

telėmis. SW620 ląstelių chemoterapiniams vaistams atsparesnėse sublinijose nustatėme, kad statistiškai reikšmingai mažesnis serpino B5 kiekis yra ir SW620/FU, ir SW620/OXA ląstelėse, ir citoplazmoje, ir branduoliuose.
Šie duomenys atitinka ankstesnių tyrimų metu Western blot metodu gautus duomenis.
Duomenų apie serpino B5 ir atsparumo chemoterapiniams vaistams ryšį yra nedaug, ir jie prieštaringi.
Neaišku, ar branduolyje esantis serpinas B5 turi įtakos navikinių ląstelių atsakui į chemoterapinius vaistus, taip
pat mechanizmas, kuriuo serpinas B5 veikia įvairius navikinių ląstelių bruožus taip pat kol kas nėra žinomas, todėl
reikėtų atlikti daugiau tyrimų.
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POTENCIALAUS BALTYMO
TOKSINO KRISTALINIMO
OPTIMIZAVIMAS

III tipo CRISPR-Cas sistema suteikia prokariotams adaptyvų gynybos nuo virusų mechanizmą. Buvo pastebėta, jog šios sistemos naudoja specializuotą ląstelių signalo kelią kovojant su infekcijomis. Kai CRISPR-Cas
efektorinis kompleksas atpažįsta svetimą RNR, jis pradeda sintetinti ciklinius oligoadenilatus iš ATP [1]. Šios molekulės aktyvuoja įvairius CRISPR pagalbinius baltymus, kurie susideda iš signalo atpažinimo ir efektorinio domenų:
RNazinio, DNazinio, ATPazinio, proteazinio ar kitų [2]. Keleto efektorinių domenų struktūros ir funkcijos buvo
nustatytos, pavyzdžiui HEPN domeno RNazinis aktyvumas [3, 4] ir į restrikcijos endonukleazes panašių domenų
DNazinis aktyvumas [5, 6]. Pastebėtina, jog daugelio kitų efektorinių domenų struktūros ir funkcijos lieka nenustatytos. Dalis žinomų CRISPR pagalbinių baltymų turi domenus, kurių sekos panašios į prokariotų toksino-antitoksino sistemoms būdingus transliaciją slopinančius toksinus [2]. Tyrimo metu mes išgryninome šiai grupei
priklausantį baltymą toksiną ir paruošėme jo kristalus tolimesnei rentgenostrukūrinei analizei.
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NAUJO TIPO TDV-1 VIRUSO
IŠ NEFILAMENTINIŲ GRYBŲ
STRUKTŪRINIAI IR TAIKOMIEJI
FUNKCINIAI TYRIMAI

Saccharomycetaceae mielių šeimai priklausančios Torulaspora delbrueckii mielės dažnai randamos įvairiose gamtinėse nišose: dirvoje, augaluose, vaisių paviršiuje bei kai kurių gyvūnų mikrobiomose. T. delbrueckii
mielėse dažnai randami dvigrandininės RNR genomą turintys, Totiviridae virusų šeimai priklausantys L-A ir M
virusai, lemiantys biocidinį mielių fenotipą.
Mūsų laboratorijoje, naudojant genų inžinerijos metodus bei bioinformatinę analizę, nefilamentiniams
grybams priklausančiose Torulaspora delbrueckii mielėse identifikuotas naujas Partitiviridae šeimai priklausantis
virusas, pavadintas TdV-1. Iki šiol buvo žinoma, kad Partitiviridae šeimos virusai infekuoja augalus, pirmuonis ir
filamentinius grybus, o mielėse iki šiol šie virusai identifikuoti nebuvo.
Partitiviridae virusų šeimai priskiriami izometriniai, be apvalkalėlio, dvisegmentinį dvigrandininės RNR genomą turintys virusai. Partitiviridae šeimos virusų genomo dydis yra nuo 1,4 kb iki 2,1 kb. DgRNR1 segmentas
koduoja nuo RNR priklausomą RNR polimerazę, dgRNR2 segmentas koduoja kapsidės baltymą [1]. Partitiviridae
virusų šeimai priklausančių virusų kapsidė yra nuo 35 nm iki 42 nm skersmens, T=1 simetrijos, sudaryta iš vieno
baltymų sluoksnio. Kapsidę sudaro 120 baltymo subvienetų. 60 A subvienetų suformuoja ikosaedrinę 5-ojo laipsnio simetrijos ašį, 60 B subvienetų sudaro 3-ojo laipsnio simetrijos ašį (1 pav.) [2,3].

1 pav.
Partitiviridae šeimai priklausančio PCV-1 viruso krioelektroninės mikroskopijos modelis. Mėlyna spalva pažymėtas kapsidės
baltymo konformeras A; pilka spalva pažymėtas konformeras B. Dydžio skalė 38 nm (Byrne et al., 2021).
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Tyrimų metu sukonstruotos plazmidės, koduojančios Torulaspora delbrueckii viruso TdV-1 kapsidės baltymus, sulietus su afininiu FLAG-6xHis gryninimo inkaru arba fluorescenciniu mCherry baltymu. Sukonstruotomis
plazmidėmis transformuotas laboratorinis Saccharomyces cerevisiae BY4743ΔLA mielių kamienas. Atlikus baltymų biosintezę BY4743ΔLA kamiene ir baltymų frakcijų analizę NDS-PAGE metodu, patvirtinta, kad BY4743ΔLA
kamiene vyksta TdV-1 viruso kapsidės baltymų biosintezė. Gautas baltymų frakcijas išanalizavus transmisiniu
elektroniniu mikroskopu (TEM) patvirtinta, kad rekombinantinis TdV-1 kapsidės baltymas geba susirinkti į virusus
panašias daleles (VPD), kurių skersmuo yra 30 nm (2 pav.).

2 pav.
TEM mikrografija,
kurioje identifikuotos
TdV-1 viruso VPD.
Dydžio skalė 200 nm.

Norint įvertinti TdV-1 kapsidės baltymo C-galo ir N-galo lokalizaciją viruso kapsidėje, atliktas kapsidės baltymų su C-gale arba N-gale prilietais FLAG-6xHis afininiais inkarais gryninimas imobilizuotų metalų jonų afininės
chromatografijos (IMAC) metodu natyviomis ir denatūruojančiomis sąlygomis. Po IMAC gryninimo ir baltymų
profilių analizės buvo ištirta, kad TdV-1 kapsidės baltymo C-galas ir N-galas yra lokalizuoti kapsidės viduje. Siekiant ištirti TdV-1 virusinių dalelių gebėjimą sintetinti genominę viruso RNR, sukonstruotos atskiros plazmidės,
koduojančios TdV-1 kapsidės baltymą ir nuo RNR priklausomą RNR polimerazę (RdRp). Plazmidėmis transformavus S. cerevisiae BY4741ΔLAΔLBC kamieną ir atlikus baltymų biosintezės analizę, ištirta, kad kapsidės ir RdRp
baltymų biosintezė yra nepakankama. Siekiant įvertinti TdV-1 viruso kapsidės baltymo formuojamų VPD transfekcinį potencialą žinduolių ląstelių kultūroje, HeLa ląstelės inkubuotos su TdV-1 VPD, sulietomis su fluorescenciniu baltymu. Atlikus ląstelių stebėjimą fluorescenciniu mikroskopu įvairiais laiko intervalais, identifikuota, kad
modifikuotos TdV-1 VPD geba pernešti sulietus baltymus į HeLa ląsteles.
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BETA-KARBOANHIDRAZIŲ
(β-CA) GAVIMAS IR
SĄVEIKOS SU JUNGINIAIS
BIOTERMODINAMINIAI
TYRIMAI

Antibiotikai – plačiai medicinėje praktikoje naudojami vaistai, kurie padeda užkirsti kelią nepageidaujamų
mikroorganizmų augimui. Perteklinis jų vartojimas ar piktnaudžiavimas, lėmė hospitalines infekcijas sukeliančių
mikroorganizmų atsparumo išsivystymą esamiems preparatams. Vienas iš galimų kovos su bakterijų atsparumo
antibiotikams problemų sprendimų – alternatyvių vaistų taikinių ir juos atrankiai veikiančių vaistų paieška. Dėl
šios priežasties gyvybiškai svarbūs patogeninių bakterijų ląstelėse aptinkami fermentai karboanhidrazės (angl.
carbonic anhydrases, CA) yra intensyviai tiriami ir gali tapti potencialiu vaistų taikiniu [1, 2].
Beta-karboanhidrazės – viena iš aštuonių karboanhidrazių superšeimai priklausančių fermentų grupių,
kurie dalyvauja dalyvauja svarbiuose bakterinių ląstelių metaboliniuose procesuose. Kaip ir kitų šeimų CA, metalofermentai savo aktyviajame centre turi dvivalentį cinko joną ir katalizuoja grįžtamą CO2 hidratacijos reakciją
iki bikarbonato jono ir proton [3].
Pirminiai aromatiniai/heterocikliniai sulfonamidai yra plačiausiai naudojami CA slopikliai jau daugiau nei
80 metų. Šie junginiai naudojami kaip medikamentai glaukomos, diurezės sutrikimų gydymui bei kartu tiriami
kaip antivėžiniai ar antikonvulsiniai vaistai [4].
E.coli – šiltakraujų organizmų žarnyną kolonizuojantis mikroorganizmas, savo genome koduojantis dvi
beta-CA izoformas: can ir cynT [5]. Siekiant geriau suprasti bakterinių karboanhidrazių slopinimo mechanizmą
sulfonamidais, projekto metu išsikelėme tikslą pasigaminti rekombinantines E. coli karboanhidrazes, patikrinti jų
jungimąsi su atrinktais benzensulfonamidiniais junginiais ir įvertinti jų fermentinį aktyvumą.
Projekto metu pavyko sėkmingai optimizuoti can karboanhidrazės sintezę ir gryninimą. Tinkamiausias kamienas vykdyti can baltymo raišką - BL21(DE3) pLysS. Raiškos sąlygos: 4 val. po indukcijos 1 mM IPTG 30 oC
temperatūroje. Baltymas išgrynintas imobilizuotų metalų jonų mainų ir jonų mainų chromatografijos metodu,
gauta 20,8 mg baltymo (konc. 1,3 mg/ml). FTSA metodu stipri can baltymo sąveika su komerciniais slopikliais
nebuvo pastebėta. Can baltymas, po gryninimo IEXC, stipriausiai jungėsi su TFMSA slopikliu esant pH 8,3 (Kb =4,1
× 104 M-1). Baltymo struktūra stabiliausia pH intervale 5,0-6,0 natrio acetatiniame ir MES buferiniame tirpale.
Gauti tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad yra reikalingi išsamesni ir papildomi tyrimai, norint geriau suprasti
bakterinių karboanhidrazių jungimosi su benzensulfonamidiniais slopikliais procesus.

1 pav.
Tyrimo planavimo schema.
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BAKTERIOCINO GEOBACILLIN
26 POVEIKIO VIZUALIZACIJA
ATOMINĖS JĖGOS
MIKROSKOPIJOS METODAIS

Antimikrobiniu aktyvumu pasižyminčius junginius geba gaminti įvairios gyvų organizmų grupės, tarp kurių
yra vabzdžiai, bakterijos, augalai, grybai ir gyvūnai. Bakteriocinai yra bakterijų produkuojami antimikrobiniai peptidai, jie koduojami genų ir yra sintetinami ribosomose. Dauguma Gram- teigiamų ir Gram- neigiamų bakterijų
gali išskirti bent po vieną bakteriociną, kurie padeda konkurencijos dėl resursų metu, siekiant užtikrinti bakterijos
išgyvenimą. Bakteriocinai yra heterologinė junginių grupė su įvairiais veikimo mechanizmais ir struktūriniais ypatumais, tačiau dėl didelės antimikrobinių junginių įvairovės, dauguma jų dar nėra identifikuoti ir ištirti.
Geobacilinas 26 (Geo26) yra termo labilus trečios klasės bakteriocionas, kurį produkuoja termofilinės
Gram- teigiamos bakterijos Geobacillus stearothermophilus 15. Šis didelės molekulinės masės bakteriocinas pasižymi siauru antibakteriniu poveikiu prieš kitas termofilines bakterijas. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų
centro Biomokslų institute buvo įrodyta, kad Geo26 nėra peptidoglikaną ardantis bakteriocinas, tačiau tikslus jo
veikimo mechanizmas vis dar nežinomas [1].
Šiame darbe siekėme labiau suprasti antimikrobinių medžiagų veikimą ant mikrobinių paviršių nanolygmeniu ir atsakyti į iškeltus klausimus: (1) kaip bakteriocinai veikia vienos ląstelės morfologiją?; (2) ar antimikrobinės
medžiagos keičia mikrobų nanomechanines savybes, o gal mikrobų nanomechaninės savybės nulemia antimikrobinį aktyvumą ir efektyvumą? Analizei pasitelkėme atominės jėgos mikroskopiją (AJM), įgalinančią bakterijų
vizualizavimą fiziologinėmis sąlygomis, trijų dimensijų topografines nuotraukas ir jėgos spektroskopijos analizę.

METODAI IR REZULTATAI:
Šis tyrimas sudarytas iš kelių etapų, pavaizduotų Pav. 1., kurie užtikrino efektyvų reikiamų duomenų surinkimą ir išvadų formavimą.

1 pav.
Atlikto tyrimo etapai.
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Siekiant išanalizuoti Geo26 veikimą, visų pirma kultivuojamas jam jautrus bakterijų kamienas - Parageobacillus genomospecies 1 NUB36187. Tai Gram- teigiamos termofilinės bakterijos, auginamos NB terpėje, 55°C
temperatūroje.
Siekiant vizualizuoti mėginius atominės jėgos mikroskopijos būdu, ląstelės visų pirma turi būti imobilizuotos ant paviršiaus, tokio kaip, pavyzdžiui, žėrutis. Literatūroje egzistuojantys imobilizacijos protokolai nebuvo
efektyvūs, todėl projekto metu sukūrėme naują universalų ir greitą metodą, skirtą pavienių ląstelių imobilizacijai
ant paviršiaus. Vėliau šį naująjį protokolą adaptavome mėginio fiziologinėmis sąlygomis ruošimui.
AJM yra efektyvus metodas ne tik topografijos vizualizavimui, bet ir mėginio paviršiaus mechaninių savybių analizei, todėl po bakterijų imobilizacijos sekė jų vaizdinimas ir nanomechaninių savybių registravimas.
Siekiant išvengti biologinio mėginio pažeidimų ir sumažinti aplinkos sąlygų įtaką vizualizavimui, šiame darbe naudotas virpančio zondo arba tapšnojimo darbo rėžimas, kurio metu ne tik pašalinamos horizontalios jėgos
ir įgalinama minkštų mėginių vizualizacija, bet ir yra užtikrinama aukšta rezoliucija. Visi matavimai buvo atlikti
kambario temperatūroje. Iš nanomechaninių savybių pasirinkome Jungo modulio analizę, kuri suteikia informacijos apie ląstelės paviršiaus standumą ir jo pokyčius, po antimikrobinės medžiagos veikimo.

IŠVADOS
1. Surastas tinkamas termofilinių bakterijų imobilizacijos protokolas, nereikalaujantis didelių išteklių, užtikrina efektyvumą, greitį ir lankstumą, optimizuojant imobilizaciją specifinėms bakterijoms (pvz.: fiksacija glutaraldehidu nėra būtina, jei bakterijos neformuoja endosporų).
2. Išorinio apvalkalo morfologija kontrolinėje ir paveiktoje grupėse išlaiko savo struktūra, tačiau vidutinis
Geo26 paveiktų bakterijų aukštis buvo 2,5 karto mažesnis nei kontrolinės grupės, analizuotos tokiomis
pačiomis sąlygomis.
3. Taip pat, Geo26 paveiktų bakterijų ląstelės pasižymėjo 1,6 karto mažesniu Jungo moduliu nei kontrolinė
ląstelių grupė.
4. Mėginio, paruošto fiziologinėmis sąlygomis, analizė patikslino duomenis apie tikrąjį bakterijų aukštį ir
potencialiai indikavo pokyčius bakterijų paviršiaus krūvyje dėl Geo26 veikimo.
Taigi, galime teigti, kad nepakitęs Geo26 paveiktų bakterijų peptidoglikano sluoksnis, stipriai sumažėjęs
bakterijų aukštis ir paviršiaus standumas indikuoja, jog yra prarandamas vidinis ląstelių tūris dėl plazminės membranos vientisumo pažeidimo. Šia išvadą taip pat paremia informacija, kad kontrolinės grupės ląstelės yra įvairios: joms būdingas skirtingas aukštis, paviršiaus standumas, nes bakterijos yra sveikos, įvairiopų augimo stadijų
ir dydžio. Tuo tarpu Geo26 paveiktos bakterijos yra panašios: daugumos aukštis vienodas, o paviršiaus standumas mažai skiriasi dėl prarasto vidinio tūrio. Membranos ardymas taip pat gali lemti ir bendro ląstelės paviršiaus
krūvio pokyčius dėl anijoninio bakterijos paviršiaus ir katijoninio peptido sąveikos.
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S100A9 BALTYMO POVEIKIO
TAU IZOFORMOS 2N4R
AGREGACIJAI TYRIMAS

Neurodegeneracinės ligos yra vienos labiausiai paplitusių sutrikimų pasaulyje. Deja, nors vykdomi intensyvūs tyrimai, šių ligų mechanizmo supratimas yra ribotas, o visi egzistuojantys gydymo metodai yra simptominiai [1]. Alzheimerio liga pritraukė didžiausią mokslininkų dėmesį, kadangi ji yra dažniausiai sutinkama neurodegeneracinė liga – pasaulyje ja serga apie 50 mln. žmonių. Žinoma, kad be smegenyse aptinkamų amiloidinių
plokštelių, sudarytų iš amiloido-β peptidų, neurofibriliniai raizginiai, susiformavę iš baltymo Tau, yra pagrindinis
šios ligos bei kitų tauopatijų skiriamasis bruožas [2]. Todėl yra būtina suprasti mechanizmus veikiančius šiame
procese norint nustatyti geriausią būdą jiems pažaboti. Nustatyta, kad būtent amiloido-β agregatai (ir α-sinukleino agregatai Parkinsono ligos atveju) skatina Tau agregaciją [3]. Taip pat pastebėta, kad pastarųjų dviejų peptidų
agregacijoje dalyvauja prouždegiminis baltymas S100A9, kurio padidėję lygiai smegenyse registruojami po įvairių
galvos traumų. Visgi buvo keista, kad nėra daug prieinamos informacijos ar atliktų tyrimų patvirtinant arba paneigiant baltymo S100A9 ir jo agregatų potencialą dalyvauti baltymo Tau agregacijoje tiesiogiai [4]. Todėl šiame
tyrime buvo patikrinta S100A9 baltymo bei jų agregatų savybė skatinti Tau agregaciją. Pastebėta, kad vyksta
S100A9 baltymo monomerų ko-agregacija su Tau baltymu, tačiau buvo įtariama, kad vis dėlto susiformuojantys
S100A9 baltymo agregatai skatina Tau agregaciją. Tyrimo metu patikrintos įvairios S100A9 baltymo agregacijos
sąlygos.
Dalyje eksperimentų, siekiant nustatyti Tau baltymo optimalias agregacijos sąlygas prieš atliekant eksperimentus su S100A9 baltymu, buvo panaudotas polianijonas heparinas kaip amiloidinių baltymų agregacijos
iniciatorius in vitro [5]. Agregacijos kinetika buvo registruojama fluorescencine spektroskopija naudojant amiloidofilinį dažą tioflaviną T. Susidariusių agregatų morfologijai analizuoti buvo atlikta atominės jėgos mikroskopija.
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VB_ECOS_NBD2
BAKTERIOFAGO UODEGĖLĖS
VAMZDELIO BALTYMO
FORMUOJAMŲ STRUKTŪRŲ
CHEMINĖ KONJUGACIJA

Virusinės nanostruktūros susiformuoja savaiminio susirinkimo metu, tarpusavyje jungiantis viruso struktūrinio baltymo monomerams. Cheminės konjugacijos ir genų inžinerijos metodais atliekamos virusines nanostruktūras formuojančių baltymų modifikacijos suteikia plačias nanodalelių pritaikymo biotechnologijoje galimybes:
vaizdinimui, terapinių medžiagų pernešimui bei vakcinų kūrimui [1, 2].

TYRIMO OBJEKTAS:
Drexlerviridae šeimai priklausančio vB_EcoS_NBD2 (NBD2) bakteriofago uodegėlės vamzdelio baltymo
gp39 formuojamos vamzdelinės nanostruktūros [3]. Norint vamzdelines nanostruktūras pritaikyti biotechnologijoje, ankstesnių tyrimų metų buvo pademonstruota į baltymo gp39 karboksigalą genų inžinerijos būdu įterptų
svetimų sekų, pasižyminčių skirtingomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, įtaka gp39 polimerizacijos procesui ir vamzdelinių nanostruktūrų morfologinėms savybėms. Remiantis TEM duomenimis, genų inžinerijos būdu
ilgesnių nei 26 aminorūgščių (a.r.) ilgio sekų prijungimas prie baltymo gp39 karboksigalo sutrikdė polimerizacijos
procesą ir lėmė trumpų arba neįprastos formos struktūrų formavimąsi (1 pav.) [4]. Cheminė konjugacija gali
būti alternatyva dekoruojant jau susirinkusios virusinės nanostruktūros paviršių epitopais, baltymais ar kitomis
funkcinėmis grupėmis taip išvengiant įterpiamos svetimos sekos neigiamos įtakos baltymo erdviniam susilankstymui ir nanostruktūros susirinkimui. Vienos populiariausių cheminės konjugacijos reakcijų yra biotino molekulių
prijungimas kovalentinėmis sąveikomis prie susiformavusios struktūros paviršiuje esančių aminorūgščių funkcinių grupių. Specifinė biotino sąveika su streptavidino molekule leidžia prie biotinu pažymėto tikslinio baltymo
prijungti streptavidino žymę turinčius epitopus ar baltymus [2].

1 pav.
Rekombinantinio gp39 ir chimerinių baltymų,
sudarytų iš struktūrą formuojančio baltymo gp39 ir
prie jo karboksigalo prijungtų skirtingo ilgio sekų,
formuojamų vamzdelinių nanostruktūrų TEM analizė.
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Chimerinių gp39 baltymų, sulietų su 26 a.r. ilgio bičių alergeno Api_m 4 peptidu, pilno ilgio 238 a.r. eGFP
baltymu, 6 histidinų a.r. seka arba 12 a.r. ilgio Hantaan viruso nukleokapsidės baltymo epitopu (HNTV170-181),
morfologija. Mastelis 500 nm. [4]

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti S. cerevisiae mielėse susintetinto vB_EcoS_NBD2 (NBD2) bakteriofago uodegėlės vamzdelio baltymo gp39 formuojamų vamzdelinių nanostruktūrų cheminės konjugacijos galimybes prie lizino šoninės aminogrupės kovalentiškai prijungiant sulfo-NHS-biotiną.
Tikslui įgyvendinti S. cerevisiae mielėse susintetintas rekombinantinis baltymas gp39 buvo gryninamas
natyviomis sąlygomis ultracentrifuguojant per sacharozės tirpalų gradientą [4]. Išgrynintas rekombinantinis gp39
buvo chemiškai konjuguojamas su sulfo-NHS-biotino molekule (UAB „Thermo Fisher Scientific“, Vilnius, Lietuva),
keičiant molinius gp39 ir sulfo-NHS-biotino santykius, temperatūrą ir inkubacijos laiką. SDS-PAGE ir imunoblotingo metodais nustatytos optimaliausios cheminės konjugacijos sąlygos – baltymo gp39 ir sulfo-NHS-biotino
moliniam santykiui esant 1:24 ir reakcijai vykstant
1 valandą kambario temperatūroje. Reakcijai pasiekti maksimalų efektyvumą 4°C temperatūroje reikalinga
24 valandų inkubacija, o analizuoti baltymo gp39 ir sulfo-NHS-biotino moliniai santykiai įtakos reakcijos efektyvumui neturi (2 pav.).

2 pav.
Optimalių sąlygų rekombinantinio
gp39 baltymo cheminės konjugacijos
su sulfo-NHS-biotino molekule analizė
SDS-PAGE ir imunoblotingo metodais.

M – Spectra Multicolor plataus spektro baltymų molekulinės masės standartas (UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics”, Vilnius, Lietuva); gp39 – nemodifikuotas gp39 baltymas; +K – biotinu žymėti antikūnai, specifiniai
žmogaus IgG baltymui (UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics”). Skaičiai 1 arba 24 žymi baltymo gp39 inkubacijos
su sulfo-NHS-biotinu trukmę valandomis 4°C arba kambario temperatūroje (KT). Imunoblotingo analizė atlikta
naudojant „avidin-HRP” antikūnus (UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics”).
Toliau buvo siekiama patikrinti ar cheminės konjugacijos būdu modifikuota gp39-biotinas struktūra yra tinkama dekoruoti streptavidino žymę turinčiu fluorescenciniu mCherry baltymu (MSA_mCherry). MSA_mCherry
baltymas buvo sintetinamas E. coli bakterijose ir gryninamas natyviomis sąlygomis gelchromatografijos metodu.
Biotinu pažymėtas gp39 baltymas (gp39-biotinas), buvo dekoruojamas grynintu MSA_mCherry baltymu, keičiant molinius gp39-biotinas ir MSA_mCherry santykius. Baltymų sąveika analizuota SDS-PAGE ir imunoblotingo
metodais. MSA_mCherry baltymo fluorescencinis aktyvumas buvo nustatomas šviečiant ultravioletine šviesa
(λ = 312 nm) (3 pav.).

3 pav.
Modifikuoto baltymo gp39-biotinas dekoravimo fluorescenciniu
MSA_mCherry analizė (A) SDS-PAGE,
(B) imunoblotingo metodais ir
(C) ultravioletinėje šviesoje.
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M – Spectra Multicolor plataus spektro baltymų molekulinės masės standartas (UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics”); gp39-biotinas – biotinu žymėtas gp39 baltymas, MSA_mCherry – mCherry baltymas su prijungta monomerinio streptavidino žyme. 1:1 arba 1:2 pažymėti gp39-biotinas ir MSA_mCherry baltymų moliniai
santykiai reakcijos mišiniuose. Imunoblotingo analizė atlikta naudojant „avidin-HRP” antikūnus. MSA_mCherry
fluorescencija ultravioletinėje šviesoje stebėta naudojant Herolab EASY gelių dokumentavimo sistemą.
Nustatyta, kad sulfo-NHS-biotinu modifikuota gp39 baltymo formuojama vamzdelinė struktūra netinkama
dekoravimui MSA_mCherry fluorescenciniu baltymu. Reakcija tarp gp39-biotino ir MSA_mCherry gali nevykti dėl
to, kad sulfo-NHS-biotino molekulei prisijungus prie gp39, tarp baltymo monomerų ir biotino molekulės susidaro
13,5 angstremų tarpas. Biotino sąveika su streptavidino arba avidino baltymais vyksta erdvę užpildančio modelio
principu, kuomet biotinas patenka į baltymų vidinėje erdvėje esančias prisijungimo kišenes. Toks nedidelis tarpas
tarp gp39 baltymo monomerų ir biotino molekulės lemia erdvinių kliūčių susidarymą, kurios, remiantis literatūros duomenimis, apriboja biotino patekimą prie streptavidino vidinių kišenių ir neleidžia įvykti sąveikai [6].
Ateityje bus atliekama baltymo gp39 formuojamų vamzdelinių nanostruktūrų cheminė modifikacija naudojant NHS-PEG4-biotiną. Ši molekulė sudaro 29 angstremų tarpą tarp modifikuojamo baltymo ir biotino molekulės, todėl tai galėtų sumažinti erdvines kliūtis biotinui sąveikaujant su streptavidinu [6].
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BALTYMŲ, PANAŠIŲ Į
MAŽĄSIAS CRISPR-CAS
EFEKTORINES NUKLEAZES,
TYRIMAS

CRISPR-Cas (angl. clustered regularly interspaced short palindromic repeats - CRISPR associated) – plačiai
paplitusios prokariotų apsaugos nuo virusų sistemos, kurios buvo pritaikytos genomo manipuliavimo eksperimentams įvairiose biotechnologijos srityse [1]. Per pastaruosius kelerius metus, remiantis bakterijų ir archėjų
genomų evoliucinių ryšių analize, nustatyta, kad CRISPR-Cas sistemos galėjo kilti iš mobiliųjų genomo elementų
– transpozonų [2]. Iškelta hipotezė, kad IS200/IS605 šeimos transpozonuose koduojami TnpB baltymai gali būti
2 klasės mažųjų CRISPR-Cas sistemų efektorinių baltymų pirmtakai. Šiai šeimai priklausančiuose transpozonuose
pavieniui arba kartu gali būti koduojami TnpA ir TnpB baltymai [3]. Nustatyta, jog transpozazė TnpA vykdo insercinės sekos (IS) transpoziciją, tuo tarpu TnpB funkcija nėra aiški [4]. 2020 metais buvo pademonstruota, jog V-F
tipo CRISPR-Cas sistemų itin maži Cas12f efektoriniai baltymai, kurie savo dydžiu ir seka yra panašūs į TnpB, geba
kirpti dvigrandinius DNR taikinius nuo RNR priklausomu būdu [5]. Taip pat, tiek TnpB bei Cas12f yra būdingas
RuvC nukleazinis domenas. Tai leidžia kelti naujas prielaidas apie TnpB transpozicijos slopinimo mechanizmą, kuris gali būti susijęs su transpozono nukleorūgščių kirpimu ir/ar rišimu. Šių mobiliųjų genetinių elementų tyrimai
bei jų potencialus pritaikymas DNR manipuliacijoms gali praplėsti molekulinės biologijos įrankių įvairovę, kurių
paieškos, bei charakterizavimas pastaruoju metu susilaukia ypatingai daug dėmesio [6, 7].
Siekiant biochemiškai charakterizuoti TnpB baltymus, šio projekto metu buvo konstruojami natyvių arba
inaktyvuotų D. radiodurans (Dra) ir H. pylori (Hpy) koduojamų TnpB baltymų arba pilnos sistemos raiškos vektorių variantai. Raiškos plazmides įterpus į E. coli ląsteles pavyko gauti rekombinantinio Dra TnpB baltymo sintezę,
ekspresuojant TnpB raiškos vektorius tiek pavieniui, tiek kartu su pilnos sistemos plazmidėmis. Gauti rezultatai
yra svarbūs siekiant tolimesnių eksperimentų metu išgryninti TnpB baltymus bei atlikti jų charakterizavimą.
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SPLAISINGO VEIKSNIO
SRSF7 ĮTAKA SU LĄSTELIŲ
STRESU SIEJAMŲ GENŲ IRNR
IZOFORMŲ SUSIDARYMUI
TRUMPALAIKĖS HIPOKSIJOS
SĄLYGOMIS STOROSIOS
ŽARNOS LĄSTELĖSE

Hipoksija yra sumažėjusio deguonies koncentracijos sąlygos visame organizme arba konkrečiame audinyje, kuomet šio elemento kiekis nėra pakankamas, kad ląstelės galėtų normaliai funkcionuoti. Deguonis - vienas
iš svarbiausių junginių, kuris įeina į įvairių biomolekulių sudėtį ir yra galutinis elektronų akceptorius oksidacinio
fosforilinimo grandinėje, rezultate kurios susidaro adenozintrifosfatas – pagrindinis energijos šaltinis. Būtent dėl
to organizme yra specialių sistemų kontroliuojančių deguonies kiekį, o šiam sumažėjus yra aktyvuojamas organizmo atsakas, nukreiptas į normalios deguonies koncentracijos atstatymą. Pirmiausia indukuojamas fiziologinis
atsakas – intensyvesnis kvėpavimas, didesnis širdies susitraukimų dažnis, o užsitęsus hipoksijai aktyvuojami ir
genų raiškos pokyčiai, imami sintetinti baltymai, kurie leidžia ląstelėms prisitaikyti prie pakitusių aplinkos sąlygų.
Hipoksija yra siejama su daugybe ligų kaip diabetas, vėžiniai susirgimai. Navikuose dėl labai intensyvios
ląstelių proliferacijos susidaro vadinamieji hipoksiniai regionai. Nepaisant to, kad šiose srityse esančios ląstelės
praranda kontaktą su kraujagyslėmis ir dėl to sutrinka dujų bei maistinių medžiagų apykaita, jos vis tiek išlieka
gyvybingos. Taip nutinka dėl pokyčių genų raiškos lygmenyje, kuriuos indukuoja hipoksija. Svarbu paminėti, kad
tokie ląstelių regionai tampa daug atsparesni chemoterapijai ir radioterapijai, kas labai apsunkina pacientų gydymą.
Mūsų laboratorijoje tiriama hipoksijos įtaka įvairių genų alternatyviajam splaisingui. Alternatyvusis splaisingas – tai procesas apimantis didžiąją daugumą žmogaus multiegzoninių genų ir labai praplečiantis baltymų
įvairovę. Kadangi nuo vieno transkripto gali susidaryti kelios iRNR, koduojančios visiškai skirtingu funkciniu aktyvumu pasižyminčius baltymus, šis procesas yra griežtai reguliuojamas tiek atskruose ląstelių tipuose, tiek skirtingose vystymosi stadijose, o įvairūs reguliaciniai sutrikimai gali tapti ligų priežastimi.
Vieni iš splaisingo reguliatorių yra SR šeimos baltymai. Šiame darbe yra tiriamas vienas iš jų – SRSF7. Visiems SR baltymams yra būdingi du domenai: RRM motyvas, kuriuo jie atpažįsta specifines RNR sritis, ir RS domenas, sudarytas iš arginino bei serino dipeptidų ir sąveikaujantis su įvairiais baltymais. SR splaisingo veiksniai ne
tik reguliuoja splaisingo procesą, bet ir dalyvauja kituose RNR apykaitos procesuose, pavyzdžiui, degradacijoje,
transliacijoje, pernašoje iš branduolio į citozolį. Mūsų laboratorijoje buvo parodyta, kad hipoksijoje keičiasi SR
šeimos baltymų aktyvumas. Sumažėjus deguonies kiekiui ląstelių mikroaplinkoje, yra aktyvuojama specifinių SR
splaisingo veiksnius fosforilinančių kinazių sintezė, todėl vis daugiau SR baltymų hiperfosforlintoje būsenoje ima
skirtingu aktyvumu sąveikauti su savais taikiniais, o tai turi įtakos ląstelėje sintetinamų baltymų profiliui.
Įvairių mokslinių tyrimų metu buvo identifikuota, kad skirtinguose vėžinių susirgimų tipuose yra padidėjusi
vieno arba kito SR baltymo sintezė, pavyzdžiui, SRSF7 baltymo kiekis yra padidėjęs storosios žarnos bei plaučių
vėžinėse ląstelėse, lyginant su sveikomis žarnyno epitelinėmis ir plaučių ląstelėmis.

TYRIMO TIKSLAS:
Nustatyti splaisingo veiksnio SRSF7 įtaką su ląstelių stresu siejamų genų iRNR izoformų susidarymui trumpalaikės ir ilgalaikės hipoksijos sąlygomis storosios žarnos ląstelių linijoje (HCT116). Darbo metu buvo išsikelta užduotis – identifikuoti padidėjusios arba sumažėjusios SRSF7 baltymo raiškos įtaką tiriamųjų genų - BCL-X, CASP2,
CASP8 ir CASP9 alternatyviajam splaisingui priklausomai nuo deguonies kiekio aplinkoje.
Pirmajame šio tyrimo etape norėta nustatyti, ar splaisingo veiksnio SRSF7 raiška priklauso nuo deguonies
koncentracijos ląstelių mikroaplinkoje. Šiam tikslui ląstelės buvo kultivuojamos keliomis skirtingomis sąlygomis:
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normaliomis deguonies, kuomet aplinkoje palaikoma 21% deguonies koncentracija ir hipoksinėmis, kuomet
deguonies kiekis aplinkoje siekia 1%. Hipoksinėmis sąlygomis ląstelės buvo laikomos skirtingą laiko tarpo – 4
valandas (trumpalaikė hipoksija) arba 24 valandas (ilgalaikė hipoksija). Po to ląstelės buvo surenkamos, o iš jų
išskiriami RNR ir baltymai. Nuo RNR buvo sintetinama kDNR ir genų raiška analizuojama PGR bei elektroforezės
agaroziniame gelyje metodais. Baltymų sintezė buvo analizuojama Western blot imunohibridizacijos metodu.

TYRIMŲ REZULTATAI:
Splaisngo veiksnio SRSF7 raiška nepriklauso nuo deguonies kiekio ląstelinėje aplinkoje. Šis rezultatas matomas tiek RNR, tiek baltymų sintezės lygmenyje.
Kituose darbo etapuose buvo analizuojami su stresu siejamų genų raiškos pokyčiai priklausomai nuo deguonies kiekio aplinkoje ir padidintos bei sumažintos SRSF7 baltymo sintezės ląstelėje. Buvo tiriama keturių genų
BCL-X, CASP2, CASP8 ir CASP9 alternatyviojo splaisingo pokyčiai. Kiekvienas iš jų turi po vieną anti-apoptotinę
- skatinančią ląstelės išgyvenamumą, ir pro-apoptoninę iRNR izoformą.
Pirmojo geno BCL-X L/S iRNR izoformų susidarymas nepriklausė nei nuo deguonies kiekio aplinkoje, nei
nuo padidintos pirmosios ir antrosios tiriamojo splaisingo veiksnio baltymo sintezės. Analogiškas rezultatas gautas ir sumažinus SRSF7 baltymo sintezę – geno BCL-X alternatyvusis splaisingas nekito.
Panašūs rezultatai buvo gauti ir analizuojant kito geno CASP-2 S/L iRNR izoformų susidarymą. Šios kaspazės
alternatyvusis splasingas nepriklausė nei nuo deguonies kiekio aplinkoje, nei nuo padidintos arba sumažintos
SRSF7 baltymo sintezės.
Trečiojo geno, tirto šio projekto metu, alternatyvusis splaisingas kito priklausomai nuo deguonies kiekio
ląstelinėje aplinkoje. CASP8 L izoformos kiekis sumažėjo HCT116 ląstelėse, kultivuotose tiek trumpalaikėje, tiek
ilgalaikėje hipoksijoje, lyginant su L iRNR izoformos kiekiu ląstelėse, augintose normaliomis deguonies sąlygomis.
Nepaisant to, CASP8 iRNR izoformų susidarymas nepriklausė nei nuo sumažintos, nei nuo padidintos pirmosios
bei antrosios splaisingo veiksnio SRSF7 baltymų izoformų sintezės.
Tyrimų rezultatai parodė, kad CASP9 geno iRNR izoformų susidarymas irgi priklausė nuo deguonies kiekio
mikroaplinkoje - CASP9 b anti-apoptotinės izoformos kiekis padidėjo ląstelėse, augintose ilgalaikėje hipoksijoje,
palyginti su tomis, kurios buvo kultivuotos normaliomis arba trumpalaikėmis hipoksinėmis sąlygomis. Taip pat
analizė parodė, kad CASP9 alternatyvusis splaisingas kito ir sumažinus SRSF7 baltymo sintezę. Šis efektas stebimas 24 val. hipoksijoje augintose ląstelėse, kuriose CASP9 b izoformos kiekis sumažėjo apie 2 kartus, palyginti
su kontroliniu mėginiu.
Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad didesni tiriamųjų genų alternatyviojo splaisingo pokyčiai stebimi ilgalaikėje hipoksijoje kultivuotose ląstelėse, lyginant su tomis, kurios buvo augintos normaliomis
sąlygomis. Analizė parodė, kad trumpalaikėje hipoksijoje tik nežymiai kito tirtųjų genų iRNR izoformų susidarymas. Splaisingo veiksnio SRSF7 sintezės padidinimas HCT116 ląstelėse neturėjo statistiškai reikšmingos įtakos
genų BCL-X, CASP2, CASP8 ir CASP9 splasingui. Tuo tarpu tiriamojo splaisingo veiksnio raiškos sumažinimas lėmė
CASP9 iRNR izoformų susidarymo pokyčius ilgalaikėje hipoksijoje augintose ląstelėse.
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TRUMPŲ PROKARIOTINIŲ
ARGONAUTE BALTYMŲ
TYRIMAI STED MIKROSKOPIJA

Argonaute baltymai sudaro šeimą, kurios atstovai aptinkami visuose gyvybės domenuose [1]. Iki šiol daugiausia dėmesio buvo skiriama eukariotinių Argonaute (eAgo) baltymų veikimo mechanizmui išaiškinti. Šie baltymai dalyvauja eukariotų RNR interferencijos kelyje, kuris atlieka itin svarbų vaidmenį genų raiškos reguliacijoje
bei apsaugoje nuo RNR virusų [2]. Šis funkcionalumas įgyvendinamas Ago baltymui sąveikaujant su vedančiąja
viengrandine RNR molekule – vedliu, o šiai atpažinus bei susirišus su komplementaria taikinio RNR, aktyvuojamas baltymo endonukleazinis aktyvumas ir taikinio grandinė hidrolizuojama [2-4]. eAgo baltymai yra sudaryti iš
4 domenų: N-galinio, atskiriančio RNR vedlio ir taikinio grandines, PAZ ir MID domenų, reikalingų nukleorūgščių
surišimui, bei PIWI domeno, pasižyminčio endonukleaziniu aktyvumu [4, 5].
Tuo tarpu prokariotiniai Argonaute (pAgo) baltymai pasižymi kur kas didesne genetine ir struktūrine įvairove. Jie aptinkami 32% nusekvenuotų archėjų bei 9% bakterijų genomų [5, 6]. Įdomu ir tai, jog kai kurie pAgo baltymai, priešingai nei eukariotiniai, geba surišti ne RNR, bet DNR vedlius bei atpažinti DNR taikinius [1, 4, 7]. Pagal
domeninę struktūrą, išskiriami du pagrindiniai pAgo baltymų tipai: ilgieji, kurių domeninė struktūra atitinka eAgo
baltymus, bei trumpieji, kurie sudaro net 60% visų identifikuotų pAgo baltymų [5]. Jie neturi N bei PAZ domenų,
o daugumos PIWI domenas, kaip spėjama, yra kataliziškai neaktyvus [4-6, 8]. Visgi visi trumpųjų pAgo genai
sudaro operonus su įvairių efektorių, kurie galimai turi nukleazinį arba kitokį fermentinį aktyvumą, genais [1, 4,
8]. Yra nustatyta, kad kataliziškai neaktyvūs trumpieji pAgo baltymai aptinkami su tokiais efektoriniais domenais
kaip Sir2, Mrr, TIR, PLD ar Cas4 šeimų baltymai [1, 5, 6]. Šiuo metu itin trūksta vertingų eksperimentinių duomenų
apie trumpųjų pAgo struktūrą, funkciją ir veikimo mechanizmą, todėl pastarieji ir yra šio tyrimo objektas. Atliktame moksliniame tyrime buvo tiriami skirtingų tipų efektorinius domenus turintys trumpieji pAgo, siekiant sukurti
metodą šių baltymų sukeltų viduląstelinių pokyčių E. coli ląstelėje stebėjimui pasitelkiant STED mikroskopiją.
Projekto metu buvo tiriami trijų skirtingų tipų efektorinius domenus turintys trumpieji pAgo. Siekiant padidinti projekto sėkmės tikimybę, kiekvieno tiriamo efektorinio domeno atveju pasirinkta po dvi homologiškas
pAgo baltymų sistemas iš skirtingų prokariotinių šeimininkų. Be to, kiekvieno tokio varianto atveju klonuota po
laukinio tipo sistemą ir jos kataliziškai neaktyvų mutantą. Pirmasis šio tyrimo uždavinys buvo pasirinktų pAgo
baltymų genų, turinčių HaloTag baltymo seką, klonavimas į raiškos vektorius. Tokių vektorių būtinumas grindžiamas tuo, jog HaloTag baltymo priliejimas prie tikslinio baltymo yra būtinas tyrimams STED mikroskopu: HaloTag
baltymas sudaro kovalentinį ryšį su jam savitu ligandu, suformuodamas fluorescuojantį kompleksą, kurį galime
stebėti STED mikroskopu. Svarbu paminėti, jog STED mikroskopija yra naujas ir inovatyvus metodas, praplėsiantis gyvybės mokslo eksperimentines galimybes. Tai viena iš fluorescencinės mikroskopijos super-rezoliucijos
technikų, leidžiančių apeiti optinį difrakcijos limitą, kuris yra pagrindinė kliūtis pasiekti geresnę skiriamąją gebą
įprastoje difrakcijos ribojamoje mikroskopijoje [9]. STED mikroskopijoje ši problema išsprendžiama be pagrindinio žadinančio lazerio naudojant papildomą – fluorescencijos išeikvojimo – lazerį, kuris selektyviai inaktyvina
fluoroforus, esančius abiejų lazerių persidengimo srityje. Tokiu būdu pirmojo lazerio žadinamo regiono kraštuose
fluorescencija slopinama ir pasiekiama difrakcijos limitą peržengianti skiriamoji geba, kuri leidžia dar tiksliau
vaizdinti dominančius objektus. Projekto metu pavyko sėkmingai sukonstruoti šešis vektorius, o darbai buvo
tęsiami su keturiais iš jų, t.y. dviem skirtingomis pAgo sistemomis, kurių atveju klonavimo metu pavyko gauti tiek
jų laukinio tipo, tiek numanomų aktyviojo centro mutantų variantus.
Antrasis tyrimo uždavinys ¬– sukonstruotų pAgo baltymų sistemų aktyvumo tyrimai E. coli ląstelėse, po
kurių sektų šių sistemų tyrimas in vivo, pasitelkiant STED mikroskopijos metodą. Kad įgyvendintume išsikeltus
tikslus, pirmiausia siekėme įvertinti, ar E. coli ląstelėse vyksta pasirinktų sukonstruotų sistemų genų raiška. Eks40

perimento metu buvo išbandytos skirtingos tiksliniais vektoriais transformuotų E. coli ląstelių auginimo sąlygos
ir parodyta, jog in vivo tirtosiomis sąlygomis yra stebima tikslinių pAgo sistemų genų raiška. Toliau buvo atliekami
in vivo gyvybingumo bei ląstelės apsaugojimo nuo svetimos plazmidinės DNR tyrimai, kuriais buvo siekiama įvertinti ne tik papildomų sekų, tokių kaip HaloTag, priliejimo prie baltymo įtaką jo funkcionalumui, bet ir pačio pAgo
komplekso poveikį ląstelės gyvybingumui ir plazmidinės DNR kaip taikinio atpažinimui ir ribojimui. Atlikti tyrimai
atskleidė, jog esamomis eksperimentinėmis sąlygomis tiriamosios pAgo sistemos ženkliai sumažino E. coli ląstelių gyvybingumą, tad galimai yra joms toksiškos ir todėl jų negalėjome naudoti tolimesniuose funkciniuose in vivo
tyrimuose. Tad projekto metu buvo nuspręstą ieškoti alternatyvos, kuri leistų toliau pratęsti suplanuotus tyrimus
ir perkelti vieną iš geriausiai laboratorijoje chrakterizuotų trumpųjų pAgo sistemų į kitokį raiškos vektorių, tikintis, kad toks pokytis (pavyzdžiui, skirtingos reguliacinės sekos, kopijų skaičius ir pan.) padėtų padidinti ląstelių
išgyvenamumą. Atlikus klonavimo bei in vivo gyvybingumo ir ribojimo eksperimentus nustatėme, kad tiriamoji
pAgo sistema nėra tokia toksiška ląstelėms, be to, net ir priliejus HaloTag baltymą, išlieka aktyvi bei efektyviai
riboja plazmidinės DNR transformaciją. Todėl galutiniame projekto žingsnyje – STED mikroskopijos metodo kūrime – pasitelkėme būtent šią sistemą.
Šio projekto metu siekėme sukurti inovatyvų STED mikroskopija grindžiamą metodą, kuris leistų stebėti
viduląstelinius pokyčius, vykstančius E. coli ląstelėje esant tiriamų trumpųjų pAgo genų raiškai bei šios sistemos
taikiniui – plazmidinei DNR. Darbo metu išbandėme skirtingų spalvų fluorescencinius dažus, kurie leistų mums
vaizdinti tokius E. coli ląstelės komponentus kaip bakterijos nukleoidas, ląstelės paviršius, tiriamoji pAgo baltymų
sistema bei jos taikinys – plazmidinė DNR. Svarbiausia tai, jog šio darbo metu pavyko sėkmingai vizualizuoti tiek
tiriamąją pAgo sistemą, tiek jos taikinį. Be abejo, reikalingi tolimesni tyrimai siekiant detaliau ištirti pAgo veikimo
ląstelėje mechanizmą bei toliau optimizuoti išmėgintą STED mikroskopijos metodą.
Apibendrinant, šio mokslinio tyrimo metu buvo pasiekti išsikelti tikslai. Mums pavyko sėkmingai suklonuoti šešis vektorius, koduojančius pAgo baltymų sistemas, turinčias prie efektorinio baltymo prilietą HaloTag baltymo seką. Taip pat parodėme, jog E. coli ląstelėse vyksta tirtųjų pAgo sistemų genų raiška, kuri, deja, neigiamai
veikė ląstelių gyvybingumą. Nepaisant to, pademonstruota, kad alternatyviai kitame vektoriuje įklonuota tiriamoji pAgo sistema yra aktyvi ir efektyviai riboja plazmidinės DNR transformaciją, bei būtent ji STED mikroskopijos
pagalba buvo sėkmingai vizualizuota in vivo.
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PROKARIOTINIŲ ARGONAUTE
BALTYMŲ TYRIMAI PAVIENIŲ
MOLEKULIŲ LYGYJE

Prokariotų Argonaute baltymai (pAgo) yra dar ne iki galo galo ištirtos potencialios nukleazės, kurių veikimas yra paremtas jų surišamos viengrandininės vedlio nukleorūgšties ir jai komplementaraus taikinio sąveikos.
Kadangi pAgo veikimo specifiškumą nulemia surišamos vedlio grandinės seka, šie baltymai galėtų veikti kaip programuojami genų inžinerijos įrankiai (Hegge, Swarts and van der Oost, 2018). Nors dabartinės žinios apie pAgo
yra dar ganėtinai nesusitemintos, jau yra keli šios grupės baltymai, kurie yra ištirti biocheminiais ar biofizikiniais
metodais. Vienas iš jų – Clostridium butyricum Argonaute baltymas, CbAgo, kuris, kaip neseni tyrimai parodė, yra
kambario temperatūroje galinti veikti nukleazė, kuri yra linkusi specifiškai atpažinti viengrandininės DNR (vgDNR)
taikinius (Cui et al., 2019; Kuzmenko et al., 2019).
Šio projekto metu atliktų tyrimų metu buvo suplanuota sukonstruoti vgDNR ir bei pritaikyti dvigrandininės DNR (dgDNR) užuolaidas CbAgo pavienių molekulių mikroskopijos tyrimams. Buvo išsiaiškinta, jog dgDNR
užuolaidų konstravimas ir jų perdarymas į vgDNR užuolaidas galėtų būti praktiškai pritaikoma strategija pastarųjų
gamybai. Nustayta, jog šioje metodikoje nėra tikslinga naudoti NaOH tirpalą DNR grandinių atskyrimui, nes jo
buvimo DNR aplinkoje metu neišeina naudoti vgDNR stabilizuojančių baltymų (pavyzdžiui, žmogaus RPA, hRPA),
o be pastarųjų vgDNR sudaro vidines struktūras, kurios neleidžia ištempti šių molekulių į užuolaidų pavidalą.
Alternatyvi metodika, paremta λ bakteriofago egzonukleazės III (exo III) panaudojimu vienai iš dgDNR
grandinių pašalinti, pasirodė esanti veiksminga. Prie dengiamojo stikelio vienu galu įtvirtintų dgDNR molekulių
stebimas dvigrandinio segmento ilgis, paveikus šias molekules exo III 1 valandą, pastebimai sutrumpėjo maždaug
penktadaliu. Šis atradimas galėtų būti pritaikomas dalinai konvertuojant jau sukonstruotas dgDNR užuolaidas į
vgDNR.
Tyrimų metu buvo susidurta su molekulių vaizdinimo problemomis, kilusiomis dėl dgDNR ir vgDNR
vaizdinimui naudotų molekulių fluorescentinės emisijos spektrų panašumo. Dėl šios priežasties projekto metu
nebuvo galima vienu metu stebėti greta esančių vgDNR ir dgDNR fragmentų. Tolimesnių tyrimų metu numatoma
pakeisti su hRPA, naudojamo vgDNR vaizdinimui, sulietą baltymą iš eGFP į kitokias emisijos charakteristikas turintį žymenį, pavyzdžiui mOrange baltymą. Taip pat bus siekiama užbaigti tyrimus pagal anksčiau sudarytą planą
ir tokiu būdu ištirti CbAgo ar kitų pAgo veikimą pavienių molekulių lygmenyje.
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I-F3 TIPO CRISPR-Cas SISTEMOS
SLOPIKLIŲ PAIEŠKA

CRISPR-Cas yra adaptyvios prokariotinės apsaugos prieš svetimas nukleorūgštis sistemos, sudarytos iš
CRISPR regiono ir Cas baltymus koduojančių genų. Įprastai CRISPR RNR (crRNR) kartu su Cas baltymais sudaro efektorinius kompleksus, kurie yra atsakingi už svetimos nukleorūgšties atpažinimą ir sunaikinimą. Neseniai
atrastos transpozonų koduojamos CRISPR-Cas sistemos, kurios neturi nukleazių (Klompe et al., 2019; Strecker
et al., 2019). Viena iš tokių sistemų priskiriama I-F3 tipo CRISPR-Cas sistemoms. Ši sistema koduoja efektorinį
kompleksą, sudarytą iš crRNR, trijų Cas baltymų (Cas6, Cas7, Cas8) ir TniQ baltymo (Cascade-TniQ), bei tris transpozicijos baltymus (TnsA, TnsB ir TnsC). Cascade-TniQ kompleksas atpažįsta DNR taikinį per komplementarią
sąveiką su crRNR molekulės skirtuku, kurio seką galima nesunkiai programuoti (Klompe et al., 2019). DNR taikinį
atpažinęs Cascade-TniQ atveda TnsABC kompleksą, kuris greta skirtuko įterpia DNR fragmentą. Šios sistemos gali
būti pritaikytos kaip naujos kartos molekulinis redagavimo įrankis, leidžiantis išvengti dvigrandžių DNR trūkių.
Tinkamam šio redagavimo įrankio veikimui gali prireikti jo reguliavimo. Tam gali pasitarnauti Anti-CRISPR (Acr)
baltymai (Marino et al., 2020), tačiau kol kas nėra žinomas nei vienas Acr baltymas, slopinantis I-F3 tipo CRISPRCas sistemą.

PROJEKTO TIKSLAS:
Pabandyti surasti I-F3 tipo CRISPR-Cas sistemos veikimą slopinančių Acr baltymų.

PROJEKTO REZULTATAI:
1. I-F3 tipo CRISPR-Cas slopiklių paieška.
Sukonstruota in vivo atrankos sistema sudaryta iš: (i) pDonor plazmidės su kroviniu, (ii) pTnsABC plazmidės, koduojančios transpozicijos baltymus TnsA, TnsB, TnsC, (iii) pQCascade-crRNA-lacZ plazmidės,
koduojančios Cascade-TniQ komponentus ir crRNR, (iv) pAcrIF1-14 plazmidės, koduojančios vieną iš
AcrIF baltymų (1 pav. A, B). AcrIF baltymų (1 pav. A, B). Indukavus šios sistemos raišką, Cascade-TniQ

1 pav.
Atrankos sistemos veikimo principas ir PGR atranka.
A. Cascade ir transpozicijos baltymai vykdo integraciją.
B. AcrIF slopina sistemos veikimą.
C. PGR atranka. Integracija tirta AcrIF1-14 šeimų atstovų kontekste. Pradmenų pora I sukonstruota taip, kad PGR produktas būtų gautas
nepriklausomai nuo integracijos įvykio. Pradmenų pora II sukonstruota taip, kad PGR produktas gaunamas tik tuomet, kai integracija vyksta.
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kartu su transpozicijos baltymais vykdo integraciją E. coli genome (1 pav. A). Jei ląstelėje AcrIF slopintų
kažkurį transpozicijos komponentą (Cascade-TniQ kompleksą arba transpozazę), integracija nevyktų
(1 pav. B). Šią sistemą naudojome I-F3 tipo CRISPR-Cas slopiklių paieškai (1 pav. C). Tuo atveju, kai
AcrIF neslopina I-F3 tipo CRISPR-Cas sistemos, į lacZ geną yra įterpiamas DNR fragmentas. Jei ląstelėse
AcrIF slopintų sistemą, integracija nevyktų. Nei vienas tikrintas AcrIF1-14 atstovas neblokavo DNR
integracijos, nes visais atvejais buvo stebimi integracijos produktai (1 pav. C). Taigi, šio tyrimo metu
nebuvo identifikuoti efektyviai I-F3 tipo CRISPR-Cas sistemos vykdomą integraciją slopinantys AcrIF
baltymai.
2. Cascade-TniQ komplekso sąveikos su DNR in vitro tyrimas. Išgryninę Cascade-TniQ kompleksą (2 pav. A),
patikrinome jo sąveiką su DNR taikiniu in vitro (2 pav. B, C).

2 pav.
A. NDS-PAGE analizė – išgrynintas Cascade-TniQ kompleksas. B, C. Cascade-TniQ sąveikos su DNR tyrimas.
B. Eksperimento schema. Cascade kompleksas suriša DNR taikinį (R-kilpa) ir tokiu būdu lėtina DNR judrumą elektroforezės metu.
C. DNR elektroforezinio judrumo poslinkio tyrimas agarozės gelyje. DNR, turinti crRNR komplementarią seką (SP) arba jos
neturinti (NS), buvo inkubuota su didėjančiu Cascade-TniQ kiekiu, po to, atlikta elektroforezė agaroziniame gelyje.

Įprastai Cascade kompleksas sąveikauja su DNR, sudarydamas struktūrą, vadinamą R-kilpa. Šioje struktūroje viena DNR grandinė yra komplementariai susirišusi su crRNR, o kita išstumta viengrandės DNR formoje
(2 pav. B). Atlikome elektroforezinio judrumo poslinkio eksperimentą, naudojant išgrynintą Cascade-TniQ kompleksą. Didžiausoje Cascade-TniQ koncentracijoje stebima sąveika su DNR, turinčia ir neturinčia taikinio sekos
(2 pav. C). Ši nediskreti DNR migracija („šliūžės“) būdinga nespecfinei baltymų sąveikai su DNR. Susidarant R-kilpai, elektroforezės metu turėtų būti stebima diskreti juostelė, kurios judrumas mažesnis, lyginant su laisva DNR.

REKOMENDACIJOS:
1. Patikrinti AcrIF1-14 baltymų šeimų atstovai neslopina Cascade-TniQ komplekso. AcrIF1-14 baltymų
šeimos slopina I-F1 tipo Pseudomonas aeruginosa Cascade kompleksą. Nors bendra šių kompleksų architektūra ir yra panaši, yra esminių struktūrinių skirtumų tarp kompleksus sudarančių baltymų (Halpin-Healy et al, 2020). Tikėtina, kad dėl šių skirtumų AcrIF1-14 baltymai neturi paviršių, užtikrinančių
sąveiką su Cascade-TniQ. Todėl, Cascade-TniQ komplekso slopiklių kandidatų reikėtų ieškoti bioinformatiniais metodais arba metagenominėse bibliotekose.
2. Mūsų tyrimo sąlygomis išgrynintas Cascade-TniQ kompleksas nesąveikavo su DNR in vitro. To priežastis
galėtų būti R-kilpos susidarymo ypatumai. Tikėtina, kad R-kilpos susidarymui gali būti svarbūs ir kiti
transpozicijos baltymai (TnsA, TnsB ir TnsC). Todėl, reikėtų išgryninti ir šiuos baltymus. Be to, tolimesniems tyrimams atlikti reikalingi ženkliai didesni Cascade-TniQ komplekso kiekiai, tad reikia rasti tinkamas raiškos sąlygas didesnei komplekso išeigai gauti.
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IV TIPO
AMINOTRANSFERAZIŲ
SUBSTRATINĮ SPECIFIŠKUMĄ
DETERMINUOJANČIŲ
AMINORŪGŠČIŲ PAIEŠKA

PRAKTIKOS TIKSLAS IR REZULTATAI:
Chiraliniai aminogrupę turintys junginiai yra plačiai naudojami kaip aktyvūs farmaciniai komponentai, žemės ūkio chemikalai ar biologiškai aktyvūs natūralūs junginiai [1]. Todėl plačiai pritaikomų biokatalizinių strategijų jų sintezei kūrimas kelia didelį susidomėjimą. Aminotransferazės (AT) – tai fermentai, kurie dalyvauja
aminogrupės perkėlimo reakcijoje. Jau įrodyta, kad AT yra perspektyvus chiralinių aminų sintezės katalizatorius.
Aminogrupę turinčių junginių sintezė pritaikant AT yra vykdoma švelniomis sąlygomis, nenaudojant toksiškų metalų ir tirpiklių, ir pasižymi didesniu stereo- ir regio-selektyvumu, palyginus su kitais organinės sintezės metodais
[2]. Didžioji dalis iki šiol identifikuotų (R)-specifinių aminotrasferazių priklauso IV tipui. Gryni (R)-aminai yra esminiai farmacinių preparatų (Cinacalcet, Sitagliptin ir kt.) bei kitų aukštos pridėtinės vertės junginių sintonai.
Vis dėlto, AT, kaip bendrojo katalizatoriaus, panaudojimą sunkina ribotas jų skaičius ir siauras identifikuotų AT
substratinis specifiškumas.
Vienas iš plačiai naudojamų būdų norint pakeisti tikslinio fermento savybes yra baltymų inžinerija. Jeigu
yra tikslios informacijos apie baltymo tretinę struktūrą ir fermentinės reakcijos mechanizmą, galima taikyti tikslingos genų mutagenezės metodus. Atlikta bioinformatinė analizė parodė, kad mūsų turimos (R)-atrankios AT
(AT-872, AT-1132 ir AT-4421) pasižymi mažu arba vidutiniu sekų panašumu žinomų struktūrų baltymams (20,5%,
51,7% ir 30,4% atitinkamai), todėl sukurti modeliai nėra pakankamai tikslūs tikslingai mutagenezei (QMEAN įverčiai: -1,33, -0,70 ir -1,50 atitinkamai). Dėl šios priežasties buvo nuspręsta ieškoti IV tipo AT substratinį specifiškumą nulemiančių aminorūgščių naudojant atsitiktinės mutagenezės metodus. Praktikos metu buvo taikyti trys
atsitiktinės mutagenezės metodai:
• Klaidas darančios polimerazės PGR;
• Mutageninę plazmidę MP6;
• T7 RNR polimerazės ir citozino deaminazės chimerinį baltymą TRACE.
Tiek MP6 [3], tiek TRACE (MutAT7 kamienas) [4,5] metodai yra labai nauji, o jų mutageninis aktyvumas
prastai ištirtas. Žinoma, jog MP6 mutageninė plazmidė padidina atsitiktinių mutacijų skaičių visame genome, tuo
tarpu ir tiksliniame gene. TRACE sistema veikia tik tikslinį geną. Vykstant RNR nurašymui susidariusios vgDNR
citozinai yra deamininami ir verčiami į uridiną prie T7 RNR polimerazės prijungtos citozino deaminazės. Ląstelė
dU pažaidas DNR taiso labai efektyviai, todėl TRACE sistema yra naudojama E.coli DH10b MutAT7 kamiene, kuris
yra uracilo-DNR glikozilazės mutantas (Δudg). Tyrimo pradžioje nusprendėme patikrinti šių in vivo mutagenezės
metodų mutageninį aktyvumą naudojant žaliai fluorescuojantį baltymą (GFP) kaip reporterinį baltymą (mutagenezės eiga pateikta 1 pav.). Mutageninis aktyvumas buvo vertinamas pagal GFP išveiklinimo dažnį. Pateiktoje
iliustracijoje (2 pav.) galime matyti GFP išveiklinimo dažnį nepriklausomai taikant MP6 ir TRACE metodus. Nors
TRACE pasižymėjo ~10 kartų didesniu mutageniniu aktyvumu (~20% TRACE sistemos lyginant su ~2% MP6),
verta paminėti, jog ši sistema dėl savo veikimo mechanizmo turi labai siaurą mutacijų spektrą (tik C → A). Tuo
tarpu MP6 plazmidė gali vykdyti, iš esmės, visus įmanomus nukleotidų pakeitimus geno sekoje. Klaidas darančios
polimerazės PGR metodas šiuo būdu nebuvo optimizuotas, nes buvo pastebėta, jog jo metu gaunama daug klaidingai teigiamų kolonijų (nefluorescuojančių), todėl nustatyti realaus mutageninio efektyvumo naudojant mūsų
sistemą nebuvo galima.
Įvertinus pasirinktų metodų mutageninį efektyvumą, kitame darbo etape šiuos metodus bandyta panaudoti turimų IV tipo AT mutagenezei. Tikslinių AT atrankoms nuspręsta pasitelkti prochromogeninius junginius
o-ksililendiaminą bei indolo-3-metilaminą, kuriuos deamininus spontaniškai formuojasi spalvotas produktas.
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Tokių junginių panaudojimas leido bibliotekos patikrą vykdyti aukštu našumu. Darbo metu pirmiausia įsitikinta,
kad nei viena iš turimų trijų IV tipo AT negeba katalizuoti o-ksililendiamino bei indolo-3-metilamino deamininimo. Optimalios o-ksililendiamino bei indolo-3-metilamino koncentracijos terpėje buvo nustatytos naudojant
kontrolines III tipo (S)-atrankias AT, kurios gali deamininti šiuos junginius. Tuomet siekta gauti mutantines AT,
pasižyminčias šiuo aktyvumu. Mutantų bibliotekos buvo kuriamos naudojant TRACE sistemą bei MP6 kartu su
TRACE sistema tame pačiame kamiene (1 pav.).

1 pav.
Mutagenezės schema:
1) Escherichia coli kamienas DH10b su mutagenine plazmide ir/arba TRACE sistema transformuojamas vektoriumi su tiksliniu genu;
2) Mutageninis kamienas su tiksliniu genu perkeliamas į skystą terpę. Dalis biomasės persėjama į naują terpę kas 24 val.;
3) Po 10 dienų mutantinių plazmidžių biblioteka išskiriamos iš biomasės;
4) Mutantinių plazmidžių biblioteka yra tikrinama ant agarizuotos terpės stebint užaugusių kolonijų fluorescencijos praradimą arba spalvos pasikeitimą naudojant
prochromogeninius junginius.

2 pav.
GFP išveiklinimo dažnis naudojant MP6 plazmidę bei TRACE sistemą. Juodos linijos nurodo standartinį nuokrypį.

Klaidas darančios polimerazės PGR metodo buvo nuspręsta netaikyti. Sukonstruotos mutantinių AT bibliotekos buvo tikrinamos naudojant jau minėtus prochromogeninius junginius. Iki šiol dar nepavyko rasti mutantų
pasižyminčių šiuo aktyvumu.
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IŠVADA
• Įvertinus in vivo mutagenezės metodų mutageninį aktyvumą naudojant GFP išveiklinimo sistemą, nustatyta, jog TRACE sistemos mutageninis aktyvumas mūsų sistemoje yra ~10 kartų didesnis nei MP6.

TOLIMESNI DARBAI
• Toliau bus tęsiama turimų mutantinių AT bibliotekų patikra, bus optimizuojamos mutagenezės sąlygos
bei bus ieškoma naujų mutagenezės metodų.
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ANTIMIKROBINĖS
FOTODINAMINĖS TERAPIJOS
IR ELEKTROPORACIJOS
SINERGINIO PANAUDOJIMO
PRIEŠ C. ALBICANS BIOFILMUS
GALIMYBIŲ STUDIJA

C. albicans – oportunistinės patogeninės mielės, kurios, esant nepalankioms sąlygoms, pavyzdžiui, pH
pokyčiams, maistinių medžiagų pertekliui/trūkumui, geba formuoti biofilmus (bioplėveles). Būtent šie dariniai
apsaugo mikroorganizmus ir neleidžia ląstelėms žūti. Galimybė formuoti biofilmus yra esminis Candida genties patogenų virulentiškumo faktorius, susijęs su grybelio nepažeidžiamumu ir aukštais mirštamumo rodikliais
(~ 50%). [1, 3]
Nustatyta, jog būtent trečioje biofilmų formavimosi fazėje (subrendusiose bioplėvelėse) susidaro kompleksinė ir sunkiai analizuojama struktūra, susidedanti iš 3 tipų ląstelių (mielinių, hifinių ir pseudohifinių) bei jas imobilizuojančios tarpląstelinės polimerinės medžiagos TPM. [1] TPM (angl. EPS) – tridimensinė, vandeninga gelio
pavidalo terpė, žinoma kaip pagrindinis elementas, sudarantis biofilmus ir užtikrinantis jų atsparumą. Tai esminis
biofilmo komponentas, slopinantis antimikrobinių preparatų efektyvumą ir neleidžiantis jiems prasiskverbti iki
bioplėvelės pamatą sudarančių C. albicans ląstelių. Pagrindinės į TPM sudėtį įeinančios medžiagos yra angliavandeniai ir baltymai, sudarantys didžiąją TPM dalį. Angliavandeniai šiuo atveju palaiko vientisą bioplėvelės struktūrą, o baltymai yra atsakingi už neigiamą patogeninių ląstelių krūvį, dalyvauja metabolizme, adhezijos ir kohezijos
procesuose. Į tarpląstelinės polimerinės medžiagos sudėtį įeina ir įvairūs lipidai, nukleorūgštys („eDNR“). [5]
Antimikrobinė fotodinaminė terapija (angl. aPDT) – nauja, efektyvi technika, skirta patogeno gyvybingumo
sumažinimui ir jų infekavimo galimybių slopinimui. Ji remiasi fotosensibilizatoriaus (FS, netoksiško dažo) panaudojimu reaktyvių deguonies formų sudarymui. [2] Vis dėlto, tai metodas, kuris, naudojamas pavieniui, negali
efektyviai nuslopinti mikrobinio aktyvumo (visiško TPM suardymo) ir garantuoti pamatinį sluoksnį sudarančių
ląstelių pažaidų. Būtent todėl šios problemos sprendimu gali būti pritaikyta elektroporacija (elektropermebilizacija; angl. PEF). Tai trumpų elektrinių impulsų pagalba pagrįsta technika, skirta trumpalaikių plazminės membranos porų (skylučių) atsivėrimui. Prokariotuose šių porų pagalba fotosensibilizatorius gali patekti į ląstelių vidų ir
ten, apšvietus FS sugeriamo bangos ilgio šviesą, išskirti reaktyvias deguonies formas. [4]

TYRIMO TIKSLAS:
Kadangi iki šiol šios dvi technikos nebuvo pritaikytos eukariotinėms ląstelėms, atlikto tyrimo tikslas buvo
aptikti antimikrobinės fotodinaminės terapijos ir elektroporacijos sinergiją, siekiant pažeisti C. albicans biofilmus. Jo metu buvo bandoma sužinoti, ar prokariotuose patvirtinta šių metodų sinergija pasiteisina mielių ląstelėse naudojant fotosensibilizatorių metileno mėlynajį, jo sugeriamą 630 nm ilgio šviesą bei kitus antimikrobinės
fotodinaminės terapijos ir elektroporacijos parametrus (skirtingas metileno mėlynojo koncentracijas, šviesos dozes, optimalias jų reikšmes (antimikrobinės fotodinaminės terapijos atveju), dvejus 50 µs trukmės, 1 Hz dažnio,
1000 Vcm-1 stiprio impulsus (elektroporacijos atveju)). Po įvairių elektroporacijos, antimikrobinės fotodinaminės
terapijos ir metileno mėlynojo naudojimo kombinacijų buvo tiriamas ląstelių metabolinis aktyvumas (XTT testas), išskiriamos TPM, tiriama jų sudėtyje esanti baltymų, angliavandenių koncentracija (BCR, Antrono metodai)
bei vizualinis mėginių stebėjimas skenuojančios elektroninės mikroskopijos (SEM) būdu.

TYRIMO REZULTATAI:
Rezultatai parodė teigiamą antimikrobinės fotodinaminės terapijos ir elektroporacijos poveikį. Pirmas
gyvybingumo tyrimas, skirtas nustatyti optimaliems antimikrobinės fotodinaminės terapijos parametrams
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(šviesos dozei, metileno mėlynojo koncentracijai) parodė, jog tolimesnių metodų pritaikymui palankiausia naudoti 1 mg/mL metileno mėlynojo koncentraciją bei 40 Jcm-2 šviesos dozę. Antrame gyvybingumo tyrime nustatytas sinerginis abiejų naudojamų technikų aktyvumas, po kurio išgyvenamumo rodiklis (IR(%)) sumažėja nuo
100% (kontrolinės biofiolmų grupės) iki 5±2% (rezultatai pateikti 1 pav.).

1 pav.
C. albicans bioplėvelių gyvybingumo priklausomybė nuo įvairių sąlygų.
„Tamsa“ – metileno mėlynojo panaudojimas;
„PEF“ – elektroporacijos technika,
„šviesa“ – 630 nm ilgio šviesos taikymas,
„PEF + tamsa“ – elektroporacijos ir metileno mėlynojo panaudojimas,
„PEF + šviesa“ – elektroporacijos ir 630 nm ilgio šviesos taikymas,
„aPDT“ – antimikrobinė fotodinaminė terapija,
„aPDT + PEF“ – antimikrobinės fotodinaminės terapijos taikymas kartu su elektroporacija.

Iš TPM išskirtų angliavandenių ir baltymų kiekio analizė savo ruožtu atskleidė, jog abiejų technikų taikymas
angliavandenių koncentraciją sumažino ~ 90 procentų (angliavandenių koncentracija sumažėjo iki 5±2 µg/mL, o
baltymų - 11±3 µg/mL). Taip pat galima pastebėti, jog po abiejų metodologijų taikymo sumažėja TPM esančių angliavandenių ir baltymų koncentracijos santykis (2 pav.). Palyginus SEM būdu gautas nuotraukas buvo matomas
sumažėjęs antimikrobinės fotodinaminės terapijos ir elektroporacijos metodais paveiktų C. albicans biofilmų,
TPM kiekis.

2 pav.
Iš C. albicans bioplėvelių išskirtos TPM sudėties kitimas priklausomai nuo įvairių sąlygų.
„Tamsa“ – metileno mėlynojo panaudojimas;
„PEF“ – elektroporacijos technika,
„šviesa“ – 630 nm ilgio šviesos taikymas,
„PEF + tamsa“ – elektroporacijos ir metileno mėlynojo panaudojimas,
„PEF + šviesa“ – elektroporacijos ir 630 nm ilgio šviesos taikymas,
„aPDT“ – antimikrobinė fotodinaminė terapija,
„aPDT + PEF“ – antimikrobinės fotodinaminės terapijos taikymas kartu su elektroporacija.
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Hibridiniai metaloorganiniai perovskitai šiuo metu yra viena iš labiausiai tiriamų puslaidininkių grupių
dėl jų patrauklių pritaikymo galimybių optoelektronikos srityje, formuojant šviesą emituojančius diodus, saulės
elementus, fotodetektorius, lazerius ir plonasluoksnius tranzistorius. Pavyzdžiui, per pastarąjį dešimtmetį trijų
dimensijų (3D) hibridinių metaloorganinių perovskitų saulės elementų galios konversijos efektyvumas pasiekė
25,5 % [1] ir dėl to ši technologija galėtų konkuruoti su komerciniais silicio saulės elementais, tačiau trijų dimensijų (3D) hibridinių perovskitų komercializavimas vis dar nėra galimas dėl jų itin prasto stabilumo aplinkos sąlygose
- drėgmėje, apšvietime ir aukštoje temperatūroje (~ 85°C) perovskito struktūra per gan trumpą laiką degraduoja
negrįžtamai. Tuo tarpu 3D perovskitams artima, nauja dviejų dimensijų (2D) hibridinių perovskitų klasė, į kurios
struktūrą yra įterpiami hidrofobiniai organiniai katijonai, pademonstravo geresnį stabilumą drėgmės aplinkoje, taip suteikiant naujas galimybes perovskitų optoelektroninių įrenginių stabilizavimui [2]. Visgi be stabilumo
problemos, metaloorganinių perovskitų prietaisų komercializavimas susiduria su dar vienu iššūkiu - tai toksiškas
švinas. Šis metalas gali suformuoti ryšius su tiolio ir fosfatinėmis grupėmis fermentuose, baltymuose ir ląstelių
membranose, dėl ko žmonėms yra sukeliamos širdies ir kraujagyslių ligos, kenkiama kepenų, inkstų, smegenų
ir centrinės nervų sistemos veikloms [3]. Šios problemos sprendimui buvo pradėti kurti bešviniai perovskitai,
kuriuose pilnai arba dalinai švinas keičiamas kitu, netoksišku metalu, pavyzdžiui bismutu. Visgi šio metalo perovskitai yra linkę sudaryti stabilią nulinės dimensijos (0D) dimerų fazę, dėl kurios perovskitai turi netiesioginį ir didelį
draustinių energijų juostos plotį (>2 eV) ir prastą krūvininkų pernašą. Be 0D dimerų fazės bismuto perovskitai gali
sudaryti ir 2D fazę, pasižyminčią tiesioginiu ir siauresniu draustinių energijų juostos pločiu ir geresnėmis krūvio
transporto savybėmis, tačiau ši fazė yra mažiau termodinamiškai palanki ir įprastu plėvelių sintezės būdu iš tirpalų šią fazę yra itin sudėtinga susintetinti [4]. Tačiau pastaruoju metu buvo pastebėta, kad panaudojus specifinį
hidrofobinį organinį katijoną, pavyzdžiui (bis-aminoetil)bitiofeną bei dvigubo perovskito struktūrą, galima gauti
šių bešvinių perovskitų 2D fazę [5].
Šiame darbe švinas keičiamas bismutu suformuojant dvigubo perovskito struktūrą, kuomet 2Pb2+ yra keičiami į AgBi4+ katijonus. 2D struktūrai formuoti naudoti nauji 1,4-(fenileno)dietilamonio (p-FdEA), 1,3-(fenileno)
dietilamonio (m-FdEA) ir 1,2-(fenileno)dietilamonio (o-FdEA) organiniai katijonai. Perovskitų plėvelės buvo gamintos inertinėje dujų kameroje sukamojo dengimo būdu ir vėliau tirtos sugerties ir fotoliuminescencijos spektrometrais, rentgeno spindulių difraktometru ir skenuojančiu elektronų mikroskopu.
•
Pirma, buvo pagamintos (p-FdEA)PbI4, (m-FdEA)PbI4 ir (o-FdEA)PbI4 perovskitų plėvelės. Nustatyta,
kad optimali bandinių koncentracija, kuomet susiformuoja 2D perovskito fazė, yra 0,4 M. Stabilumo
tyrimų aplinkos sąlygomis metu įvertinta, kad plėvelės praranda 80% savo sugerties efektyvumo per
a) MAPbI3: <24 val., b) (p-FdEA)PbI4: <100 val., c) (m-FdEA)PbI4: ~330 val. ir d) (o-FdEA)PbI4: ~450
val., taigi nauji organiniai katijonai efektyviai apsaugo perovskito struktūrą nuo degradacijos fotooksidacijos sąlygomis (1 a) pav.). Taip pat šio darbo metu buvo formuota hibridinė 2D/3D perovskito
struktūra, kuomet organiniai katijonai yra dengiami ant 3D (MAPbI3) perovskito sluoksnio, taip siekiant įvertinti, kaip efektyviai MAPbI3 yra apsaugomas nuo neigiamo aplinkos poveikio. Nustatyta, kad
katijonų padengimas ant 3D perovskito paviršiaus nepablogina pastarojo optinių savybių, bet ir padidina sugertį trumpesniuose bangos ilgiuose (400 - 650 nm), taip pat ir prailgina krūvininkų gyvavimo
trukmę. MAPbI3 su ant paviršiaus padengtais m-FdEA ir o-FdEA katijonais fotooksidacijos sąlygomis
išlaiko 80% savo sugerties efektyvumo apie 300 val., tačiau plėvelė su p-FdEA katijonu degraduoja
greičiau nei per parą (1 b) pav.).
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1 pav.
Fotooksidacijos sąlygomis laikytų
plėvelių sugerties vidurkio verčių
kitimas laike
a) 3D MAPbI3, 2D (p-FdEA)PbI4,
(m-FdEA)PbI4 ir (o-FdEA)PbI4,
b) 3D MAPbI3 bei hibridinių 2D/3D
su p-FdEA, m-FdEA ir o-FdEA
katijonais.

•

Antra, naudojant dvigubo perovskito struktūrą (AgBi4+) ir organinius katijonus, buvo siekiama suformuoti bešvinių perovskitų 2D fazę. Įprastai bismutas negali suformuoti 2D fazės, kadangi dėl skirtingų
oksidacijos laipsnių (Pb - 2+, Bi - 3+) perovskito gardelėje susidaro vakansijos, destabilizuojančios jo
struktūrą, tačiau šią problemą gali išspręsti dvigubo perovskito struktūra, kurioje yra naudojami du
skirtingų oksidacijos laipsnių metalai. Suformavus (p-FdEA)2AgBiI8, (m-FdEA)2AgBiI8 ir (o-FdEA)2AgBiI8
bandinius buvo ištirta, kad 2D perovskito struktūra susiformavo. Taip pat šių perovskitų panašios fotoliuminescencijos gesimo kinetikų trukmės parodo, kad krūvininkų rekombinacija nepriklauso nuo
2D perovskito sudėties, taigi šių perovskitų kokybė tarpusavyje mažai skiriasi, nepriklausomai nuo
organinio katijono.
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METALŲ NANODALELIŲ
PLAZMONINIŲ SAVYBIŲ
CHARAKTERIZAVIMAS
ULTRASPARČIU SKIRTUMINĖS
SUGERTIES SPEKTROMETRU
(MeNano-TAS)

Šiuo metu intensyviai domimasi plazmoniniais reiškiniais dėl galimo itin plataus jų pritaikymo elektrooptinėse srityse [1], ypač didelio dėmesio susilaukė plazmoninių metalų nanostruktūros, iš kurių įdomiausios yra
tauriųjų metalų nanodalelės. Plazmoninė nanodalelė sugeria ir spinduliuoja tam tikrą bangos ilgį, kuris atitinka
laidumo juostos elektronų rezonansinį dažnį. Šis priklauso ne tik nuo, nanodalelės metalo savybių, nanodalelės
matmenų, bet ir nuo aplinkos dielektrinės skvarbos [1]. Žinoma, kad ypatingai geromis plazmoninėmis savybėmis pasižymi tauriųjų metalų (sidabro, aukso, vario) nanodalelės, Plazmonų rezonansas šiose nanodalelėse gali
išryškėti nuo UV iki IR diapazono, šį platų diapazoną galime pasiekti keičiant nanodalelių dydį, formą, aplinkos
dielektrinę skvarbą ir žinoma pačios nanodalelės metalą [2]. Plazmonų rezonanso relaksacija prasideda jas sužadinus atitinkamo dažnio EM spinduliuote, ši relaksacija susideda iš kelių procesų (elektrono-elektrono sklaida, elektrono-fonono sąsuka, fonono-fonono sklaida), kurių trukmė yra skirtinga ir priklauso nuo nanodalelės
ir aplinkos savybių [3]. Šias plazmonų relaksacijos dinamikas galime ištirti naudodamiesi skirtuminės sugerties
spektroskopijos (TAS) metodu [4].
Šiame darbe pasinaudodami TAS tyrėme plazmonines tauriųjų metalų nanodaleles gautas cheminės sintezės (gautos: Ag nanodalelės) ir lazerinės abliacijos skystyje (LAL) (gautos: Ag, Au, Cu nanodalelės) metodu. Darbo
tikslas buvo ištirti ultrasparčią plazmonų relaksacijos dinamiką lazerinės abliacijos skystyje ir cheminės sintezės
būdu gautose tauriųjų metalų nanodalelėse.
TAS tyrimams buvo naudojamas Light Conversion spektrometras „HARPIA“. Žadinimo spindulys buvo suderintas ties 350 nm (Ag ir Au) ir 660 nm (Cu) bangos ilgiais; 46 µJ/cm2 (Ag), 32 µJ/cm2 (Au) ir 34 µJ/cm2 (Cu)
energijos tankiais.
Susintetinus tauriųjų metalų nanodaleles atlikome jų SEM vaizdų matavimus (1, 2 pav.), jų dydžių analizę,
nuostoviosios sugerties matavimus UV-VIS spektriniame diapazone, sužadintos būsenos relaksacijos dinamikos
matavimus su TAS (3 pav.), optomechaninių osciliacijų tyrimus cheminės sintezės būdu gautose nanodalelėse
(4 pav.).

1 pav.
LAL metodu gautų:
Ag, Au, Cu nanodalelių SEM vaizdai.
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2 pav.
Cheminės sintezės metodu gautų
Ag nanodalelių SEM vaizdai.

3 pav.
Elektrono-fonono sąsūkos relaksacijos
trukmės priklausomybė nuo žadinimo
intensyvumo sidabro (a) ir aukso (b)
nanodalelėms.

4 pav.
Osciliacijų tyrimas atliktas sidabro
nanodalelėse, kurios buvo paruoštos
cheminės sintezės metodu.
S2C4 (diametras 65 nm) (a),
S2C5 (70 nm) (b),
S3C5 (100 nm) (c).

Iš SEM vaizdų matome, kad cheminės sintezės metodu gautos nanodalelės yra labiau homogeniškų dydžių
nei LAL metodu gautos nanodalelės (1, 2 pav.). TAS signalo relaksacijos kreivės parodė, jog didėjant nanodalelių dydžiui tiesiškai didėja ir jų optomechaninių osciliacijų periodas. LAL sidabro ir aukso nanodalelių žadinimo
intensyvumams esant mažesniems negu tam tikra vertė, elektrono-fonono sąsukos trukmė nepriklauso nuo žadinimo intensyvumo. Tiek LAL tiek cheminės sintezės būdu gautų nanodalelių relaksacijos laikai palyginti ilgi, tai
rodo gerą šių nanodalelių kokybę.
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Literatūra
[1] Eustis S., El-Sayed M.A. Chem. Soc. Rev., 2006, 35, 209–217.
[2] Hartland G. V. Chem. Rev., 2011, 111, 3858–3887.
[3] Bigot J.Y., Halté V., Merle J.C., Daunois A. Chem. Phys., 2000, 251, 181–203.
[4] Vengris M. Kinetinė spektroskopija: paskaitų konspektas, Vilnius, 2008. 71.
53

V. Soriūtė1,
P. Ščajev1
Vilniaus universitetas,
Fotonikos ir nanotechnologijų institutas
1

NANOKRISTALINIŲ
PEROVSKITINIŲ ŠVIESOS
EMITERIŲ ELEKTRONINĖS IR
ŠILUMINĖS SAVYBĖS

Nanokristaliniai organiniai-neorganiniai švino halogenidų perovskitai paskutiniu metu yra kruopščiai tyrinėjami dėl to, kad šios medžiagos pasižymi optoelektroniniams taikymams patraukliomis savybėmis: galimybe,
keičiant sluoksnio cheminę sudėtį, valdyti junginio draustinių energijų tarpą, nesudėtinga žematemperatūre gamyba iš prekursorių tirpalų, gerais fotoelektriniais parametrais bei nemažu judriu. Per dešimtmetį perovskitai
panaudoti įvairiuose optoelektronikos bei elektronikos prietaisuose: saulės elementuose [1], plonasluoksniuose
tranzistoriuose [2], lazeriuose [3], šviestukuose [4].

TYRIMO TIKSLAS:
Pagaminti kintamos sudėties FAxMAyCs(1-x-y)PbI3, FAxMAyCs(1-x-y)PbBr3, FAxMAyCs(1-x-y)PbBrCl2 perovskitų
sluoksnius ir juos ištirti fotoliuminescencijos su laikine skyra (TRPL), integruojančios sferos, šviesa indukuotų
dinaminių gardelių (ŠIDG) bei terminių gardelių metodikomis.
TRPL matavimų metu registruoti vaizdai, iš kurių gaunami bandinių spektrai bei fotoliuminescencijos kinetikos, esant atitinkamoms eksperimento sąlygoms. Buvo keičiamas sužadinimo energijos tankis, siekiant nustatyti krūvininkų gyvavimo trukmių priklausomybes nuo sužadinimo bei priverstinės emisijos slenksčius. 1 pav.
pateikti rezultatai FA0.2MA0.8PbBr3 bandinyje. Kaip matyti 1 pav. (a) keliant žadinimą kinetikos, o kartu ir gyvavimo
trukmės, sparčiai greitėja. Tuo tarpu iš spektrų 1 pav. (b) akivaizdu, kad šiame bandinyje ties 58,2 μJ/cm2 prasideda priverstinė emisija, kuri pažymėta grafike PE. Taip iš spektrų aiškiai matoma, kurie sluoksniai stimuliuojasi
ir galima nustatyti privestinės emisijos slenksčius.

1 pav.
Perovskito FA0.2MA0.8PbBr3 fotoliuminescencijos (a) kinetikos, (b) spektrai, esant skirtingam sužadinimo energijos tankiui.
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ŠIDG eksperimente išmatavus difrakcijos efektyvumo gesimo kinetikas prie kelių erdvinių gardelės periodų, nustatomi svarbūs sluoksnių fotoelektriniai parametrai: difuzijos koeficientas bei krūvininkų gyvavimo trukmė. Jų priklausomybė nuo nepusiausvirųjų krūvininkų tankio FAxMAyCs(1-x-y)PbBr3 perovskituose pavaizduota
2 pav. (a) ir (b).

2 pav.
Pasirinktų FAxMAyCs(1-x-y)PbBr3 bandinių (a) krūvininkų gyvavimo trukmės, (b) difuzijos
koeficiento priklausomybės nuo nepusiausvirųjų krūvininkų tankio ∆Nav.

Krūvininkų gyvavimo trukmė nuo žadinimo ima mažėti dėl spartėjančios Ožė rekombinacijos. Ilgiausiomis
trukmėmis pasižymi daugiau formamidino turintys sluoksniai, kas nulemta simetriškesnės perovskito struktūros bei dėl to, kad formamidino jonai yra didesni ir labiau stabdo halogenido jonų migraciją [5]. 2 pav. (b) priklausomybėse matyti, kad keliant žadinimą difuzijos koeficientas kinta gana didelėse ribose nuo ~0,15 cm2/s iki
~2,64 cm2/s FAPbBr3 bandinyje, kas rodo, jog šiuose sluoksniuose dominuoja lokalizacijos ribojamos difuzijos
režimas [6]. Perovskituose įprastai būna lokalizuotų būsenų, kuriose krūvininkai pagaunami. Prie mažų nepusiausvirųjų krūvininkų tankių, dauguma krūvininkų yra pagauti ir nejudrūs, todėl difuzijos koeficientas yra mažas.
Tačiau, didėjant nepusiausvirųjų krūvininkų tankiui, lokalizuotos būsenos yra užpildomos, vis didesnė dalis krūvininkų yra judrūs, todėl difuzijos koeficiento vertė sparčiai išauga.
Šie rezultatai leidžia teigti, kad geriausiomis savybėmis pasižymi bromidinių perovskitų emiteriai, kuriuose
sumaišyti metilamonio, formamidino bei cezio katijonai, tačiau cezio kiekis neviršija 20%.

PADĖKA:
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EKSITONŲ DIFUZIJOS TYRIMAS
RUBRENO SLUOKSNIUOSE

Dėl plačių pritaikymo galimybių fotonų konversija yra perspektyvi sritis.[1] Rubrenas yra viena iš nedaugelio organinių medžiagų, kuri turi žemą tripletinį lygmenį ir efektyviai vykdo tripletų anihiliaciją. Žemas tripletinis
lygmuo yra būtinas norint fotonus konvertuoti iš trumpabangės infraraudonosios srities į regimąją šviesą. Rubreno tirpalai, paruošti naudojant tolueno tirpiklį, puikiai vykdo fotonų konversiją.[2] Tačiau kasdieniniam pritaikymui fotonų konversija turi būti atliekama kietoje būsenoje. Paruošti rubreno sluoksniai stipriai agreguojasi ir
prastai šviečia.[3] Manoma, kad dėl suprastėjusios šviesos konversijos yra kalta sumažėjusi eksitonų difuzija. Šio
darbo tikslas yra nustatyti tripletinių ir singuletinių eksitonų difuziją amorfiniuose rubreno sluoksniuose.
Šiam tikslui pasiekti buvo pagaminta 60 bandinių: 30 su chloronil ir 30 su PC71BM eksitonų gesikliais. Visi
bandiniai paruošti vienodomis sąlygomis (sluoksniai buvo formuojami ant besisukančio padėklo) ir turi vienodą
80% masės dalies rubreno kiekį polistireno matricoje. Šiuos bandinius galima išskirti į šešias serijas: trys (A, B,
C) iš jų yra su chloronilu ir trys (A, B, C) su PC71BM eksitonų gesikliu. Visose šešiose serijose eksitonų gesiklio
koncentracija auga didėjant serijos numeriui. A serijos su abejais eksitonų gesikliais be rubreno ir polistireno
neturėjo pridėtinių dalių, B serijose yra pridėta 0,1% masės dalies PdPc (ftalocianinas su paladžiu) eksitonų sensibilizatoriaus, C serijose prie PdPc dar yra pridėta ir 0,5% masės dalies DBP (tetraphenyldibenzoperiflanthene)
gerai fluorescuojančio spinduolio.
Šiuose sluoksniuose buvo išmatuoti fluoresencijos ir fotonų konversijos laikiniai intensyvumai. Naudojantis šiais duomenimis, Fiorsterio eksitonų difuzijos teorija bei Šterno Folmerio lygtimis buvo suskaičiuoti tripletinių
ir singuletinių eksitonų difuzijos nuotoliai amorfiniuose rubreno sluoksniuose. Apskaičiuotas trumpas tripletinių
eksitonų difuzijos nuotolis (LD = 22 nm) pagrindžia, kad mažas rubreno fotonų konversijos našumas kietoje būsenoje yra sukeliamas dėl suprastėjusio eksitonų mobilumo. Trumpam eksitonų difuzijos nuotoliui kompensuoti
gali būti didinama PdPc sensibilizatoriaus koncentracija, tačiau ją didinant, didėja ir nepageidaujama atgalinė
energijos pernaša į PdPc. Užfiksuotas ir mažas singuletinių eksitonų difuzijos nuotolis, LD= 13 nm. Remiantis šiais
matavimais gali būti apskaičiuojama optimali PdPc sensibilizatoriaus bei DBP gesiklio koncentracija.
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LIEJIMO BŪDU SUFORMUOTAS
PEROVSKITO LAZERIS SU
VIRŠUTINIO SLUOKSNIO
PASKIRSTYTO GRĮŽTAMOJO
RYŠIO REZONATORIUMI

Liejimo būdu formuojamų puslaidininkių – pusiau organinių perovskitų – perspektyva didelio ploto optoelektronikos pramonėje akivaizdi po jau dešimtmečio įvairių tyrimų. Paprasta liejimo iš tirpalo technologija leidžia gerokai sumažinti puslaidininkinių prietaisų gamybos kainą [1]. Keičiant perovskito stechiometriją valdomas
liuminescencijos spektras, medžiaga pasižymi dideliu spindulinės rekombinacijos koeficientu (B ~10-9 cm3 s-1),
maža priemaišinių lygmenų energija, ilgu difuzijos nuotoliu.
Perovskitų savybės ypač tinkamos plonos aktyvios terpės lazeriniams diodams. Tam yra įvairių būdų patalpinti aktyviąją terpę į rezonatorių ir įgyvendinti pavienių modų filtravimą. Galima įvardyti keletą paskutiniųjų metų mokslinių straipsnių. 2014 m. Q. Zhang ir kt. [2] pademonstravo 750-800 nm srityje lazeriuojančias
cheminių garų nusodinimo būdu pagamintas MAPbI3 perovskitų nanoplokšteles (skersmuo ~10 μm, storis ~100
nm). 2015 m F. Zhu [3] ir kt. analogišku būdu sukūrė MAPbX3 (X = Br, Cl) nanostrypelius (skersmuo ~300 nm),
spinduliuojančius 780-790 nm srityje su kokybės faktoriumi Q = 3600 bei žemu sustiprintos savaiminės spinduliuotės (ang. amplified spontaneous emission – ASE) slenksčiu – 0.6 μJ/cm2. 2017 m. žalios 550 nm spinduliuotės
MAPbBr3 DBR lazerį su 6 μJ/cm2 lazeriavimo slenksčiu padarė J. Harwell bei I. Samuel [4]. Šiuo metu plėtojamos
eksitonų poliaritonų, plazmonų, nanolazerių idėjos bei įvairios nanoįspaudų, fotolitografijos, fotoninių kristalų
technologijos [5]. Visgi reikia toliau tobulinti tiek perovskitų medžiagas, tiek ir lazerio struktūrą siekiant elektriškai kaupinamo perovskitų lazerio [6].
Šiam darbui pasirinktas paprastas metodas išpildyti rezonatoriaus sąlygai – paskirstyto grįžtamojo ryšio
struktūra (ang. distributed feed-back – DFB), formuojama liejimo iš tirpalo būdu. Konkrečias DFB struktūras sudaro optiškai skaidrus stiklo padėklas, valdomos sudėties Cs�MA1-xPbBr3 perovskito sluoksnis (aktyvi terpė) bei
periodiškai kintančio storio optiškai skaidrus polimero (poli(metilmetakrilato) (PMMA)) sluoksnis, struktūruotas
naudojant kokybišką didelio ploto (iki 1 cm2) nanoįspaudą. Pavienių lazerinių modų generaciją ir ištrūką įgyvendina m = 2 eilės difrakcija, pagal Bragg‘o sąlygą: mλBragg = 2neffΛ, kur λBragg – statmenai modos sklidimo krypčiai
aktyviojoje terpėje ištrūkstančios modos bangos ilgis, neff – efektyvusis DFB bangolaidžio lūžio rodiklis, Λ = 270
nm – Bragg’o gardelės periodas.
Sėkmingai atliktas DFB struktūros – bangolaidžio su 5 dielektriniais sluoksniais – modeliavimas pagal [7]
(1 pav. a). Didesnis perovskitų sluoksnių storis w (nustatytas iš nulaužto bandinio skerspjūvio matavimo su skenuojančiu elektronų mikroskopu 1 pav. b) nei tikėtasi pagal pavienių modų spinduliuotės modeliavimą netrukdė
spinduliavimui. Priežastis: struktūroje su w ϵ [500, 600] nm besimaišančios TE0 ir TE1 - modos sukuria eksperimentiškai ultra-sparčiosios fotoliuminescencijos matavimo metu stebėtas lazerines linijas ties λ ϵ [530, 550] nm.

1 pav.
a) Sumodeliuota Bragg‘o bangos ilgio
priklausomybė nuo perovskito storio
w bangolaidinei struktūrai stiklasperovskitas-PMMA-gardelė-oras.
b) CsMAPbBr3 (1500rpm) skerspjūvio
SEM nuotrauka.
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Kokybiškai periodiniu raštu įspaustos emiterių bandinių sritys demonstravo DFB struktūroms būdingą daugiamodį spinduliavimą (2 pav. b). Atskirų modų pusplotis kito nuo 0.4±0.1 iki 1.2±0.2 nm, o rezonatoriaus kokybė
Q – 450-790 intervale. Išimtis: vienmodę spinduliuotę demonstravusi Cs0.5MA0.5PbBr3 perovskito DFB struktūra;
ji pasižymėjo žemiausiu lazeriavimo slenksčiu Ithres = 5.43 μJ/cm2¬ ir didžiausia kokybe Q=546.3/0.5=1060 iš visų
tirtų bandinių (2 pav. c).
DFB struktūros veikimas pagrįstas dar vienu eksperimentu, kai bandinys buvo pasukamas 90° kampu optimaliai žadinimo geometrijai. Išnykusios siauros spektrinės linijos byloja, jog atspausta periodinė struktūra įgalina
modų susidarymą tik žadinant statmenai Bragg‘o gardelės rėžiams.
Ilgiau pakaitinus formuojamą DFB struktūrą nanoįspaudo darymo metu dėl sumažėjusios perovskito adhezijos prie stiklo gautas lanksčios Bragg‘o gardelės emiteris: Cs0.5MA0.5PbBr3 perovskitas, prilipęs ant PMMA. Šis
bandinys pasižymėjo vienmodžio lazeriavimo slenksčiu Ithres = 10.3 μJ/cm2¬ bei vizualiai nuotraukoje matomu
spinduliuotės kryptingumu.

2 pav.
Cs0.5MA0.5PbBr3 (3000rpm) TRPL rezultatai.
a) TW = 1 ns laike integruotų neįspaustos
bandinio srities PL spektrų evoliucija nuo
žadinimo intensyvumo I0 (spektrometro
gard. 50 rėžių/mm).
b) ir c) analogiški spektrai
(TW = 0.2ns) struktūruotose bandinio
vietose (spektrometro gard. 600 rėžių/mm);
c) pademonstruotas vienmodis
spinduliavimas. d) struktūruoto bandinio
nuotrauka TRPL matavimo metu žemiau
(kairė) ir aukščiau (dešinė) lazeriavimo
slenksčio..
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BORO NITRIDO NANODALELIŲ
IR DOKSORUBICINO
KOMPLEKSŲ STABILUMAS IR
SPEKTRINĖS SAVYBĖS

Vienas iš perspektyviausių kvantinių taškų tipų yra boro nitrido kvantiniai taškai (BNQDs). Jie pasižymi unikaliomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, tokiomis kaip didelis mechaninis stiprumas, didelis terminis stabilumas, liuminescencinės savybės, didelis paviršiaus plotas ir oksidacinis atsparumas [1]. Šios savybės užtikrina
didelį vaistų pernešimo pajėgumą, dėl to h-BN yra geras kandidatas pritaikymui biomedicinoje ir daug dėmesio
skiriama stabilių ir netoksiškų BNQDs su kontroliuojamomis savybėmis gamybai. h-BN ir doksorubicino (DOX)
kompleksų susidarymas gali sumažinti citotoksinį DOX poveikį jam cirkuliuojant krauju, o BN-DOX kompleksui
pakliuvus į vėžinę ląstelę, pasikeitę fizikiniai ar chemniai efektai (temperatūra, pH, fototerminiai ar fotoakustiniai efektai BN nanostruktūroje) paskatinti DOX paleidimą iš komplekso taip atstatant jo toksiškumą ir sukeliant
vėžinės ląstelės žūtį [2].

TYRIMO TIKSLAS:
Susintetinti stabilius BN kvantinius taškus, charakterizuoti juos skirtingais metodais, ištirti jų optines savybes ir pagaminti BN-DOX kompleksus iš susintetintų BN kvantinių taškų ir doksorubicino, bei ištirti kompleksų
stabilumą.
Boro nitrido kvantiniai taškai buvo susintetinti hidroterminiu metodu panaudojant boro rūgštį ir urėją.
Mišinys buvo kaitinamas krosnyje 200°C laipsnių temperatūroje 12 valandų. Po sintezės buvo atliktas gryninimas:
didelės dalelės atskirtos filtruojant per 0,22 μm mikroporinę membraną, o vėliau tirpiklis buvo išgarintas ir pakeistas vandeniu. Galutinis tirpalas buvo stabili skaidri suspensija be įžiūrimų aglomeratų.
Padarėme susintetintų BN kvantinių taškų TEM nuotraukas, kad įvertintume dalelių dydį. Mes atlikome
kelias sintezes su skirtingomis sintezės trukmėmis (12, 18 ir 24 val), kad pamatytume ar sintezės laikas turi įtakos
nanodalelių dydžiui. 12 val. sintezės gautų dalelių vidutinis dydis yra 3 nm (1 pav). Iš TEM nuotraukų nustatėme,
kad sintezės trukmė beveik neturi įtakos dalelių dydžiui.

1 pav.
12 valandų sintezės trukmės
boro nitrido kvantinių taškų TEM
nuotrauka.
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Užregistravome susintetintų kvantinių taškų absorbcijos ir emisijos spektrus. Iš UV-Vis spektro, sugerties
maksimumas yra 265 nm. Žadinant 375 nm spinduliuote užregistruotame emisijos spektre matyti plati emisijos
juosta su maksimumu ties 430 nm (2 pav). Sugerties ir fluorescencijos intensyvumai išliko stabilūs dviejų savaičių
periode. Taip pat buvo paskaičiuota fluorescencijos kvantinė išeiga, kuri yra apie 6% (Stilbene 420 buvo naudotas
palyginimui).

2 pav.
Boro nitrido kvantinių taškų
vandeninių tirpalų šviesos sugerties
ir fluorescencijos spektrai.
Žadinimo bangos ilgis λex = 375 nm.

Užregistravome Ramano spektrus savo susintetintų kvantinių taškų ir palyginimui nusipirktų h-BN iš Sigma
Aldrich. B-N charakteristinė juosta ties 1366 cm-1 yra matoma tik mėginyje iš Sigma Aldrich. Stiprus šios smailės
buvimas paaiškina daugiasluoksnę h-BN darinių struktūrą, o smailės išnykimas mūsų sintetintuose BN gali reikšti,
kad mūsų kvantiniai taškai yra kelių sluoksnių.
Mūsų susintetintų kvantinių taškų FT-IR spektruose matyti absorbcijos juostos tires 1300-1337, 1410-1420,
1634 cm−1 dėl B-N tempimo modų. O-H ir N-H grupės taip pat matyti regione 3000-3500 cm−1 su plačia absorbcijos
juosta. Šie rezultatai patvirtina grupių B-N, O-H ir N-H buvimą tirpaluose.

IŠVADA:
Mes gavome kelių arba vieno sluoksnio BN kvantinius taškus su OH grupėmis kraštuose. Bet dėl Ramano ir
kelių FT-IR juostų matyti, kad mėginiuose yra likę tirpiklio likučių.
Iš susintetintų BNQDs ir DOX tirpalų, juos sumaišius, pagaminome BN-DOX kompleksus ir užregistravome
spektrus ką tik sumaišytų, po kelių valandų ir praėjus savaitei tirpalų. Apie kompleksų susidarymą sprendžiama iš
spektrų pokyčio. BN fluorescencijos intensyvumas stipriai sumažėja, o DOX beveik išnyksta (3 pav).

3 pav.
BN-DOX kompleksų fluorescencijos spektrai.
Žadinimo bangos ilgis λex = 375 nm.
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Apibendrinant, mes atlikome boro nitrido kvantinių taškų sintezę hidroterminiu metodu panaudojant boro
rūgštį ir urėją. Susintetinti kvantiniai taškai buvo charakterizuoti TEM, UV-Vis, fluorescencijos emisijos, FT-IR ir
Ramano matavimais. Šie matavimai patvirtino stabilių kelių (arba vieno) sluoksnių stipriai fluorescuojančių BN
kvantinių taškų susiformavimą su 3 nm vidutiniu dydžiu. FT-IR spektrai patvirtina susidariusius BN kvantinius
taškus, juos indikuoja spektre matomos B-N, N-H ir O-H grupėms būdingos juostos. O-H grupės kvantinių taškų
kraštuose suteikia jiems didelį tirpumą vandenyje nepanaudojant jokių papildomų tirpiklių. Tai svarbu tolimesniuose biomedicininiuose pritaikymuose.
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MIKOTOKSINO CITRININO
TAUTOMERIZMO IR BMR
SPEKTRŲ MODELIAVIMAS

Citrininas yra mikotoksinas, aptinkamas ilgai sandėliuojamuose grūduose, vaisiuose ir kituose augaliniuose
produktuose. Šis poliketidas egzistuoja dviejose tautomerinėse formose – kaip para arba orto chinono metidas
(chinonas, kuriame vienas karbonilinis deguonis pakeistas anglimi). Citrininą, kaip antrinį metabolitą, sintetina
kai kurie Penicillium, Aspergillus ir Monascus genčių grybų kamienai, jis dažnai randamas su kitu nefrotoksiniu
junginiu ir savo sinergistu, ochratoksinu A. Šis junginys turi toksinį poveikį žinduolių širdžiai, kepenims, inkstams
ir reprodukcinei sistemai, tačiau taip pat turi antibakterinių ir galimai priešuždegiminių, priešvėžinių ar neuroprotekcinių savybių. Oksidacinis stresas kartu su ląstelių antioksidantinių sistemų (pvz. glutationo) modifikacijomis
laikomi pagrindiniais citrinino toksinio efekto keliais, tačiau jo tikslus veikimo mechanizmas nėra žinomas [1].
Detalesnės žinios apie šio junginio pasiskirstymą tarp tautomerinių ir kitų formų galėtų padėti išsiaiškinant jo
veikimo mechanizmą.

1 pav.
Citrinino tautomerinės formos

TYRIMO TIKSLAS:
Sumodeliuoti citrinino 17O BMR spektrą dichlormetane (DCM) ir palyginti jį su eksperimentiniu šio junginio
spektru iš ankstesnių tyrimų [2]. Išmatuotas 17O citrinino spektras įdomus, nes iš jo gautas tautomerinis pasiskirstymas nesutampa su gautais iš 1H ir 13C spektrų. Taip pat matomi papildomos smailės prie 13 ir 14 deguonies
atomų, leidžiančios daryti prielaidą, kad tirpale egzistuoja kitokios, nei įprasta, sąveikos ar citrinino formos. Teorinio modeliavimo metodais galima gauti atskirų tautomerų 17O BMR spektrus ir lyginant su eksperimentiniu,
įvertinti citrinino tautomerinį pasiskirstymą dichlormetane.
Para ir orto-citrininams buvo atliktos molekulinės dinamikos (MD) simuliacijos, naudojant OPLS jėgų lauką.
Naudotas standartinis Kulono ir 12-6 Lenardo-Džounso potencialas, atomų taškiniai krūviai apskaičiuoti naudojant CHelpG schemą. BMR ekranavimo konstantos apskaičiuotos atskiroms citrinino molekulėms, naudojant
jungtinius kvantinės mechanikos – molekulinės mechanikos (QM/MM) skaičiavimus. Skaičiavimai atlikti molekulinėms konfigūracijoms, užfiksuotoms kiekvieno tautomero MD simuliacijų metu.
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Tyrimo metu parodyta, kad citrinino 17O BMR spektras, sumodeliuotas pagal eksperimentinį para:orto
citrininų santykį, kokybiškai atitinka eksperimentinį. Norint pagerinti kiekybinį atitikimą, lyginant spektrą su
eksperimentiniu, suskaičiuotas optimizuotas tautomerų santykis, pagerinantis atitikimą ir gerai sutampantis su
eksperimentiškai nustatytu. Rasta, kad diolinis citrinino tautomeras, jei ir egzistuoja tirpale, tai neturi didelės
įtakos citrinino 17O BMR spektrui. Tačiau atsižvelgus į kitą citrinino formą - formuojamus dimerus, kokybinis
atitikimas su eksperimentiniu spektru pagerėja ir jų įtakos atmesti negalima. Galiausiai, patikrinta, ar vanduo,
buvęs eksperimentiniame mėginyje, galėjo paveikti spektrus, tačiau tam patvirtinti ar paneigti reikėtų daugiau
eksperimentinių duomenų.
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AUKSO-SIDABRO
NANODALELIŲ GENERAVIMAS
IR JŲ PLAZMONINIŲ SAVYBIŲ
TYRIMAS

Tauriųjų metalų: aukso ir sidabro nanodalelės sulaukė susidomėjimo dėl plačios sugerties juostos elektromagnetiniame spektre. Šių metalų nanodalelės pasižymi ryškiomis spalvomis, dideliu ploto ir tūrio santykiu,
elektriniu laidumu, cheminiu stabilumu, katalizinėmis funkcijomis [1, 2]. Jų optinės savybės priklauso nuo lokalizuoto paviršiaus plazmonų rezonanso (LPPR). Tai kvantinis reiškinys, sukuriamas laidžių elektronų virpesių, sukeliamų sąveikos su elektromagnetine banga. Elektromagnetinė banga indukuoja nanodalelės dipolį, o atstojamoji
dalelės jėga stengiasi kompensuoti procesą rezonansiniu bangos ilgiu [3, 4]. Aukso ir sidabro nanodalelių sugertis
vyksta skirtingose matomo elektromagnetinio spektro srityse. Norint praplėsti rezonansinio bangos ilgio diapazoną pasitelkiamos hibridinės aukso-sidabro ir sidabro-aukso nanodalelės. Hibridinių nanodalelių LPPR pasireiškia tarp grynų Au ir Ag dalelių sugerties smailių, priklausomai nuo dangą sudarančių metalų sluoksnių santykių.
Nanodalelės su LPPR plačiai pritaikomos nanotechnologijose, katalizėje, optikoje, spektroskopijoje, elektroniniuose prietaisuose, kurių savybės priklauso nuo plazmoninės vibracijos ir t.t. [2, 4, 5].
Nanodalelių sintezės metodas nulemia morfologiją, stabilumą, fizikochemines savybes [2]. Šiame darbe
naudojamas antros harmonikos nanosekundinės trukmės impulsų lazeris, termiškai kaitinantis plonas grynas
ir hibridines įvairių santykių Au- Ag ir Ag-Au metalų dangas ant stiklo paviršiaus, kurios išsilydo ir susiformuoja
į sferines nanodaleles. Joms susiformavus keičiasi ir paviršiaus spalva: gelsva gryno aukso danga tampa ryškiai
rožinės spalvos, o sidabro danga tampa geltonos spalvos, formuojant daleles iš skirtingų Au ir Ag sluoksnių storių
santykių gauname tarpines spalvas priklausomai nuo metalo sudarančio didesnę dalį dangos (1 pav.). Spalvų
gausa reiškia, kad gauname didesnį lokalizuoto paviršiaus plazmonų rezonanso diapazoną.

1 pav.
Hibridinės nanodalelės ant stiklo padėklo.
a) Skaitmeninė nuotrauka skirtingo santykio Au-Ag ir Ag-Au dangų po lazerio spinduliuotės; b) Nanodalelių, pavaizduotų (a) dalyje SEM nuotraukos.

Naudojamas metodas ypatingas tuo, kad nereikalauja cheminių reagentų ar nanodalelių generavimo skystyje. Kaitinimas atliekamas tiesiogiai ant norimo paviršiaus. Gautos nanodalelės charakterizuojamos skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (SEM), spektrofotometru ir Rentgeno spindulių energijos dispersijos spektroskopija
(EDS). Gauti rezultatai lyginami su grynomis aukso ir sidabro nanodalelių charakteristikomis.
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DARBO TIKSLAS:
Sugeneruoti aukso- sidabro nanodaleles iš plonų bimetalinių dangų ant stiklo padėklo, naudojant nanosekundinį lazerį ir palyginti suformuotų dalelių morfologiją ir plazmonines savybes.

PADĖKA
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0246)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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Per pastaruosius dešimtmečius lazeriai tapo nepakeičiama priemone medžiagų mikroapdirbimo ir pramonės srityse. Jie suteikė labai kryptingą ir lokalizuotą energijos šaltinį, kuris palengvino precizišką medžiagų
modifikavimą bet kuriame medžiagos taške [1]. Gerai žinoma, kad medžiagos sąveika su lazerio pluoštu priklauso
nuo krintančios pluošto bangos ilgio, impulso trukmės, pasikartojimo dažnio, pluošto formos, bei pačios medžiagos savybių. Dėl generavimo paprastumo mikroapdirbimui dažniausiai yra naudojama fundamentalioji Gauso
pluošto moda [2]. Tačiau Gauso pluoštas turi trūkumų: jo židinio taškas ir poveikio zoną (Reilėjaus ilgis) priklauso
nuo pluošto bangos ilgio ir naudojamo optinio elemento skaitinės apertūros. Tai reiškia, kad tradiciniam objektyvui, mažas židinio taško dydis atitinka trumpą poveikio zoną [3]. Kadangi skaidrių medžiagų apdirbime reikalingi
pluoštai, kurie formuotų ilgus ir siaurus plazmos kanalus, tai atsirado pluoštų, kurie tapo pranašesniais už Gausinę modą. Viena iš tokių alternatyvų yra įvairių eilių Beselio pluoštai [3]. Šie pluoštai yra ypatingi tuo, kad sklisdami terpe nepatiria difrakcijos ir turi žymiai ilgesnę poveikio sritį palyginus su Gausiniais pluoštais [4]. Nulinės eilės
Beselio pluoštai centre turi intensyvumo maksimumą, o aukštesnių eilių Beselio pluoštų centre yra tamsi dėmė
- intensyvumo minimumas, apsuptas pakaitiniais ryškiais ir tamsiais žiedais [5]. Be to, aukštesnės eilės Beselio
pluoštai turi sraigtinį fazės frontą, dėl ko dar yra vadinami optiniais sūkuriais ir pasižymi orbitiniu judesio kiekio
momentu [6]. Dėl šios savybės, optiniai sūkuriai yra plačiai naudojami optinėse gaudyklėse ir atomų mikromanipuliacijose [7], bei optinėje komunikacijoje [8]. Taip pat egzistuoja ir sudėtiniai sūkuriniai pluoštai, kurie susidaro
vykstant dviejų ar daugiau, skirtingus topologinius krūvius turinčių, optinių sūkurių superpozicijai. Tokie pluoštai
pasižymi unikalių formų intensyvumo skirstiniais ir turiningesne sūkurių struktūra, nei atskiri sudedami pluoštai.
Šiame darbe mes demonstruojame būdą sukūrti dvejų skirtingų topologinių krūvių bei erdvinių dažnių
Beselio pluoštų superpozicijas. Iš pradžių buvo atliktas tokių pluoštų skaitmeninis modeliavimas. Norėdami patikrinti modeliavimo rezultatus, mes atkartavome šiuos pluoštus eksperimentiškai erdvinio šviesos moduliatoriaus
pagalba. Galiausiai lydyto kvarco bandinyje buvo įrašyta sudėtinio pluošto fazinė kaukė, taip sukuriant geometrinės fazės elementą, kurio pagalba šie pluoštai gali būti naudojami skaidrių medžiagų lazeriniam mikroapdirbimui.

1 pav.
Skaitmeniškai sumodeliuoti sudėtinių sūkurinių Beselio pluoštų
intensyvumų skirstiniai. Visais atvejais topologinis krūvis n = 0 ir kūgio
kampas θ1 = 0,52 rad, o m ir θ2 atitinkamai yra lygūs:
a) 2 ir 0,26 rad;
b) 3 ir 0,17 rad;
c) 4 ir 0,12 rad;
d) 6 ir 0,08 rad.
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Lazerinis skaidrių terpių mikroapdirbimas yra kylanti ir svarbi aukštųjų technologijų sritis. Toks lazerinis
mikroapdirbimas yra sudėtingas fizikinis procesas, kurio metu įvairios skaidrios terpės (stiklai, kristalai ir t.t.) yra
pjaunamos, skaidomos bei apdirbamos tūryje. Šio proceso metu vis dažniau reikalaujami netradiciniai lazeriniai pluoštai, kadangi be impulsinių pluoštų trukmių tampa svarbi ir pluošto struktūra židinio aplinkoje. Būtent
nedifraguojantys Beselio ar Airy pluoštai praktikoje įgauna vis didesnę įtaką, nes skirtingai negu įprastiniai iš
lazerio išeinančios spinduliuotės Gauso pluoštai nedifraguoja šiam sklindant. Tokius pluoštus patogu suformuoti
erdviniais šviesos moduliatoriais (angl. spatial light modulator, SLM) ar geometrinės fazės (GF) elementais. Šie
elementai šviesos pluošto frontui priskiria tam tikrą fazinę ir/arba amplitudinę moduliaciją [1]. Šviesos pluoštas,
pereidamas tokius nuo krentančios bangos ilgio priklausančius difrakcinius optinius elementus, difraguoja ir interferuoja.
Skaitmeniškai modeliuojamas difrakcines kaukes galima aprašyti kompleksine pralaidumo funkcija atitinkamai amplitudiniu ir faziniu atveju [2]:
(1)
čia (ρ‘, φ‘) yra polinės koordinatės plokštumoje z = 0, a(φ‘) ir Ψ(φ‘) atitinkamai yra amplitudė ir fazė. Geometrinės fazės elementus galime užrašyti pasitelkiant Jone’s vektorių ir matricos formalizavimą, iš kurio išsireiškiame lėtosios ašies kampą θ taip pat amplitudiniu ir faziniu moduliavimo atveju [3]:

(2)
Beselio ir Airy pluoštams formuoti naudojamos optinės difrakcinės kaukės bei atitinkami GF elementai
pavaizduoti 1 pav.

1 pav.
Optiniam diapazonui (λ = 633 nm) naudojama Beselio nulinės eilės
ašinė amplitudinė difrakcinė kaukė
(a) ir atitinkamai amplitudinis GF elementas (b) bei (λ = 532 nm) Airy
difrakcinė fazinė kaukė (c) ir atitinkamai fazinis GF elementas (d).
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Formuojant pluoštus bei optinio lauko difrakciją, jam sklindant iš vienos vietos į kitą, patogu pasitelkti Furjė optiką. Yra išskiriami du Frenelio difrakcijos propagatoriai, skaičiuojantys monochromatinės bangos pluošto
difrakcinę struktūrą — perdavimo funkcijos (angl. transfer function, TF) ir impulso atsako (angl. impulse response, IR). Modeliuojant, abiems propagatoriams atliekamos labai panašios operacijos [4]:

(3)
čia U1(x, y) ir U2(x, y) yra šaltinio ir stebėjimo plokštumų laukai, o H(fX, fY) ir h(x, y) yra atitinkamai perdavimo ir impulso atsako funkcijos. Pasitelkiant šias formules, kai pro 1 pav. pavaizduotas difrakcines kaukes perleidžiamas Gauso pluoštas, buvo skaitmeniškai suskaičiuotos susiformavusios Beselio ir Airy pluoštų elektrinių
laukų intensyvumo struktūros už elemento, kurios pavaizduotos 2 pav.

2 pav.
Difrakcinės amplitudinės optinės kaukės
suformuotos Beselio (a) ir fazinės optinės
kaukės suformuotos Airy (b) pluoštų
elektrinių laukų intensyvumo struktūros.

Šiuos pluoštus galima paslinkti išilgai x ir y ar z koordinačių ašimis, jeigu prie fazės yra pridedamos atitinkamai tiesiškai ar kvadratu kintančios fazės. Šios fazės aprašomos pagal formules:

(4)
čia b ir c – parametrai nusakantys fazės vėlinimo statumą ir periodą. Tokiu būdu galima paslinkti ir valdyti
pluošto skersinį bei išilginį intensyvumo skirstinius.
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Laikinės skyros optinė spektroskopija yra pagrindinis molekulinių sistemų tyrimo būdas [1]. Ypač informatyvūs yra Štarko spektroskopijos eksperimentai, leidžiantys nustatyti sistemos elektrinius dipolinius momentus ir poliarizuojamumus [2]. Fluorescencijos Štarko spektras apibrėžiamas kaip dviejų spektrų skirtumas:
išmatuoto esant išoriniam statiniam elektriniam laukui ir be jo. Šie skirtuminiai spektrai padeda charakterizuoti dideliu statiniu elektriniu dipoliniu momentu pasižyminčias tamsines krūvio pernašos (CT) būsenas,
turinčias svarbų vaidmenį fotosintezės procese [3].
Jau yra sukurtų metodų Štarko sugerties spektrų modeliavimui [4], kurie remiasi bendra atvirųjų kvantinių sistemų dinamikos teorija [3]. Tuo tarpu Štarko laikinės skyros fluorescencijos spektrų modeliavimui sukurtų metodų dar nėra, todėl iki šiol nėra tiksliai aišku, kaip reikia interpretuoti tokius spektrus ir kaip jie
kiekybiškai atskleidžia nagrinėjamų molekulinių sistemų savybes.

DARBO TIKSLAS:
Išvystyti molekulinių sistemų Štarko laikinės skyros fluorescencijos spektrų skaičiavimo metodus.
Skaičiavimams atlikti taikoma atvirųjų kvantinių sistemų teoriją: molekulinė sistema skirstoma į elektroninių lygmenų posistemę ir virpesinę aplinką [3]. Tuo tarpu spontaninis spinduliavimas aprašomas naudojantis
kvantinės elektrodinamikos principais. Fluorescencijos Štarko spektras skaičiuojamas kaip dipolių koreliacinės
funkcijos Furjė vaizdas [5]. Kadangi tikslūs spektrų skaičiavimai reikalauja per didelių skaičiavimo resursų, tenka
taikyti apytikslius metodus. Šiame darbe taikėme Tiesioginių ir atgalinių trajektorijų sprendinio (FBTS) metodą
[6, 7], paremtą kvantinės-klasikinės Liuvilio lygties sprendimu.
Paveiksluose 1a ir 1b pateikiami sumodeliuoti laikinės skyros fluorescencijos spektrai: apačioje – nesant
išoriniam laukui, viršuje – skirtuminiai Štarko spektrai. Legendose nurodyti užlaikymo laikai nuo sistemos sužadinimo momento iki spinduliavimo pradžios. Šie spektrai atitinka sistemą, kurioje yra viena šviesinė ir viena CT
būsena. Atveju 1a, kai CT būsenos energija yra mažesnė už šviesinės būsenos energiją, matome, kad didėjant
užlaikymo laikui, fluorescencijos Štarko spektras pasidaro praktiškai tik teigiamu. Tai nurodo į suminio (suintegravus per visus dažnius) fluorescencijos intensyvumo padidėjimą patalpinus sistemą į išorinį elektrinį lauką.
Tuo tarpu kai CT būsenos energija yra didesnė už šviesinės būsenos energiją (1b pav.), pateiktu atveju suminis
fluorescencijos intensyvumas sumažėja (per ~2%).
Šios kiek netikėtos spektrų ypatybės aiškinamos analiziškai išnagrinėjus dviejų lygmenų sistemą esant
išoriniam elektriniam laukui. Pasirinkę supaprastiną sistemą, kurioje sąveikos tarp lygmenų galima nepaisyti,
suskaičiavome vidutines lygmenų užpildas, suvirdurkinant per būsenų statinio dipolinio momento ir išorinio
elektrinio lauko tarpusavio orientacijas. Šie skaičiavimai parodė, kad aukštesnės energijos lygmens užpilda
padidėja išoriniame elektriniame lauke lyginant su atveju, kai lauko nėra. Atitinkamai, vidutinė žemesnio lygmens užpilda sumažėja išoriniame lauke. Taip paaiškinami fluorescencijos Štarko spektruose stebimi suminio
intensyvumo padidėjimai arba sumažėjimai.
Taigi, šiame darbe buvo sėkmingai pirmą kartą teoriškai sumodeliuoti laikinės skyros fluorescencijos
spektrai.
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ESMINĖS DARBO IŠVADOS:
1. Krūvio pernašos būsenų būvimas sistemoje gali sukelti suminio fluorescencijos intensyvumo pokytį: padidėjimą, jei šios būsenos energija mažesnė nei kitų būsenų energijos, arba sumažėjimą, jei jos energija
didesnė nei kitų būsenų.
2. Kvantinis-klasikinis FBTS metodas gali būti taikomas fluorescencijos Štarko spektrų modeliavimui, jeigu
posistemės sąveikos su aplinka stipris yra vidutinio didumo (reorganizacijos energija λ 100 cm–1)

1 pav.
Dimero laikinės skyros fluorescencijos (apačioje) bei Štarko laikinės skyros fluorescencijos (viršuje) spektrai.
Pateikti du atvejai:
a) CT būsenos energija mažesnė už šviesinės būsenos energiją;
b) CT būsenos energija didesnė už šviesinės būsenos energiją.
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VITAMINO D MAISTO
PAPILDUOSE KIEKYBINIAI
TYRIMAI SERS SPEKTRINIU
METODU

Vitamino D maisto papilduose, kaip teigia gamintojai, yra vitamino D3 - cholikalciferolio. Vitaminas D3 yra
sekosteroidas (į steroidus panaši molekulė, tačiau steroidai sudaryti iš keturių anglies atomų žiedų, o sekosteroidų vienas iš tų žiedų yra suardytas [1] ), kuris sintetinasi žmogaus odoje veikiant UVB spinduliams. Didžioji
dalis žmogui reikalingo vitamino D3 yra pagaminama žmogaus odoje. Taip pat jis randamas kai kuriuose maisto
produktuose pvz. pieno produktuose, kiaušiniuose ir žuvyje [2], tačiau su maistu žmogus gauna tik labai nedidelę reikiamo vitamino D3 dalį. Vitamino D3 funkcija organizme yra palaikyti normalius kalcio ir fosfato kiekius
kraujyje. Žmonėms, kurie mažai laiko praleidžia saulėje (dabar tokių yra dauguma, kadangi vitaminas D3 odoje
efektyviausiai sintetinasi vidurdienį, kuomet žmonės dirba, mokosi uždarose patalpose), pradeda trūkti vitamino
D3 ir padidėja rizika susirgti rachitu, osteoporoze, inkstų ligomis, diabetu, policistinių kiaušidžių sindromu ir dar
daugybe kitų su vitamino D3 trūkumu susijusių ligų. Dėl šios priežasties šiuo metu yra itin populiarūs vitamino D3
maisto papildai. Tačiau yra viena problema, kad Lietuvoje maisto papildai nėra priskiriami prie vaistų, jų kontrolės nevykdo Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR Sveikatos Apsaugos Ministerijos. Kadangi maisto papildai
priskiriami prie maisto produktų, tai maisto papildų kontrole užsiima Lietuvos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnyba, tai reiškia, kad maisto papildai į Lietuvos rinką patenka be rimtesnės patikros ir maisto papildai
kontroliuojami tik atsitiktiniais patikrinimais arba kilus rimtam įtarimui dėl produkto kokybės ir saugumo. Dėl
to galima sakyti, kad rimtos maisto papildų kontrolės Lietuvoje beveik nėra ir vartotojams gali būti parduodami
maisto papildai, kuriuose vitamino D3 kiekis yra mažesnis negu nurodyta ant pakuotės arba jo išvis nėra. Dėl to
žmonėms, kuriems nustatytas vitamino D3 trūkumas, gali nepavykti atsistatyti normalaus vitamino D3 kiekio
organizme geriant maisto papildus. Dėl šios priežasties jiems gali kilti sveikatos problemų, susijusių su vitamino
D3 trūkumu. Vyraujantys vitamino D3 maisto papilduose tyrimo metodai yra masių spektrometrija ir skysčių
chromatografija [3]. Tačiau tyrimai naudojant šiuos metodus yra brangūs. Dėl šios priežasties ieškant pigesnio
tyrimo būdo buvo sugalvota pabandyti nustatyti vitamino D3 kiekį maisto papilduose naudojant spektrinius matavimo metodus. Kadangi maisto papilduose yra labai maža vitamino D3 koncentracija (pvz. 50 µg/mL, kas yra
130 µmol/L), Ramano spektroskopijos metodais neįmanoma aptikti medžiagų, kurių tokia mažų koncentracija.
Dėl to buvo pasirinktas SERS (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy) spektroskopinis metodas, kuriuo galima
aptikti medžiagas, kurių koncentracija yra iki 1 µm/L [4].
Pirmiausia tyrimui reikalingos nanodalelės buvo gaminamos pagal [5] straipsnyje nurodytus jų gamybos metodus. Buvo pagamintos sidabro Ag nanodalelės pagal tris aprašytus metodus ir aukso Au nanodalelės
pagal du aprašytus metodus. Matavimo metu mikroskopo dengiamasis stikliukas apdengiamas aliuminio folija ir
švariai nuvalomas. Užlašinami nanodalelių koloidinio tirpalo lašiukai ir stikliukas paliekamas traukos spintoje, kol
išgaruos vanduo. Svarbu atkreipti dėmesį, kad nanodalelės susirenka lašo kraštuose ir išdžiūvus suformuoja taip
vadinamą ,,coffee-ring’ą”. Matuojant SERS spektrą svarbu bandinį užlašinti ant coffee-ring’o ir lazerio spindulį
taip pat nukreipti ant ,,coffee-ring’o”, kadangi ten yra daugiausia nanodalelių ir gaunamas didžiausias Ramano
signalo stiprinimas.
Grynas vitaminas D3 buvo ištirpintas dviejuose tirpikliuose: metanolyje ir alyvuogių aliejuje. Metanolyje ištirpintas dėl to, nes metanolis greitai išgaruoja nuo paviršių ir užlašinus tokio tirpalo ant paviršiaus, kuris
dengtas nanodalelėmis, metanolis išgaruoja ir lieka vitaminas D3. Aliejuje ištirpintas dėl to, nes daugumą vitamino D maisto papildų sudaro vitaminas D3 ištirpintas alyvuogių aliejuje. 1 pav. a ir b dalyse pavaizduotas sidabro
nanodalelių Ramano spektras ir metanolio, vitamino D3, kurio koncentracija 30 mmol/L, 50 mmol/L ir 70 mmol/L ištirpinto metanolyje SERS spektrai. Teoriškai sidabro nanodalelių ir matanolio spektrai turėtų būti vienodi
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(kadangi metanolis greitai išgaruoja ir lieka tik sidabro nanodalelių sluoksnis), tačiau vitamino D3 SERS spektrai
turėtų skirtis nuo sidabro nanodalelių ir metanolio spektrų. Taip pat vitamino D3 spektrai, esant skirtingoms
vitamino D3 koncentracijoms tirpale, turėtų skirtis tarpusavyje. Tačiau jokių skirtumų nepastebėta, visi 10 pav.
pavaizduoti spektrai yra vienodi, skiriasi tik jų intensyvumas, tai nėra dėl medžiagos savybių, o dėl matavimo paklaidų (didesnis intensyvumas reiškia, kad spektrometras buvo geriau sufokusuotas). 10 pav. pavaizduoti spektrai
gauti naudojant FT-Raman spektrometrą MultiRam, kurio lazerio bangos ilgis 1064 nm, lazerio galia 1W. Tačiau
analogiški spektrai gauti naudojant ir konfokalinį Ramano gardelinį spektrometrą su mikroskopu „MonoVista
CRS“, S&I GmbH, matuojant su skirtinga lazerio galia, bangos ilgiu. Taip pat kitų dydžių, formų aukso ir sidabro nanodalelių ir kitų vitamino D3 koncentracijų metanolio tirpale naudojimas nepadėjo gauti spektrų, kuriuose būtų
matomi skirtumai tarp 1 pav. pavaizduotų spektrų. Analogiški rezultatai gauti ir matuojant vitamino D3 ištirpinto
alyvuogių aliejuje Ramano spektrus.

1 pav.
Sidabro nanodalelių Ramano spektras ir metanolio, vitamino D3 (skirtingų koncentracijų) metanolio tirpalų SERS spektrai

Nėra iki galo aišku dėl ko nebuvo gauti vitamino D3 etaloniniai SERS spektrai. Tai gali būti molekulės okcidacija, vandens absorbcija arba suirimas lazerio spinduliuotėje, kadangi vitaminas D3 yra nestabili molekulė,
kuri linkus absorbuoti vandenį ir oksiduotis. Šiai problemai išsiaiškinti reikalingi tolimesni tyrimai, kurių metu
reiktų: dirbti inertiškoje atmosferoje, tam kad vitaminas D3 nesąveikautų su atmosferoje esančiu deguonimi ir
vandeniu, naudoti kitus spektrometrus, kurie turi kitų bangos ilgių lazerius arba naudoti kitų metalų, dydžių ir
formų nanodaleles.
Taip pat konferencijos metu koordinatorius pastebėjo, kad ši problema galėjo kilti dėl to, kad vitaminas
D3 nėra pakankamai arti nanodalelių ir pasiūlė pabandyti naudoti kitas molekules kaip pagrindą ant kurio bus
lašinamas vitamino D3 tirpalas. Tuomet vitaminas D3 sudarytų kompleksą su kita molekule ir galbūt atsidurtų
arčiau nanodalelių ir įmanoma būtų gauti vitamino D3 sustiprintą Ramano signalą.
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1

TREČIOS HARMONIKOS
GENERACIJOS TYRIMAS
FORMUOJANT NANOGARDELES
SKAIDRIŲ KRISTALINIŲ
MEDŽIAGŲ TŪRYJE

Apšvietus skaidrias ir neskaidrias medžiagas: dielektrikus, puslaidininkius ir metalus didelio pasikartojimo
dažnio femtosekundiniais lazerio impulsais, jų paviršiuje formuojasi saviorganizuotos kvaziperiodinės
nanostruktūros [1]. Tokio tipo medžiagos modifikacijos priklauso nuo apšvitos dozės (impulsų skaičiaus arba
ekspozicijos trukmės) – esant trumpai ekspozicijos trukmei, formuojasi taip vadinamieji raibuliai, kiek ilgesnė
ekspozicijos trukmė sukuria mikroįtrūkius, tuo tarpu didelė apšvitos dozė formuoja paviršiaus periodines
žiedines struktūras (angl. LIPASS) [2]. Toks reiškinys plačiai tiriamas, kaip perspektyvi lazerinio medžiagų
apdirbimo sritis, apimanti įvairias kryptis: fotoniką, plazmoniką, mikrolfuidiką ir t.t. [3]. Verta paminėti, jog
nanostruktūrų formavimasis yra universalus reiškinys, pastebimas daugelyje medžiagų.
Sub-bangos ilgio struktūros, savo savybėmis panašios į paviršines, yra linkusios formuotis ir medžiagos
tūryje [4], dėl to kartu yra stebima ir kūginės trečios harmonikos (TH) generacija. Reikia pažymėti, jog norint
stebėti tokį procesą, turi būti patenkinama fazinio sinchronizmo sąlyga statmenai sklidimo krypčiai, kuri gali
būti užrašyta:

(1)

čia Λ nanogardelės periodas, tenkinantis (1) sąlygą, tuo tarpu fazinio sinchronizmo sąlyga išilgai skidimo
krypčiai yra patenkinama per medžiagos dispersiją ir nusako TH sklidimo kampą. Taigi, toks procesas gali būti
nagrinėjamas, kaip keturių bangų sąveikos procesas.
Šiame darbe yra pristatomi kūginės TH generacijos tyrimai, formuojant nanogardeles skaidrių
dielektrinių medžiagų tūryje. Eksperimentai buvo atliekami Yb:KGW lazeriu, kurio spinduliuojamas
centrinis bangos ilgis yra 1035 nm, o impulsų trukmė pusės aukštyje siekia 180 fs. Suformuotų paviršinių
struktūrų vaizdinimas atliktas skenuojančiu elektronų mikroskopu (SEM), o gautų vaizdų interpretavimui
pasitelkta dvimatė (2D) Furje analizė. 1 (a)-(c) pav. pavaizduotos Al2O3 paviršiuje suformuotų struktūrų
SEM nuotraukos rodo, jog panaudojus mažą impulsų skaičių formuojasi raibuliai ir mikroįtrūkiai, tuo tarpu
didelis pasikartojančių impulsų skaičius sukuria LIPASS. Šių struktūrų 2D Furje spektrai, pavaizduoti 1(d)-(f)
pav., pasižymi plačiu erdvinių dažnių pasiskirstymu bei kartu parodo, jog naudojant mažą impulsų skaičių
dominuoja aukšti erdviniai dažniai, tuo tarpu žemi erdviniai dažniai aptinkami, naudojant daug pasikartojančių
impulsų. Toks rezultatas pastebėtas ir kitose medžiagose, tokiose kaip YAG, CaF2 ir lydytas kvarcas. Tai įrodo,
jog nanostruktūrų formavimasis yra universalus procesas, priklausantis nuo apšvitos dozės.
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1 pav.
(a)-(c) Al2O3 paviršiuje suformuotų struktūrų su 20,
30 ir 105 impulsų SEM nuotraukos ir (d)-(f) jų 2D
Furje vaizdai. (g) dalis vaizduoja periodų spektrus, o
balti žiedai Furje spektruose žymi erdvinius dažnius,
reikalingus TH generacijai.

Kadangi paviršinių struktūrų formavimosi mechanizmas yra panašus į tūrinių [4], dėl to panašaus tipo
struktūrų galima tikėti ir medžiagos tūryje. Toks tūrinių struktūrų susiformavimas, su periodu, tenkinančiu
(1) fazinio sinchronizmo sąlygą, yra lydimas kūginės TH, kurios sklidimo kampas priklauso nuo medžiagos
lūžio rodiklio. 2D Furje ir periodų (1 (g) pav.) spektruose matyti, jog fazinio sinchronizmo sąlygą tenkinantis
periodas stebimas tik formuojant mikroįtrūkius. Verta paminėti, jog kūginės TH generacija yra pastebima
generuojant superkontinuumą ir žymi laipsninę optinę medžiagos degradaciją [5].
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SPRENDIMŲ PARAMOS
MODELIŲ BEI INTERAKTYVIOS
SISTEMOS KŪRIMAS,
VERTINANT PACIENTŲ,
KURIEMS DIAGNOZUOTAS
PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽYS,
MIRTINGUMO RIZIKĄ

PROJEKTO NAGRINĖJAMA TEMA:
Priešinės liaukos vėžio mirtingumo rizikos vertinimas. Vėžys yra plačiai paplitusi ir puikiai žinoma liga ne
tik Lietuvoje bet ir visame pasaulyje. Nacionalinis vėžio institutas šią ligą apibrėžia kaip ligos terminą, kurio
metu nenormalios ląstelės dalijasi nekontroliuodamos ir gali įsiskverbti į netoliese esančius audinius [1]. Tarp
vyrų vienas iš dažniausiai pasitaikančių vėžio tipų yra priešinės liaukos vėžys. Per 2020 metus iš 185 pasaulio
šalių buvo surinkti duomenys apie vėžio paplitimą ir mirtingumą pagal amžiaus grupes. Apskaičiuota, kad 2020
metais visame pasaulyje buvo 19,3 mln. naujų vėžio atvejų [2]. Viena iš dažniausių diagnozių yra prostatos
vėžys 1,41 mln. atvejų [2]. Kuo toliau tuo labiau augant žmonių skaičiui pasaulyje gydytojams ir mokslininkams
svarbu suprasti šios ligos priežastis, taip pat pacientui, turinčiam priešinės liaukos vėžio diagnozę, aproksimuoti laikotarpį kurį jis išgyvens. Su šiuo iššūkiu susiduria ir Lietuvos gydytojai urologai.

PROJEKTO TIKSLAS:
Sukurti automatizuotą ir statistiniais metodais paremtą modelį, skirtą vertinti pacientų, kuriems diagnozuotas priešinės liaukos vėžys, mirtingumo riziką.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:
1. Išanalizuoti pasaulyje atliktus tyrimus projekto tematika.
2. Paruošti projekto duomenų rinkinį analizei.
3. Sudaryti projekto tyrimo modelį.
4. Panaudojant sudarytą modelį ir programines priemones sukurti interaktyvią sistemą.
5. Pateikti išvadas.
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•

Pirmoje šio projekto dalyje išanalizuoti pasaulyje atlikti tyrimai susiję su šia tematika.

•

Antroje dalyje pateikta metodinė informacija apie duomenų ruošimą, mašininio mokymosi bei
neuroninių tinklų metodus.

•

Trečiojoje projekto dalyje, naudojant programinę įrangą, pagal sukurtus modelius išanalizuojami duomenys ir pateikiamos įžvalgos. Taip pat aprašomas sukurtas internetinis puslapis ir automatizuotais
ir statistiniai metodais paremta programa. Projekto duomenų analizė parodė, kad priešinės liaukos
vėžys kaip mirties priežastis, nepriklausomai nuo amžiaus grupės, išlieka stabili (žr. 1 pav.).

1 pav.
Neišgyvenusių pacientų mirties priežastis
amžiaus grupėse, procentais

Sukurtas internetinis puslapis lengvai prieinamas adresu:
https://indremarijajuskait.wixsite.com/plv-modelis.
Projektui sukurta programa randama nurodytame internetiniame puslapyje.

Literatūra
[1] National Cancer Institute. Prieiga per internetą:
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/cancer.
[2] Ferlay J., Colombet M., Soerjomataram I., IJC International Journal of Cancer, 2021, 1-12, DOI: 10.1002/ijc.33588.

77

A. Andrejevas1,
A. Misevičius2
Kauno technologijos universitetas
Kauno technologijos universitetas

1
2

KOMPIUTERINIS SPALVŲ
ATSPALVIŲ SINTEZAVIMAS
VIRTUALIAJAI REALYBEI

Darbe nagrinėjama, kaip kompiuteriniu būdu gali būti generuojami (sintezuojami) aukštos kokybės skaitmeniniai spalvų pereinamieji atspalviai (tonai). Remiamasi prielaida, jog spalvų atspalvių kompiuterinis formavimas gali būti realizuojamas atitinkamo matematinio modelio - vadinamojo pilkų šablonų formavimo (PŠF) uždavinio (angl. grey pattern problem) pagalba.
PŠF uždavinys vaizdų pilkų atspalvių sudarymo kontekste buvo apibrėžtas Taillard’o 1995 metais [5]. Šis
uždavinys, nors suformuluotas kaip skirtas pilkų (t.y., juodos spalvos) skaitmeninių (virtualiųjų) atspalvių generavimui (angl. digital halftoning) [3, 7] gali būti pritaikomas bet kuriai turimos spalvų paletės spalvai. Bendras
uždavinys vadinamas spalvų komponavimo uždaviniu (angl. color mix problem).
Sakykime, kad yra duotas stačiakampis tinklelis, kurio matmenys yra n1 x n2 (tinklelį sudaro n = n1 x n2 reguliariai išdėstytų vienodų kvadratėlių (taškų)) [5]. Kvadratėlių eilučių skaičius yra lygus n1, o stulpelių - n2. Neprarandant universalumo, laikoma, kad baziniame modelyje taškai yra baltos arba juodos spalvos (baltą spalvą galima asocijuoti su fono spalva (angl. background), o juodą spalvą - su pagrindine/bazine spalva (angl. foreground)).
Išplėstiniame modelyje gali būti daugiau spalvų. Jei m (m ≤ n) yra juodos spalvos taškų skaičius, tai baltos spalvos
taškų skaičius yra n - m. Išdėstant tvarkingai tokius iš kvadratėlių sudarytus tinklelius, gaunami „pilki šablonai“
(angl. grey frames). Šablono pilkumo tankumas (intensyvumas) (angl. grey density) yra lygus santykiui m/n. Kuo
mažesnis santykis m/n, tuo „silpnesnis“ šablono pilkumas ir tuo artimesnė gauta spalva baltai; ir atvirkščiai, kuo
didesnis šis santykis, tuo labiau pasireiškia juodos spalvos efektas.

1 pav.
Pilkų šablonų iliustravimas

Turint n vienodo dydžio kvadratėlių (taškų), iš kurių m yra juodi, o likusieji - balti, tikslas yra paskirstyti tinklelyje (matricoje) juodus/baltus kvadratėlius taip tolygiai, kaip tik įmanoma (žr. 1 pav.). Tai yra, reikia suformuoti
šablono piešinį su kiek įmanoma tolygesniu taškų išsklaidymu. Taigi, turi būti sudarytas kuo taisyklingesnis pilkų
atspalvių šablonas, imituojantis pageidaujamo intensyvumo pilką spalvą. Toks pat principas gali būti pritaikytas
ir gaunant bet kokių kitų (bet kokio kiekio) spalvų atspalvius/kompozicijas.
Pilkų šablonų formavimo uždavinys formuluojamas matematiškai kaip atskiras kvadratinio paskirstymo
(KP) uždavinio (angl. quadratic assignment problem) [1] atvejis. Sprendžiant KP uždavinį tikslas yra surasti perstatymą p iš aibės Πn ir tokį, jog būtų minimizuota suma:

(1)
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čia Πn žymi sveikųjų skaičių nuo 1 iki n perstatymų aibę, o A = (aij)nxn ir B = (bkl)nxn yra srautų (kainų) ir atstumų dvimatės matricos. Matrica A, sprendžiant PŠF uždavinį, tampa nebereikalinga. Pakanka tik žinoti pilkumo
intensyvumo parametro m konkrečią reikšmę. Tuo tarpu matricos B = (bkl)nxn reikšmės apibrėžiamos visoms galimoms (spalvotų) taškų poroms specialiu būdu, būtent:

(2)
(3)
čia k, l = 1, ..., n, r, t = 1, ..., n1, s, u = 1, ..., n2, n1 x n2 = n.
Korektiškas perstatymas p laikytinas PŠF uždavinio galimu analitiniu sprendiniu. Tuomet tikslas yra surasti
geriausią galimą, optimalų sprendinį p, t. y., perstatymo elementus p(1), p(2), ..., p(m) ir tokius, kad suma (traktuojama kaip PŠF uždavinio tikslo funkcija (z(p))) būtų minimali, t. y:
(4)
Sprendžiant spalvų komponavimo uždavinį (mūsų atvejų buvo spręstas 3 spalvų komponavimo uždavinys),
minimizuojama tikslo funkcija aprašoma tokia formule:

(5)
čia M1={p(i):i=1, 2, …m‘}, M2={p(i):i=m^‘+1,m^‘+2, …, m}; m^‘ - spalvotų taškų skaičius.
PŠF uždavinio sprendimui galima adaptuoti platų spektrą euristinių algoritmų, pradedant vieną sprendinį
naudojančiais lokaliosios paieškos algoritmais [2, 5] ir baigiant sprendinių populiacijomis operuojančiais metodais [2, 5, 6]. Taikomi taip pat ir hibridiniai algoritmai [2, 4], integruojantys atskirų sprendinių lokalųjį pagerinimą
ir sprendinių populiacijų evoliuciją.
Mūsų darbe buvo sukurtas hibridinis genetinis-hierarchinis algoritmas (HGHA).
Pagrindinės algoritmo HGHA struktūrinės dalys yra tokios:
•
genetinis algoritmas;
•
kryžminimo (rekombinavimo) procedūra;
•
hierarchinis iteratyviosios tabu paieškos algoritmas.
Savo ruožtu, hierarchinio iteratyviosios tabu paieškos algoritmo sudėtyje yra tokios euristinės procedūros:
1) randomizuotos tabu paieškos procedūra; 2) sprendinių pertvarkymo (perturbavimo) procedūra. Sprendinių
pertvarkymo procedūroje yra šios vidinės dalys (subprocedūros): a) determinuota godžiosios paieškos procedūra; b) sprendinių mutavimo procedūra.
Kompiuterinis skaitmenizuotų spalvų atspalvių generavimas buvo vykdytas, panaudojant asmeninį nešiojamąjį kompiuterį su greitaeigiu (3 GHz) centriniu procesoriniu įrenginiu. Algoritmas HGHA buvo programiškai
realizuotas, panaudojant programavimo kalbas C# ir Java.
Gauti rezultatai patvirtina aukštą gaunamų skaitmeninių (virtualiųjų) atspalvių kokybę ir tinkamumą potencialiuose virtualiosios realybės takymuose (žr. 2 pav.).
Visu šiuo darbu pademonstruotas efektyvus teorinių modelių bei modernių algoritmų adaptavimas ir perkėlimas į praktinę sferą, t.y., automatinį virtualiųjų atspalvių generavimą (sintezavimą).

2 pav.
Skaitmeninių (virtualiųjų) atspalvių iliustravimas
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BENZENSULFONAMIDŲ,
TURINČIŲ ESTERINĘ GRUPĘ,
SĄVEIKOS SU ŽMOGAUS
KARBOANHIDRAZĖMIS
JUNGIMOSI MECHANIZMO
TYRIMAS

Karboanhidrazės (CA) – fermentai turintys cinko joną aktyviajame centre bei katalizuojantys grįžtamąją
CO2 hidratacijos reakciją iki protono (H+) ir hidrokarbonato jono (HCO3-). CA izoformos aptinkamos įvairiuose
žmogaus audiniuose bei dalyvauja svarbiuose fiziologiniuose procesuose, tokiuose kaip pH ir CO2 homeostazė,
gliukoneogenezė, viduląstelinis kvėpavimas [1]. Sutrikusi tam tikrų CA izoformų veikla organizme yra susijusi su
įvairiomis patologijomis, pavyzdžiui epilepsija, glaukoma, vėžiu. Todėl karboanhidrazės yra laikomos perspektyviais taikiniais, kadangi jų aktyvumo slopinimas gali sustabdyti minėtų ligų progresą [2].
Dėl CA izoformų gausos bei jų struktūrinio panašumo yra sudėtinga kurti slopiklius selektyvius atskiroms
CA izoformoms, o dabartiniai klinikoje naudojami vaistai turi nemažai pašalinių poveikių [3].
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto Biotermodinamikos ir vaistų tyrimų skyriuje buvo pastebėta, jog esterinę grupę para- padėtyje turintys fluorinti benzensulfonamidai ypatingai
stipriai jungiasi su CA. Manoma, kad stiprų jungimąsi gali lemti kovalentinio ryšio susidarymas tarp junginio ir
karboanhidrazės. Taigi, tokie junginiai galėtų tapti naujos kartos CA slopiklių pirmtakais.

DARBO TIKSLAS:
Nustatyti faktorius, kurie lemia itin stiprų benzensulfonamidų, para- padėtyje turinčių esterinę grupę,
jungimasi su CA.

1 pav.
A – CA XIII masės spektras.
B – CA XIII masės spektras po 3 minučių
inkubacijos su junginiu.
C – CA XIII masės spektras po 2 valandų
inkubacijos su junginiu. Baltymo ir junginio
santykis mėginyje 1:1.
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JONINĖS JĖGOS ĮTAKOS
TIOFLAVINO-T SĄVEIKAI SU
AMILOIDINĖMIS FIBRILĖMIS
TYRIMAS

ĮVADAS:
Amiloidogeninių baltymų konformaciniai pokyčiai ir jų agregacija amiloidinių fibrilių forma yra susijusi
su daugeliu neurodegeneracinių sutrikimų, tokių kaip Alzheimerio, Parkinsono ligos ar žinduolių transmisinės
spongiforminės encefalopatijos [1]. Šiuo metu yra atliekama labai daug tyrimų norint ištirti kaip vyksta baltymų amiloidinė agregacija ir kaip įvairūs aplinkos faktoriai gali turėti įtakos baltymų agregacijos procesams
ir gaunamų tyrimų rezultatams. Yra pastebėta, kad temperatūra, pH, joninė jėga, purtymo rūšis keičia ne tik
agregacijos kinetinius parametrus, tačiau ir baltymo konformacinius pokyčius, taip susidarant skirtingų kamienų fibrilėms [2,3]. Tioflavinas-T yra vienas dažniausiai naudojamų dažų agregacijos tyrimuose [4]. Neseniai
publikuotuose darbuose buvo pastebėta, jog šis dažas turi ne vieną jungimosi prie amiloidinių fibrilių būdą ir
aplinkos sąlygos, tokios kaip tirpalo pH ar klampa gali turėti įtakos ThT sąveikai su agregatų paviršiumi [5,6].
Šiame darbe buvo tiriama ar tirpalo joninė jėga turi įtakos tioflavino-T jungimuisi prie amiloidinių fibrilių naudojant absorbcijos ir fluorescencijos spektroskopijos metodus.

METODAI:
Paruošiamos insulino (200 µM baltymo ištirpinama 100 mM NaCl 100 mM fosfatiniame (pH 2,4) buferiniame tirpale, inkubacija 24 h, 60 °C), lizocimo (200 µM baltymo ištirpinama 2 M GuHCl 50 mM fosfatiniame
(pH 6) buferiniame tirpale, inkubacija 24 h, 60 °C, purtant, su dviem stiklo rutuliukais), pelės prioninio MoPrP
baltymo (0,5 mg/ml baltymo ištirpinama 0,5 M GuHCl 50 mM fosfatiniame (pH 6) buferiniame tirpale, inkubacija 24 h, 60 °C, purtant) amiloidinės fibrilės, kurios centrifuguojamos, resuspenduojamos dist. vandenyje
ir apjungiamos, kad galutinė baltymo konc. būtų 400 µM. Mėginių absorbcija matuojama 300-600 nm bangos
ilgio srityje, sumaišius fibriles, ThT ir NaCl tirpalus (galutinė baltymo konc. 100 µM). Mėginių sužadinimo-emisijos matricos skenuojamos, esant sužadinimui 435-465 nm, o emisijai 460-500 nm bangos ilgių srityse. Po to
mėginiai centrifuguojami 10 min., 9000 a.p.m. greičiu ir dalį supernatanto atskiedus 3 kartus pamatuojama jo
absorbcija 300-600 nm bangos ilgio srityje.

REZULTATAI IR IŠVADOS:
•
Buvo pastebėta prijungiamo ThT dažo molekulių kiekio tiesioginė priklausomybė nuo joninės jėgos
ir ThT koncentracijos.
•
Esant didesnei joninei jėgai, prie amiloidinių fibrilių prijungiama daugiau dažo molekulių, tokiu
būdu padidėjant fluorescencijos intensyvumui, tačiau joninė jėga neturi tiesioginės įtakos intensyvumo pokyčiams.
•
Esant didelėms prijungto ThT koncentracijoms, yra stebimas savo fluorescencijos intensyvumo slopinimo efektas. Panašūs rezultatai buvo gauti tyrimams naudojant visų trijų baltymų amiloidines
fibriles.

83

Literatūra
[1] Knowles TPJ, Vendruscolo M, Dobson CM. The amyloid state and its association with protein misfolding diseases. Nat Rev Mol Cell Biol.
2014 Jun 23;15(6):384–96.
[2] Campos-Ramírez A, Márquez M, Quintanar L, Rojas-Ochoa LF. Effect of ionic strength on the aggregation kinetics of the amidated amyloid
beta peptide Aβ (1-40) in aqueous solutions. Biophys Chem. 2017 Sep;228:98–107.
[3] Wawer J, Szociński M, Olszewski M, Piątek R, Naczk M, Krakowiak J. Influence of the ionic strength on the amyloid fibrillogenesis of hen egg
white lysozyme. Int J Biol Macromol. 2019 Jan;121:63–70.
[4] Xue C, Lin TY, Chang D, Guo Z. Thioflavin T as an amyloid dye: fibril quantification, optimal concentration and effect on aggregation. R Soc
Open Sci. 2017 Jan 4;4(1):160696.
[5] Kuznetsova IM, Sulatskaya AI, Uversky VN, Turoverov KK. Analyzing Thioflavin T Binding to Amyloid Fibrils by an Equilibrium MicrodialysisBased Technique. Gasset M, editor. PLoS One. 2012 Feb 24;7(2):e30724.
[6] Rodina NP, Sulatsky MI, Sulatskaya AI, Kuznetsova IM, Uversky VN, Turoverov KK. Photophysical Properties of Fluorescent Probe Thioflavin
T in Crowded Milieu. J Spectrosc. 2017;2017:1–10.

84

I. Pretkelytė1,
R. Grikšienė1
Vilniaus Universitetas,
Gyvybės mokslų centras,
Biofizikos ir neurobiologijos katedra
1

SMEGENŲ PUSRUTULIŲ
LATERALIZACIJA APDOROJANT
UŽSIENIO KALBĄ IR DARBINĘ
ATMINTĮ

Funkcinė smegenų pusrutulių lateralizacija – tai skirtingas kairiojo ir dešiniojo galvos smegenų pusrutulių
įsitraukimas į įvairių kognityvinių funkcijų realizavimą ar informacijos apdorojimą. Funkciniai smegenų pusrutulių
skirtumai yra viena iš labiausiai tyrimais pagrįstų žmogaus smegenų savybių [1]. Specifinių smegenų pusrutuliams funkcijų lokalizacijai yra naudojamos smegenų vaizdavimo (angl. neuroimaging) metodikos – funkcinio magentinio rezonanso vaizdinimas (fMRI), pozitronų emisijos tomografija (PET), elektroencefalograma (EEG), magnetoecefalograma (MEG) [2,3]. Tačiau nors šios metodikos yra patikimos, jos yra brangios (fMRI, PET, MEG), ir/
arba reikalaujančios daug laiko (fMRI, PET, MEG, EEG), be to, ne visiems tyrėjams prieinamos.Siekiant smegenų
pusrutulių funkcinį laterališkumą įvertinti didesnėse žmonių imtyse, tokiu būdu surenkant daugiau informacijos,
arba sąlygose, kai neurovaizdinimas nėra lengvai prieinamas, yra reikalingi alternatyvūs, paprastesni metodai.
Vienas jų – pusės regos lauko (angl. VHF- visual half field) paradigma. Ši paradigma remiasi funkcine regos
sistemos– smegenų sąveikos savybe, dėl kurios stimulas trumpai (<150 ms) pateiktas į vieną matymo lauką (dešinįjį arba kairįjį) yra apdorojamas priešingo smegenų pusrutulio. T.y. kairiajame regos lauke pateiktas dirgiklis yra
apdorojamas dešiniojo smegenų pusrutulio, o dešiniajame regos lauke pasirodęs vizualinis stimulas pirmiausiai
yra projektuojamas kairiajame smegenų pusrutulyje (1 pav.). Paradigma taip pat remiasi prielaida, kad specifinį,
pavyzdžiui kalbos stimulą pateikus į šiai funkcijai apdoroti specializuotą (dominuojantį) smegenų pusrutulį, tiriamieji darys mažiau klaidų ir reakcijos laikas bus trumpesnis [4]. Yra žinoma, kad dešiniajame regos lauke pateikti
žodiniai stimulai yra apdorojami greičiau ir tiksliau, o tai parodo, kad kalbos apdorojimo procesuose dominuoja
kairysis smegenų pusrutulis. Tačiau žinios apie užsienio kalbos lateralizaciją yra ribotos. Dar mažiau žinoma apie
vizualinės darbinės atminties (angl. VWM – visual working memory) lateralizaciją.

1 pav.
Vizualinio lauko projekcijos galvos smegenų pusrutuliuose

Šiame projekte, pasitelkiant pusės regos lauko paradigmą, tyrėme užsienio kalbos, bei regimosios darbinės
atminties laterališkumą ir sąsajas tarp šių kognityviųjų funkcijų lateralizacijos.
Vertinome užduočių atlikimo tikslumą, reakcijos laiką ir dalyvių lateralizacijos indeksus.
Tyrime dalyvavo 112 žmonių (amžiaus vidurkis 21,8 ± 2,5, 68 moterys). Tiriamieji atliko translingvistinę
sprendimo priėmimo užduotį (angl. TLDT – translingual decision task), regimosios darbinės atminties užduotį,
užpildė Edinburgo rankiškumo, kalbos istorijos ir demografinės informacijos klausimynus. Translingvistinės užduoties metu, kompiuterio ekrano viduryje buvo pateiktas žvilgsnio fiksavimo kryžiukas, kurio trukmė – 1000
ms. Po jo išnykimo, dešiniajame ir kairiajame regos lauke 100 ms pasirodydavo raidžių junginių pora. Dalyviai
turėjo 2000 ms laiko nuspręsti, ar žodinis stimulas (angliškas žodis, turintis prasmę) buvo pateiktas dešiniajame
ar kairiajame regos lauke, ar žodinio stimulo nebuvo nei viename regos lauke (2 pav.). Iš viso buvo atlikti 256 ban85

dymai vienos užduoties metu. Darbinės vizualinės atminties užduotyje užuominos rodyklė nurodydavo dešinę
arba kairę puses, po jos išnykimo abiejuose regos laukuose 500 ms pasirodydavo nuo 3 iki 5 raidžių kombinacijos
(abiejuose regos laukuose raidžių kiekis buvo vienodas), tiriamiesiems reikėjo nuspręsti, ar vizualiniame lauke,
kurį nurodė užuominos rodyklė, pasikeitė viena raidė, ar ne (2 pav.). Raidės būdavo pastoviose vietose ir pasikeisti galėjo tik viena raidė. VWM eksperimente iš viso buvo pateikti 240 bandymų.

2 pav.
TLTD ir VWM užduočių
apibendrinta schema.

Iš duomenų analizės buvo pašalinti 8 dalyvių duomenys dėl neatitikimo išsikeltiems tiriamųjų atrankos
kriterijams, t.y. patyrę galvos traumų, turintys neurologinių sutrikimų ar vartojantys psichoaktyvias medžiagas.
Dar 5 dalyvių duomenys buvo pašalinti iš VWM užduoties ir 13 dalyvių iš TLDT užduoties dėl jų užduoties atlikimo
žemiau tikimybinio lygio [5].
Gauti tyrimo rezultatai rodo, jog translingvistinėje užduotyje atlikimo tikslumas buvo statistiškai reikšmingai didesnis (p<0,05) kai žodinis stimulas buvo pateikiamas dešiniajame regos lauke, o informaciją apdorojo
kairysis smegenų pusrutulis (ACCRVF=61,7 %), nei tais atvejais, kai žodinis stimulas buvo pateikiamas kairiajame
regos lauke (ACCLVF=53,0 %) (2 pav.).

3 pav.
Užduoties atlikimo tikslumas,
kai žodinis stimulas buvo
pateikiamas kairiajame regos
lauke (LVF) ir dešiniajame regos
lauke (RVF). *p<0,05.

Įvertinus vizualinės darbinės atminties rezultatus, pastebėjome, jog tiriamieji geriausiai užduotį atliko, kai
buvo pateiktas stimulas, sudarytas iš mažiausiai raidžių, t.y.3, o užduoties atlikimas prastėjo – didėjant raidžių
kiekiui. Taip pat, kaip ir TDLT užduotyje, tiriamieji mažiau klaidų darė, t.y. užduoties tikslumas buvo didesnis,
kuomet vaizdinis stimulas buvo pateikiamas dešiniajame regos lauke, nepriklausomai iš kelių raidžių sudarytas
pateiktas stimulas (4 pav.)
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4 pav.
Darbinės atminties užduoties atlikimo
tikslumo priklausomybė nuo raidžių kiekio
stimule ir regos lauko.
* p< 0,001; *** p < 0,00001.

Mūsų tyrimo rezultatai rodo, jog kairysis pusrutulis dominuoja užsienio kalbos ir vizualinės darbinės atminties apdorojime. Tiesioginės koreliacijos tarp kalbos ir darbinės atminties užduočių neradome, kas gali reikšti, jog
regimosios darbinės atminties kairiojo pusrutulio pranašumas nepriklauso nuo kairiojo pusrutulio dominavimo
užsienio kalbos užduotyje ir leidžia daryti prielaidą, kad kairiojo pusrutulio verbalinės strategijos nėra taikomos
regimojoje darbinėje atmintyje.
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PRIE PAVIRŠIAUS PRIKABINTŲ
MEMBRANŲ IR BALTYMO
S100A9 SĄVEIKOS TYRIMAS

Alzheimerio liga (AL) yra labiausiai paplitusi senatvinės demencijos forma. AL ligos molekuliniai žymenys
– įvairaus oligomerizacijos laipsnio beta amiloido peptido (Aβ), Tau bei S100A9 baltymų dariniai, kurie kaupiasi
ligos pažeistose smegenyse. Dar vienas šios patologijos požymis yra lėtinis uždegimas smegenų audinyje, kurio
metu padidėja mikroglijos ląstelių aktyvumas. Ligos metu aktyvuota mikroglija išskiria S100A9 baltymą, kartu
su kitais uždegiminiais tarpininkais. S100A9 yra 13,24 kDa masės amiloidinėmis savybėmis pasižymintis baltymas, dalyvaujantis uždegiminiuose procesuose ir imuniniame atsake [1]. Alzheimerio ligos vystymosi veiksnys,
S100A9 baltymas (kaip ir Aβ), spontaniškai savaime linkęs agreguotis į daugialypes fizikines formas: oligomerus,
protofibriles, fibriles. S100A9 protofilamentai yra neurotoksiški ir sukelia neuronų pažeidimus arba žūti [2]. Neuronai gali būti pažeisti baltyminiams dariniams sąveikaujant su plazmine membrana ir sukeliant pažaidas joje [3].
Priklausomai nuo baltymo oligomerizacijos proceso formos, skiriasi sąveikos su membrana pobūdis [4].
Praktikos metu buvo atliekamas skirtingos morfologijos S100A9 baltymo ir membranos sąveikos bei jo
veikimo mechanizmo tyrimas. Dėl biologinių membranų sudėtingumo bei sąveikos su vidiniais ir užląsteliniais
komponentais kyla daug problemų jų tiesioginiuose tyrimuose. Šiai problemai išspręsti yra naudojamos lipidinės
modelinės sistemos, imituojančios pagrindines ląstelės membranos funkcijas. S100A9 ir membranos sąveikai
tirti buvo naudojamos prie paviršiaus prikabintos lipidinės membranos (tBLM). Darbe buvo stebima, kaip skirtingomis sąlygomis oligomerizuotas S100A9 sąveikauja su tBLM. Membranų elektrinių savybių charakterizavimui
panaudotas elektrocheminio impedanso spektroskopijos (EIS) metodas (1 pav.).

1 pav.
EIS fazės kampo spektrai, vaizduojantys tBLM sąveiką su S100A9 baltymu, 2 val. inkubuotu 37 °C (A) ir 60 °C (B)
temperatūroje. Skirtingos spalvos kreivės atitinka tBLM savybes prieš sąveiką (mėlyna) su S100A9 ir po jos (rožinė).

Po oligomerizacijos, skirtingomis sąlygomis susidariusių oligomerų bei agregatų dydžio įvertinimui buvo
naudojamas dinaminės šviesos sklaidos (DLS) metodas. Tyrimų metu nustatyta, kad membranos pažeidimo lygis
priklauso nuo S100A9 agregatų dydžio. Mažesni oligomerai sukelia didesnį membranos laidumo reikšmės poslinkį (membranoje atsiranda daugiau defektų), lyginant su dideliais agregatais.
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KALCIO JONŲ
ELEKTROPORACIJOS
PANAUDOJIMAS KRŪTIES
VĖŽIO GYDYMUI

Krūties vėžys laikomas vienu iš pirmaujančių ir didžiausią mirtingumo rodiklį turinčių onkologinių susirgimų tarp moterų ir antru tarp abiejų lyčių [1]. Paskutiniais dešimtmečiais, mirtingumas nuo krūties vėžio
sukeltų komplikacijų tendencingai mažėja, o labiausiai prie to prisideda ankstyvosios diagnostikos programos
bei sukurti specifiniai gydymo metodai atsižvelgiantys į vėžio rūšį, stadiją bei išplitimo lygį [2]. Kai kuriais
atvejais naudojamas krūties vėžio gydymas būna nepakankamai efektyvus, reikalauja pakartotinio metodo
panaudojimo, kuris dažnu atveju sukelia šalutinius efektus bei lemia organizmo imuninės sistemos nusilpimą.
Pastaraisiais metais buvo pastebėta, kad elektroporacijos metodas gali būti sėkmingai taikomas siekiant sukelti vėžinių ląstelių mirtį bei auglių sunykimą [3].
Elektroporacijos metu, taikant trumpus, aukšto stiprio elektrinius impulsus, ląstelės membranoje susidaro laikinos, hidrofilinės poros, per kurias į ląsteles gali patekti įvairios medžiagos (jonai, chemoterapiniai
vaistai, DNR ir t.t). [4]. Elektroporacijos panaudojimas kartu su chemoterapiniu vaistu pvz.: bleomicinu (BLM)
yra vadinamas elektrochemoterapija. Nors šis metodas yra efektyvus gydant vėžinius susirgimus, tačiau neišvengiama šio vaisto sukeliamų šalutinių poveikių organizmui. [5].
Visai neseniai buvo pastebėtas kalcio jonų (Ca2+) poveikis ląstelių gyvybingumui. Citozolyje susidaręs
kalcio jonų perteklius yra citotoksiškas ląstelėms, todėl gali lemti vieną iš dviejų ląstelės žūčių t. y. apoptozę
arba nekrozę. Dėl šios savybės kalcio jonų elektroporacija gali būti pritaikyta gydymo tikslams bei lemti tikrą
proveržį įvairių tipų vėžinių susirgimų gydymui [6].

TYRIMO TIKSLAS:
Ištirti elektroporacijos metodu į ląsteles MX-1 ir 4T1 perneštų kalcio jonų bei chemoterapinio vaisto bleomicino poveikį ląstelių gyvybingumui in vitro.

TYRIMO METODIKA:
Eksperimentai buvo atliekami naudojant dvi ląstelių linijas t. y. MX-1 - tai netaisyklingos formos, navikinį
audinį gebanti formuoti žmogaus krūties vėžio ląstelių linija ir 4T1 - tai pelių vėžinė ląstelių linija, kuri savo
savybėmis primena IV stadijos žmogaus krūties vėžio ląsteles. Abidvi ląstelių linijos buvo sumaišomos su skirtingomis kalcio (0,25; 0,5; 1 ir 5 mM) ir bleomicino (1 ir 5 nM) koncentracijomis ir elektroporuojamos naudojant vieną 800, 1200 ir 1400 V/cm ir 100 µs trukmės elektrinį impulsą. Elektroporacija buvo atlikta naudojant
elektroporatorių (Harvard Apparatus / BTX T-820, JAV). Elektoporuota ląstelių suspensija buvo sumaišoma su
950 µl RPMI terpės ir viskas buvo resuspenduojama. Iš šios ląstelių suspensijos 100 µl buvo perkeliama į 96
šulinėlių lėkštelę MTT testui skirtam metabolinio aktyvumo nustatymui. Kiekvienas taškas buvo papildomas
100 µl RPMI terpės, o rezultatai pamatuojami spektrometru (BMG LABTECH SPECTROstarNano, Vokietija). 100 µl
ląstelių suspensijos buvo perkelta į kitą mėgintuvėlį, kuris buvo pripildytas 900 µl RPMI terpės. Ląstelės buvo
resuspenduojamos ir 44,4 µl naujos ląstelių suspensijos buvo perkelta į 2 cm skersmens Perti lėkštelę (TPP,
Šveicarija), kuri buvo pripildyta 2 ml RPMI terpės ir yra skirta kolonijų formavimo testui naudojamam ląstelių
gyvybingumo įvertinimui.
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REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS:
Atliktų bandymų metu MTT ir kolonijų formavimo testo pagalba buvo įvertinti MX-1 ir 4T1 ląstelių metabolinio aktyvo bei gyvybingumo rezultatai, naudojant skirtingas kalcio jonų (0,25; 0,5; 1 ir 5 mM) ir bleomicino (1 ir
5 nM) koncentracijas bei naudojant vieną, aukštos įtampos elektrinį impulsą (800 – 1600 V/cm).
Pirmiausia buvo atlikti eksperimentai siekiant patikrinti kalcio jonų poveikį ląstelių metaboliniam aktyvumui bei gyvybingumui po elektroporacijos. MX-1 bei 4T1 ląstelės buvo elektroporuojamos taikant skirtingas
CaCl2 (0,25; 0,5; 1 ir 5 mM) koncentracijas bei vieną aukštos įtampos, 100 µs, 800 – 1600 V/cm elektrinį impulsą.
Gauti rezultatai pateikti 1 pav. (A- MX-1 metabolinis aktyvumas, B- MX-1 gyvybingumas, C- 4T1 metabolinis aktyvumas, D- 4T1 gyvybingumas).

1 pav.
MX-1 ir 4T1 ląstelių metabolinio
aktyvumo (24 h) (A, C) ir gyvybingumo
(7 dienos) (B, D) priklausomybė nuo
elektrinio lauko stiprio bei naudojamos
CaCl2 koncentracijos, atitinkamai.
Statistiniai skirtumai tarp kiekvienos
grupės kontrolės (0 mM) ir kitų taikytų
kalcio jonų koncentracijų (0,25; 0,5; 1 ir 5
mM) pažymėti simboliais *.
Du simboliai p > 0,01, trys simboliai p >
0,001. Kiekvienas taškas, lygintas nuo
kontrolės, atspindi vidurkį ± SEM (n = 6).

Tolimesni eksperimentai buvo atlikti siekiant patikrinti skirtingos BLM (1 ir 5 nM) koncentracijos poveikį
MX-1 ir 4T1 ląstelių metaboliniam aktyvumui bei gyvybingumui taikant vieną aukštos įtampos, 100 µs, 800
– 1600 V/cm elektrinį impulsą. Gauti rezultatai pateikti 2 pav. (A- MX-1 metabolinis aktyvumas, B- MX-1
gyvybingumas, C- 4T1 metabolinis aktyvumas, D- 4T1 gyvybingumas).

2 pav.
MX-1 ir 4T1 ląstelių metabolinio
aktyvumo (24 h) (A, C) ir gyvybingumo
(7 dienos) (B, D) priklausomybė nuo
elektrinio lauko stiprio bei naudojamos
BLM koncentracijos, atitinkamai.
Statistiniai skirtumai tarp kiekvienos
grupės kontrolės (0 nM) ir kitų taikytų
kalcio jonų koncentracijų (1 ir 5 nM)
pažymėti simboliais *. Du simboliai p >
0,01, trys simboliai p > 0,001. Kiekvienas
taškas, lygintas nuo kontrolės, atspindi
vidurkį ± SEM (n = 6).
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IŠVADOS:
MX-1 ir 4T1 ląstelių metabolinio aktyvumo, ir gyvybingumo rezultatai rodo, kad didinant naudojamo
elektrinio lauko stiprį bei kalcio ir bleomicino koncentracijas pastebimas ląstelių metabolinio aktyvumo
ir gyvybingumo sumažėjimas. Esant 1600 V/cm, 5 mM CaCl2 MX-1 ląstelių metabolinis aktyvumas
ir gyvybingumas buvo ~ 13,9 %; 23,8 % ir 4T1 ~ 19 %; 21,6 %, atitinkamai. Naudojant 1600 V/cm, 5 nM
BLM MX-1 ląstelių metabolinis aktyvumas ir gyvybingumas buvo ~ 75,6 %; 14,7 % ir 4T1 ~ 34,1 %; 29,2 %,
atitinkamai. Iš gautų rezultatų galima teigti, kad kalcio jonų elektroporacija, taip pat kaip ir elektroporacija
naudojant chemoterapinį vaistą bleomiciną yra efektyvus metodas siekiant sumažinti ląstelių gyvybingumą.
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1

ELEKTRINIŲ LAUKŲ SUKELIAMO
BAKTERIJŲ AUGIMO
SKATINAMOJO POVEIKIO
ĮVERTINIMAS STARTINĖJE
JOGURTĄ GAMINANČIŲ
BAKTERIJŲ KULTŪROJE

Fermentuoti pieno produktai atsirado dėl poreikio prailginti maisto produktų galiojimo laiką [1]. Vienas
tokių produktų yra jogurtas. Per paskutinius 20 metų susidomėjimas jogurtais padidėjo, dėl parodytų šio
produkto teigiamų savybių žmogaus organizmui. Jogurto pagrindą sudaro į apdorotą pieną įdėta startinė
kultūra, kurioje vyrauja S. thermophilus ir L. delbruckii bulgaricus bakterijų kultūros. Bakterijų, esančių
startinėje kultūroje, augimo metu pieno pH sumažėja (vyksta rūgštėjimas) ir įgaunama jogurtui būdinga
tekstūra [2].
Žinoma, kad didelių elektrinių impulsų poveikis bakterijoms standartiškai sukelia elektroporacijos
fenomeną [3]. Tuomet bakterijų transmembraninis ramybės potencialas, dėl išorinių elektrinių laukų
poveikio, pakeliamas iki elektroporacijai reikalingos kritinės ribos. Tuomet, paveiktoje membranos vietoje,
susiformuoja hidrofilinės elektroporos. Dėl to, priklausomai nuo elektrinio lauko stiprio paveiktos baterijos
gali būti pralaidintos ir likti gyvos arba mirti (sterilizacija).
Taip pat žinoma, kad nedideliais elektriniais laukais veikiamos bakterijos gali padidinti augimo greitį [4].
Tokiu atveju elektriniai laukai yra žymiai mažesni, nei reikalingi pasterizacijai. Tačiau parodyta, kad naudojant
augimą skatinančius elektrinius impulsus, terpės su bakterijomis pH kinta greičiau, kas gali padidinti bakterijų
augimo greitį [11]. Šio projekto tikslas yra: įvertinti elektrinių laukų sukeliamą bakterijų augimo skatinamąjį
poveikį startinėje jogurtą gaminančių bakterijų kultūroje.

TYRIMO METODIKA:
Tyrimai atliekami naudojant grynas Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus ir Streptococcus
Thermophilus kultūras. Šios bakterijos elektroporuojamos naudojant BTX T-820 elektroporatorių, generuojantį
didelės amplitudės mikrosekundinius stačiakampio formos signalus. Elektrostimuliacija vykdyta, naudojant
elektrinių laukų generatorių Picoscope 5000 generuojantį 1 V sinusinį signalą, kuris buvo sustiprintas žemo
dažnio stiprintuvu TDA7498 iki 20 V amplitudės, 20 Hz dažniu. Bakterijų stimuliacija buvo atliekama 2 val.
patalpinant 4 mm aliuminio kiuvetę su bakterijų suspensija 2x skiestoje MRS mitybinėje terpėje (specifinis
laidumas 0,5 S/m). Paskaičiuota suspensijos kiuvetėje elektrinė varža 53,3 Ω, o tekanti srovė, naudojant 20
V, buvo 0,375 A. Bakterijos veiktos 50 V/cm elektriniu lauku. Vėliau bakterijos buvo perkeliamos į RTS-1C
bioreaktorių augimo dinamikos stebėjimui (100 rpm., 40 °C), bei išsėjamos į MRS agaro terpe užpildytas petri
lėkšteles kolonijas sudarančių vienetų testui. Atliekant bakterijų elektroporaciją, naudojant 1 mm. aliuminio
kiuvetės elektrodus ir veikiant skirtingų amplitudžių (0,5-2,4 kV) bei skirtingų impulsų skaičiumi (1-10),
bakterijų gyvybingumas buvo vertinamas kolonijų formavimo testu, o suspensijos optinio tankio dinamika
stebėta RTS-1C bioreaktoriuje.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS:
Buvo vertinama bakterijų suformuotų kolonijų skaičiaus priklausomybė nuo elektrinių impulsų
skaičiaus, esant 2,4 kV/cm, 25 µs, 1 Hz. Iš gautų rezultatų (1 pav.) galime matyti, kad esant 10-čiai pasirinktos
amplitudės impulsų L. Bulgaricus ir S. Thermophillus suformuotų kolonijų skaičius buvo minimalus.
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1 pav.
Bakterijų suformuotų kolonijų
skaičiaus priklausomybė nuo
elektrinių impulsų skaičiaus (2,4
kV/cm, 25 µs, 1 Hz).
A) L. Bulgaricus suformuotų
kolonijų skaičius po 2 dienų
inkubacijos.
B) S. Thermophilus suformuotų
kolonijų skaičius po 2 dienų
inkubacijos.

2 pav.
Bakterijų specifinio augimo
greičio priklausomybė nuo
poveikio elektriniais laukais
A) L. Bulgaricus specifinis augimo
greitis po 10 impulsų 2,4 V
poveikio
B) S. Thermophilus specifinis
augimo greitis po 10 impulsų 2,4
V poveikio,
C) L. Bulgaricus specifinis augimo
greitis po 2 val. stimuliacijos,
D) S. Thermophilus specifinis
augimo greitis po 2 val.
stimuliacijos.

3 pav.
Bakterijų kolonijų dydžio
(mm2) palyginimas po
elektrosterilizacijos ir stimuliacijos
praėjus 24 ir 48 valandoms.
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Vėliau naudojant šiuos parametrus buvo vertinti bakterijų specifinio augimo greičio pokyčiai (2 pav.) Buvo
pastebėta, kad po sterilizacijos elektriniais laukais išlikusios L. Bulgaricus (2 pav. A) pasiekė didesnį specifinį augimo greitį nei kontrolinės, tačiau maksimalią greičio vertę pasiekė vėliau. Taip pat paveikus S. Thermophilus jos
pradėjo daugintis vėliau ir jų pasiektas augimo greitis buvo mažesnis nei kontrolė. Paveikus bakterijas 50 V/cm
sinusiniu elektriniu lauku pastebėta, kad L. Bulgaricus bakterijos (2 pav. C) augimo greičio piką pasiekė panašiu
metu kaip ir neveiktos bakterijos, bet jų specifinis augimo greitis buvo beveik 2 kartus didesnis už kontrolę.
Stimuliuotos S. Thermophilus bakterijos augimo greičio maksimumą pasiekė vėliau ir jis buvo mažesnis, už elektriniais laukais nepaveiktų bakterijų (2 pav. D).
Palyginus elektriniais laukais veiktų bakterijų kolonijas (3 pav.) galime matyti, kad po 10-ties 2,4 kV/cm
impulsų poveikio tiek L. Bulgaricus, tiek S. Thermophilus matomas kolonijas pradėjo formuoti praėjus 24 val. po
inokuliacijos, o po 48 val. L. Bulgaricus kolonijos buvo didesnės už neveiktų bakterijų.

IŠVADOS:
Elektriniai laukai skatinančiai veikia L. Bulgaricus startinę jogurtą gaminančių bakterijų kultūrą, tačiau nedidina S. Thermophilus specifinio augimo greičio. Elektrostimuliacija sumažina terpės pH. Sterilizacija elektriniais
laukais tiek su L. Bulgaricus, tiek su S. Thermophilus efektyviausia naudojant 10 elektrinių impulsų, kurių amplitudė – 2,4 kV/cm. Po elektrosterilizacijos išgyvenusių L. Bulgaricus bakterijų specifinis augimo greitis yra didesnis,
nei elektriniais laukais neveiktų bakterijų.
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ELEKTRINIŲ PARAMETRŲ
ĮTAKA SKIRTINGO DYDŽIO
PLAZMIDŽIŲ VIENALAIKĖS
ELEKTROPERNAŠOS
EFEKTYVUMUI IR GENŲ
RAIŠKAI LĄSTELĖSE IN VITRO

Sėkmingai įvairių ligų gydymo strategijai yra reikalinga egzogeninių molekulių pernaša į ląsteles [1]. Vienas iš našiausių fizikinių molekulių pernašos į ląsteles metodų yra elektroporacija. Šis metodas paremtas laikinų,
hidrofilinių porų suformavimu ląstelės membranoje. Tokios poros sukuriamos išorinių elektrinių laukų poveikio
metu, kai indukuojamas transmembraninis potencialas viršija kritinę ribą [2].
Tarp didelių molekulių pernašos galima ir plazmidinės DNR elektropernaša. Tačiau žinoma, kad didinant
plazmidinės DNR dydį, sumažėja transfekcijos efektyvumas [3], o didelių plazmidinių DNR elektropernaša sumažina ląstelių gyvybingumą [4]. Todėl, įkeliant daugiau nei vieną geną į ląstelę, gali būti naudojama daugiau nei viena
plazmidinė DNR. Taigi, perkeliant skirtingus genus, galima naudoti vienalaikę kelių DNR plazmidžių elektropernašą.
Vienalaikė plazmidinės DNR elektropernaša reikalinga ne tik genų terapijoje, bet ir in vitro sistemose, kur
reikalinga funkcionali DNR elektropernaša, kai vienu metu reikalinga kelių genų transfekcija. Nors šio metodo
panaudojimas yra akivaizdus, tačiau vis dar nėra aišku, kaip nuo elektrinių parametrų priklauso vienalaikės kelių
pDNR elektropernašos efektyvumas ir koks yra vienos plazmidės poveikis kitos plazmidės elektropernašos efektyvumui.

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti elektrinių parametrų įtaką skirtingo dydžio plazmidžių elektropernašos efektyvumui ir genų raiškai ląstelėse in vitro.

TYRIMO METODIKA:
Tyrimai atliekami naudojant sukultūrintas kininio žiurkėnuko kiaušidžių CHO-K1 ląsteles. Šios ląstelės elektroporuojamos naudojant komerciškai prieinamą, tiek aukštos, tiek žemos amplitudės elektriniams laukams sukelti skirtą BTX T-820 elektroporatorių. Elektroporacijai naudojami aliuminio plokštelių elektrodai, sukonstruoti VDU
biologijos katedroje. Tarpas tarp elektrodų – 2 mm.
Norint įvertinti skirtingų DNR plazmidžių vienalaikės elektropernašos efektyvumą naudojamos šios plazmidės:
•
pGL4.13Luc. Plazmidės dydis: 4641 bp. Eksperimentų metu naudojama koncentracija: 100 μg/ml arba
200 μg/ml. Geno, koduojančio Luciferazę, ilgis: 1652 bp. Elektropernašos efektyvumas įvertinamas
matuojant liuminescenciją.
•
PmaxGFP. Plazmidės dydis: 3486 bp. Eksperimentų metu naudojama koncentracija: 100 μg/ml arba
200 μg/ml. Geno, koduojančio GFP, ilgis: 707 bp. PmaxGFP elektropernašos efektyvumas įvertinamas
matuojant fluorescenciją.
Eksperimentų metu naudojami tiek aukštos, tiek žemos amplitudės elektriniai impulsai. Pasirinkti elektroporacijos parametrai buvo tokie: 3 impulsai, kurių amplitudė 1400 V/cm, impulsų ilgis 100 mikrosekundžių bei
3 arba 6 impulsai, kurių amplitudė 600 V/cm, tačiau impulso ilgis buvo keičiamas nuo 1 milisekundės iki 10. Po
elektroporacijos palaukiama 10 min., kad per tą laiką užsivertų ląstelių poros, tada 400 ląstelių perkeliama ląstelių
kolonijų testui, o likusios ląstelės perkeliamos į 24 šulinėlių plokštelę, kur parą auginamos 37O C temperatūroje ir,
galiausiai, vertinamas tiek pGFP, tiek pLuc elektropernašos efektyvumas. Ląstelių gyvybingumas vertinamas po 6
parų, įvertinant susidariusių kolonijų skaičių ir dydį.
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REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS:
Pirmiausia buvo lyginamas elektropernašos efektyvumas, kai naudojama tik viena pGFP plazmidė, su
vienalaike dviejų plazmidžių elektropernaša, esant aukštos bei žemos amplitudės elektriniams impulsams
(1 pav.). Iš gautų rezultatų galime matyti, kad naudojant aukštos amplitudės elektrinius impulsus, ir esant 100
µg/ml plazmidžių koncentracijai, pGFP bendroji fluorescencija statististiškai patikimai nesiskyrė esant vienos
pGFP elektropernašai ir esant abiejų plazmidžių elektropernašai. Vertinant elektropernašos efektyvumą esant
žemos amplitudės impulsams, buvo pasirinkta 100 µg/ml plazmidžių koncentracija, ir čia abiejų plazmidžių elektropernašos metu pGFP bendroji fluorescencija buvo žymiai didesnė, nei naudojant tik vieną plazmidę – tokie
rezultatai gauti tiek naudojant impulsus, kurių ilgis tiek 5 ms, tiek ir 10 ms.

1 pav.
pGFP ekspresuojančių ląstelių bendroji fluorescencija, SFU (santykiniais fluorescencijos vienetais). Grafike pateikiama pGFP
ekspresuojančių ląstelių bendroji fluorescencija tiek naudojant vieną pDNR, tiek po vienalaikės dviejų pDNR elektropernašos. A) pGFP
(100 μg/ml) ekspresuojančių ląstelių bendroji fluorescencija po elektropernašos, naudojant aukštos amplitudės elektrinius impulsus.
B) pGFP ekspresuojančių ląstelių bendroji fluorescencija po elektropernašos, naudojant žemos amplitudės elektrinius impulsus. Grafike
pateikiami vidurkiai (n=6) ± standartinė paklaida. Standartinis patikimumas įvertinamas naudojant Student‘o t kriterijų, * – p < 0,05;
** – p < 0,01; *** – p < 0,001; NS – statistiškai nepatikima.

Toliau buvo lyginamas pLuc elektropernašos efektyvumas, kai naudojama tik viena pLuc plazmidė, su vienalaike dviejų plazmidžių elektropernaša, esant aukštos bei žemos amplitudės elektriniams impulsams (2 pav.).
Galime matyti, kad naudojant aukštos amplitudės elektrinius impulsus, šis skirtumas nėra stebimas, tačiau jei
naudojami žemos amplitudės elektriniai impulsai, galime pastebėti tendenciją, kad esant dviejų plazmidžių vienalaikei elektropernašai, bendroji liuminescencija yra mažesnė, nei naudojant tik vieną pLuc plazmidę. Galiausiai, vertinant ląstelių gyvybingumą, gauta, kad esant aukštos amplitudės elektriniams impulsas, ląstelių suformuotų kolonijų skaičius nesikeitė, tačiau jei naudojami žemos amplitudės elektriniai impulsai, kurie yra ilgesni
nei 1 milisekundė, tai ląstelių gyvybingumas siekia tik 20 %.

2 pav.
pLuc ekspresuojančių ląstelių bendroji liuminescencija, SŠV (santykiniais šviesos vienetais). Grafike pateikiama pLuc ekspresuojančių
ląstelių bendroji luminescencija tiek naudojant vieną pDNR, tiek po vienalaikės dviejų pDNR elektropernašos. A) pLuc ekspresuojančių
ląstelių bendroji liuminescencija po elektropernašos, naudojant aukštos amplitudės elektrinius impulsus. B) pLuc (100 μg/ml)
ekspresuojančių ląstelių bendroji liuminescencija po elektropernašos, naudojant žemos amplitudės elektrinius impulsus. Grafike
pateikiami vidurkiai (n=6) ± standartinė paklaida. Standartinis patikimumas įvertinamas naudojant Student‘o t kriterijų, * – p < 0,05;
** – p < 0,01; *** – p < 0,001; NS – statistiškai nepatikima.
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IŠVADOS:
Kelių pDNR vienalaikė elektropernaša yra efektyvesnė naudojant žemos amplitudės elektrinius impulsus.
Esant vienalaikei pGFP ir pLuc elektropernašai, kai naudojami žemos amplitudės elektriniai impulsai, pGFP yra
geriau ekspresuojamas nei pLuc, taip pat ši ekspresija yra žymiai didesnė, nei esant tik vienos pGFP elektropernašai. Ląstelių gyvybingumas esant vienos pDNR elektropernašai ir esant kelių pDNR vienalaikei elektropernašai
skyrėsi statistiškai nepatikimai (išliko panašus suformuotų kolonijų skaičius ir kolonijų dydis).
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ULTRAVIOLETINIO
FEMTOSEKUNDINIO
SUPERKONTINUUMO
GENERAVIMAS KALCIO
FLUORIDO KRISTALE ARTI
PAŽAIDOS SLENKSČIO

Superkontinuumo generavimas femtosekundiniais lazerio impulsais vis dar yra aktuali fundamentinių tyrimų sritis. Vienas iš sudėtingiausių uždavinių yra ultravioletinio (UV) superkontinuumo generacija, nes spektro
plitimą į UV pusę riboja netiesinė sugertis ir stipri chromatinė disperija [1]. Ultravioletinio (UV) superkontinuumo
spinduliuotė yra taikoma laiko skyros spektroskopijoje, nekolineariuose optiniuose parametriniuose stiprintuvuose. Standartiškai, naudojant sąlyginiai aštraus fokusavimo sąlygas, UV superkontinuumas generuojamas kalcio fluorido (CaF2) kristale. Tačiau šio kristalo optinio pažeidimo šviesos intensyvumo slenkstis yra artimas superkontinuumo generavimo slenksčiui. Todėl eksperimentinėse sistemose kristalas turi būti nuolat transliuojamas
arba sukamas net naudojant žemą impulsų paskirtojimo dažnį (pvz. 1 kHz) Tokiu būdu lazeriu apšviečiama nauja,
spinduliuotės nepaveikta sritis. Vis dar keliamas kausimas - kokios geriausios eksperimentinės sąlygos plataus
ultravioletinio superkontinuumo generavimui CaF2 kristale arti pažaidos slenkčio.
Šiame darbe superkontinuumo žadinimui buvo naudojama Yb:KGW lazerio (generuojami 1030 nm centrinio bangos ilgio ir 180 fs trukmės impulsai 10 kHz pasikartojimo dažniu) antroji harmonika (515 nm). Viename
eksperimente, superkontinuumas buvo žadinamas 0,4 µJ energijos impulsus aštriai fokusuojant (NA = 0,012) į
trumpą (5 mm) ilgio CaF2 kristalą, o kito eksperimento metu 0,48 µJ energijos impulsai buvo švelniai fokusuojami
(NA = 0,004) į ilgą (25 mm) CaF2 kristalą. Visi bandiniai matavimų metu nebuvo transliuojami.

1 pav.
Superkontinuumo spektrai pradiniu laiko momentu trumpame (5 mm,
NA = 0,012, aštrus fokusavimas, mėlyna kreivė) ir ilgame (25 mm ,NA
= 0,012, švelnus fokusavimas, raudona kreivė) netransliuojamame
CaF2 kristale, pradinio impulso spektras (pilka kreivė), priede
superkontinuumo nuotraukos.

Tyrimo meto buvo gauti trumpame (aštriai fokusuojant) ir ilgame (švelniai fokusuojant) CaF2 kristaluose
generuoti superkontinuumo spektrai. (žr. 1 (a) pav.). Superkontinuumo spektro trumpabangis kraštas išplinta iki
~300 nm, o ilgabangis spektro kraštas ženkliai priklauso nuo fokusavimo sąlygų [2].

2 pav.
Superkontinuumo spektro ilgalaikis stabilumas, trumpame
(5 mm, NA = 0,012, aštrus fokusavimas, mėlyna kreivė) ir ilgame
(25 mm, NA = 0,012, švelnus fokusavimas, raudona kreivė) CaF2 kristale.
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Tomis pačiomis sąlygomis buvo atlikti superkontinuumo spektro ilgalaikio stabilumo matavimai (žr. 1 (b)
pav.). Aštriai fokusuojant į trumpą CaF2 kristalą superkontinuumas išnyko po 2 min, o švelniai fokusuojant į ilgą
CaF2 kristalą stabilus superkontinuumas generuojamas apie 20 min. Taip pat buvo gautos liuminescencijos intensyvumo pasiskirstymo išilgai šviesos gijos ir išsklaidytos spinduliuotės intensyvumo išklotinės švelnaus fokusavimo sąlygomis. Stabilaus superkontinuumo generacijos metu formuojasi spalviniai centrai ir vėliau sklaidos centrai, kurie pasireiškia ankščiau už superkontinuumo generacijos išnykimą, liuminescenicjos nykimą ir medžiagos
katastrofinį pramušimą.
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ŽMOGAUS ŠLAPIMO PŪSLĖS
VĖŽINIŲ AUDINIŲ TYRIMAS IR
SUGERTIES SPEKTROSKOPINIU
METODU

Vėžys – liga, kuriai būdingas nevaldomas ląstelių dalijimasis. Kadangi žmogaus organizmas yra sudarytas
iš daugybės skirtingų ląstelių, egzistuoja šimtai skirtingų vėžio tipų. Vienas iš vėžio tipų – šlapimo pūslės vėžys.
Kasmet yra diagnozuojama apie 550 000 naujų šlapimo pūslės vėžio atvejų, todėl šlapimo pūslės vėžys patenka
tarp dešimties dažniausiai diagnozuojamų vėžio tipų pasaulyje [1].
Projekto metu gauti 26 normalūs ir 29 navikiniai šlapimo pūslės audinių bandiniai. ATR IR sugerties spektrai registruojami iškart po chirurginės operacijos dar nepakitus bandinių cheminei sudėčiai. Bandiniai gauti bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų urologijos skyriumi.
ATR IR sugerties spektrai registruoti „Bruker“ įmonės FT-IR spektrometru „Alpha“, tačiau panaudojant dvi
skirtingas eksperimento metodikas. Taikant standartinį ATR metodą (1 pav. (a)) ir naudojant šviesolaidinį ATR
zondą (1 pav. (b)).
(a)

(b)

1 pav.
„Bruker“ įmonės FT-IR spektrometru „Alpha“ su (a) standartiniu ATR priedeliu ir (b) šviesolaidiniu ATR zondo priedeliu

Nustatyta, kad „pirštų antspaudų“ spektrinėje srityje abi eksperimentinės metodikos teikia tą pačia informaciją, todėl šlapimo pūslės audinio identifikavimui nuspręsta tolimesnį tyrimą atlikti registruojant šlapimo pūslės audinių ir šlapimo pūslės tarpląstelinės medžiagos tepinėlių ATR IR sugerties spektrus naudojant šviesolaidinį
ATR zondą. Šviesolaidinio zondo naudojimo privalumas yra tas, jog bandinys gali būti tiriamas in situ sąlygomis.
Tai ateityje priartintų taikomą metodiką prie taikymo in vivo sąlygomis klinikiniams tyrimams
Tyrimo metu užregistruoti 26 normalių ir 29 navikinių šlapimo pūslės audinių ATR IR sugerties spektrai.
2 pav. yra pateikti navikinių ir normalių šlapimo pūslės audinių ATR IR sugerties spektrų vidurkiai. Pagrindiniai
spektriniai skirtumai, kurie leidžia identifikuoti šlapimo pūslės audinio tipą, pažymėti paveiksle.
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2 pav.
Suvidurkinti normalių ir navikinių šlapimo pūslės audinių ATR IR sugerties
spektrai

Navikinių audinių ATR IR sugerties spektruose yra stebimos mažesnio intensyvumo kolagenui priskiriamos
spektrinės juostos, esančios ties 1339 cm-1, 1250 cm-1 ir 1033 cm-1. Navikinių audinių ATR IR sugerties spektruose
stebimos didesnio intensyvumo glikogenui priskiriamos spektrinės juostos, esančios ties 1155 cm-1 ir 1026 cm-1.
Siekiant nustatyti kaip tiksliai gali būti identifikuojamas šlapimo pūslės audinio tipas iš navikinių ir normalių šlapimo pūslės audinių ATR IR sugerties spektrų atlikta HCA ir PCA. HCA ir PCA atliktos pasirenkant spektrinį
intervalą, esantį nuo 1482 cm-1 iki 898 cm-1, ir yra pateikiamos 3 pav.
(a)

(b)
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-20
Normalių ir navikinių šlapimo pūslės audinių ATR IR sugerties spektrų (a) HCA
-20
dendrograma ir (b) PCA diagrama. T raidė nurodo navikinio, N raidė normalaus audinio
bandinius, skaičius nurodo paciento numerį. Rodyklėmis pažymėti neteisingam klasteriui
priskirti ATR IR sugerties spektrai.
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Principinis komponentas (1)

Remiantis HCA dedrograma normalūs audiniai gali būti identifikuoti 88,5 % tikslumu, o navikiniai audiniai
89,7 % tikslumu, o taikant PCA statistinės analizės metodą normalūs audiniai gali būti identifikuoti 92,3 % tikslumu, o navikiniai audiniai – 86,2 % tikslumu.
Siekiant nustatyti šlapimo pūslės navikinių audinių tarpląstelinės medžiagos ATR IR sugerties spektrams
būdingus vėžinius žymenis užregistruoti 26 normalių ir 29 navikinių šlapimo pūslės audinių tarpląstelinės medžiagos ATR IR sugerties spektrai. Normalių ir navikinių šlapimo pūslės audinių tarpląstelinės medžiagos ATR IR
sugerties spektrų vidurkiai pateikiami 4 pav.

4 pav.
Suvidurkinti normalių ir navikinių šlapimo pūslės audinių tarpląstelinės
medžiagos ATR IR sugerties spektrai
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Navikinių audinių tarpląstelinės medžiagos ATR IR sugerties spektruose yra stebimos didesnio intensyvumo spektrinės juostos, esančios ties 1240 cm-1 (kolagenas) 1154 cm-1 (glikogenas), 1081 cm-1 (fosfatai, kolagenas), 1050 cm-1 (fosfatai, oligosacharidai), 970 cm-1 (baltymai, nukleorūgštys). Visų minėtu juostų intensyvumas
mažesnis normalių šlapimo pūslės audinių tarpląstelinės medžiagos ATR IR sugerties spektruose.
Siekiant nustatyti kaip tiksliai gali būti identifikuojamas šlapimo pūslės audinio tipas iš navikinių ir normalių
šlapimo pūslės audinių tarpląstelinės ATR IR sugerties spektrų atlikta HCA ir PCA. HCA atlikta pasirenkant spektrinį intervalą, esantį nuo 1275 cm-1 iki 1186 cm-1, PCA atlikta pasirenkant spektrinį intervalą, esantį nuo 1482
cm-1 iki 898 cm-1
(a)

(b)

5 pav.
Normalių ir navikinių šlapimo pūslės audinių tarpląstelinės medžiagos ATR IR sugerties
spektrų (a) HCA dendrograma ir (b) PCA diagrama.

Remiantis HCA dendrograma normalaus audinio spektrai priskirti 100 % tikslumu, o navikinio audinio
spektrai 82,8 % tikslumu, o remiantis PCA diagrama normalūs audiniai gali būti identifikuoti 100 % tikslumu, o
navikiniai audiniai 82,8 % tikslumu.
Atlikus šlapimo pūslės nuoplovų tyrimą nustatyta, kad remiantis ATR IR sugerties spektrais kol kas negalima identifikuoti šlapimo pūslės vėžio.
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1 pav.
a) 2D Λ sistemos diagrama.
Pagrindinės būsenos Rabi dažniais
Ω1,2(r) sukabinamos su sužadintąja
būsena. Fotonų energija išderinta
dydžiu Δ, Γ yra sužadintosios
būsenos savaiminio spinduliavimo
sparta; b) Rabi dažnio Ω2(r)
atvaizdavimas.

Optinės gardelės šaltiesiems atomams gali būti sukurtos panaudojant lazerinių pluoštų interferenciją. Periodiniai potencialai šiose gardelėse įprastai yra glotnūs bangos ilgio skalėje (angl. diffraction limited). Šios ribos
įveikimas yra sudėtingas, bet svarbus uždavinys, kurį išsprendus būtų galima tirti iki šiol neprieinamas atominių
sąveikų skales.
Difrakcijos ribą vienmatėms (1D) sistemoms galima įveikti panaudojant tamsiųjų būsenų rezonansus daugelio lygmenų sistemoms, kur dėl staigių erdvinių pokyčių tamsiosios būsenos kompozicijoje susiformuoja geometrinis potencialas [1-4]. Šiame darbe išplėčiami tokių sistemų tyrimai į dvi dimensijas nagrinėjant 2D Λ sistemą
(1 pav. a), kurios sąveikos potencialas

(1)
Lazeriniai pluoštai parengiami taip, kad pirmasis Rabi dažnis
sis gaunamas sudedant dvi statmenas stovinčiąsias bangas (1 pav. b):

išliktų pastovus, o antra-

(2)
kur a yra optinės gardelės periodas. Pereiti į tamsiųjų būsenų poerdvį galima pasitelkiant pagrindinių būsenų superpoziciją
, kur
Projektuojant Hamiltonianą į naująją bazę, dėl kinetinio operatoriaus sąveikos su Rabi dažnių erdvinėmis
priklausomybėmis atsiranda geometrinis skaliarinis potencialas, kuriam būdingi plyšiai (2 pav. a). Žemos energijos būsenos atomo tuneliavimas pro šiuos plyšius yra virtualiai neįmanomas, todėl atomas efektyviai lokalizuojasi (4 pav.), lyg būtų patalpintas į kvadratinę optinę gaudyklę, kurios sienos siauresnės nei difrakcijos riba
(2 pav. b). Beto, sienų aukštis mažėja bei plotis auga su Rabi dažnių amplitudžių santykiu Ωp / Ωc, kadangi šis dydis
nulemia tamsiosios būsenos pokyčių staigumą.
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(3)

2 pav.
a) 2D Λ sistemos geometrinis skaliarinis
potencialas,
b) efektyvusis geometrinis skaliarinis potencialas.
Parametrai: Ωp / Ωc = 0,1.

3 pav.
a) Pirmosios Bloch’o juostos, b) pirmųjų
šešių Bloch’o juostų reali atominės energijos
komponentė išplėstoje Brillouin’o zonoje. Energija
normuojama į atatrankos energiją ER = (2πℏ/a)2/
(2m). Parametrai: Ωp / Ωc = 0,1.

4 pav.
Pirmosios energijos juostos maksimaliai
lokalizuotų atominių Wannier banginių funkcijų
projekcijos į tamsųjį poerdvį. Lokalizacijos taškai
R = (1,25; 1,25)a kairėje ir R = (1,75; 1,25)a
dešinėje.

Efektyvusis geometrinis potencialas gali būti sukonstruotas kaip dviejų statmenų Kronig-Penney tipo potencialo smailių suma [5], todėl adiabatinės tamsiosios būsenos aproksimacijoje ir esant mažai atomo energijai,
dvimatei Λ sistemai pasireiškia kvazi-atskiriamumas į vienmates komponentes išilgai skirtingų dekarto ašių. Dėl
šių savybių 2D sistemos maksimaliai lokalizuotas Wannier funkcijas (4 pav.) galima sukonstruoti naudojant metodus 1D sistemoms [6], o energijos sklaidos juostas galima interpretuoti kaip dviejų nepriklausomų 1D Λ sistemų
energijos juostų sudėtį, kas leidžia paaiškinti juostų išsigimimą (žr. 3 pav. b ir 1 lentelę).
1 LENTELĖ.
Pirmųjų 6 Bloch’o juostų energijos skalės ir jas atitinkančių 1D Λ sistemos juostų porų kombinacijos tamsiųjų būsenų aproksimacijoje. Juostos su daugiau nei viena pora yra išsigimusios.
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Ateities perspektyvoje rekomenduojame tirti įvairias Rabi dažnių konstrukcijas šioms dvimatėms sistemoms, siekiant išlaikyti siauresnius nei difrakcijos riba potencinius barjerus bei sukurti glotnesnius geometrinius
potencialus, kurie leistų sumažinti neadiabatinius nuostolius.
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SUB-NS LAZERIO NEINVAZINEI
KRAUJO DIAGNOSTIKAI
TYRIMAI

Greitas, tikslus ir nebrangus kraujo diagnostikos metodas yra būtinas maliarijos ankstyvajam gydymui ir
likvidavimui. Pastaraisiais metais vykdomi neinvazinės maliarijos diagnostikos tyrimai, pagrįsti opto-akustiniu
principu, kai sub-ns trukmės lazerio impulsas į kraujagysles sklinda per odą, o garso atsakas neša informaciją apie
užkrėstų ląstelių buvimą. Kraujyje maliarijos parazitai minta hemoglobinu ir sudaro šalutinį produktą hemozoiną
[1]. Didelė optinė hemozoino sugertis leidžia aptikti ir sunaikinti maliarijos parazitus naudojant atitinkamą lazerio spinduliuotę. Užkrėstuose eritrocituose, hemozoino kristalai reaguodami į lazerio impulsą, kaista, sukurdami
aplink paviršių nanometrų dydžio burbulus. Tokių nanoburbulų sprogimo akustinius signalus įmanoma nustatyti
ultragarsiniu jutikliu, kad būtų galima diagnozuoti maliariją. Aiškiausias akustinis atsakas buvo pasiektas esant
672 nm lazerio bangos ilgiui dėl mažesnės pigmento melanino ir hemoglobino sugerties, lyginant su hemozoinu
[2]. Šiuo bangos ilgiu žymiai sumažėja fono triukšmas ir signalo priklausomybė nuo odos atspalvio. Mažiausias
nanoburbulų susidarymo slenkstis buvo pasiektas esant 70 ps impulso trukmei [3], kuris yra 4 kartus mažesnis,
lyginant su 14 ns impulso trukme. Apšviečiant trumpesniais sub-ns impulsais šiluminiai pažeidimai neužkrėstų
eritrocitų sudarė < 2%, lyginant su 25% apšviečiant ilgesniais impulsais. Taigi sub-ns lazerio impulsai, esant ~0.67
µm bangos ilgio spinduliuotei, sužadina geriausią akustinį atsaką, padarant mažiausiai žalos sveikoms ląstelėms.
Iki šiol vienintelis perspektyvus sprendimas, kuris tuo pačiu metu atitinka ~0.67 μm lazerio bangos ilgio,
sub-ns impulso trukmės ir išvadinės energijos reikalavimus, yra antrosios harmonikos generacija iš Nd-legiruoto
lazerio spinduliuojančio ~1.34 nm bangos ilgio spinduliuotę. Neseniai pasiekta rekordinė ~0.5 mJ išvadinė ~0.7
ns trukmės lazerio impulsų energija, esant 100 Hz pasikartojimo dažniui [4] iš Nd:YAP 1341 nm bangos ilgio spinduolio, vis dar netenkina energijos ir pasikartojimo dažnio reikalavimus. Nors regeneracinis Nd:YVO4 stiprintuvas
gali efektyviai sustiprinti ps trukmės impulsus esant 1342 nm bangos ilgiui nuo pradinio nJ energijos lygio 300
kHz pasikartojimo dažniu [5], tačiau tokių lazerinių sistemų gabaritai, svoris, patikimumas, maitinimo bei aušinimo reikalavimai ir kaina nėra tinkami. Todėl šiame darbe buvo tiriamas nebrangus ir patikimas dviejų ir keturių
lėkių Nd:YVO4 stiprintuvas naudojant išilginį kaupinimą didelio skaisčio 808 nm bangos ilgio lazeriniais diodais.
Dviejų lėkių stiprintuvu Nd:YVO4 pagrindu, kaupinant 4 W galios nuolatinės veikos lazeriniu diodu, buvo pasiektas ~23 kartų 1064 nm bangos ilgio lazerio spinduliuotės stiprinimas (1 pav. – kairėje). Eksperimentams buvo
naudojamas 1064 nm centrinio bangos ilgio, 7 ps impulsų trukmės ir 1.7 mW vidutinės galios skaidulinis užkrato
lazeris veikiantis 29 MHz pasikartojimo dažniu.

1 pav.
1064 nm ir 1342 nm bangos ilgio
užkrato spinduliuotės stiprinimo
kreivės (kairė) nuo didelio skaisčio
lazerinių diodų kaupinimo
galios. Nd:YVO4 lazerio laisvos
generacijos bei Nd:YAP kokybės
moduliacijos lazerio išvadinės
spinduliuotės spektrinės gaubtinės
(dešinė).
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Yra žinoma, kad Nd:YVO4 kristalai turi 2–3 kartus mažesnį emisijos skerspjūvį ir ~2 kartus didesnį kvantinį
defektą esant 1342 nm bangos ilgiui, lyginant su 1064 nm bangos ilgio spinduliuote. Stiprinamos Nd:YAP užkrato
šaltinio spinduliuotės impulsų trukmė buvo 1.6 ns, esant ~1341.5 nm bangos ilgiui su vidutine galia ~100 mW
esant 1 kHz pasikartojimo dažniui. Dviejų praėjimų stiprintuvo kristalas buvo impulsiškai kaupinamas lazeriniu
diodu, kurio impulsų trukmė ~300 µs, su pasikartojimo dažniu 1 kHz ir išvadine vidutine galia 1.2 W. Nd:YAP
spinduliuotės stiprinimas po dviejų praėjimų nesiekė net 2 kartų (1 pav. – kairėje). Toks ribotas stiprinimas paaiškinamas ne tik mažu emisijos skerspjūviu ties 1342 nm bangos ilgiu, bet ir mažu persiklojimu Nd:YAP užkrato
spinduliuotės spektro (1 pav. – dešinėje) su Nd:YVO4 laisvos generacijos emisijos spektru.
Todėl, taikant pasyviąją V:YAG užtūrą, Nd:YVO4 kristalo pagrindu buvo sukurtas ~1341.6 nm bangos ilgio
išvadinės spinduliuotės osciliatorius. Jo išvadinė impulso energija siekė 0.53 µJ, o impulso trukmė 1.6 ns, esant 1
kHz pasikartojimo dažniui. Esant anksčiau nusakytam impulsiniam kaupinimui, buvo pasiektas ~3.9 kartų 1341.6
nm bangos ilgio užkrato spinduliuotės stiprinimas po dviejų praėjimų, o po keturių praėjimų pasiektas net ~13.4
kartų stiprinimas (2 pav. – kairėje). Nepaisant neišvengiamų iškraipymų, atsiradusių dėl sustiprinto pluošto trečiojo ir ketvirtojo praėjimų per stiprintuvo Nd:YVO4 kristalą santykinai didelio kampo sklidimo geometrijos, išvadinio pluošto sklidimo kokybė pasiekė M2~1.3 vertę (2 pav. – dešinėje).

2 pav.
Nd:YVO4 1341.6 nm bangos
ilgio osciliatoriaus užkrato
spinduliuotės stiprinimo kreivės
po 2 ir 4 Nd:YVO4 stiprinimo
praėjimų nuo lazerinio diodo
vidutinės kaupinimo galios (kairė)
ir pastiprinto po 4 lėkių išvadinės
spinduliuotės sklidimo kokybės
matavimai (dešinė). Pateikti
pluošto skirstiniai prieš sąsmauką,
sąsmaukoje ir už sąsmaukos.
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Lazerinių sistemų spektrinio diapazono išplėtimas yra viena svarbiausių šių laikų mokslinių problemų. Lazeriniai šaltiniai artimosios infraraudonosios (NIR) bangos ilgių srityje (0.7 – 1.1 µm) yra puikiai išvystyti ir pasižymi didele impulso energija, aukštu pasikartojimo dažniu ir maža impulso trukme. Tačiau, spinduliuotės bangos
ilgio keitimas į trumpabangę infraraudonąją (SWIR) sritį (1.1 – 3.0 µm) vis dar yra sudėtingas, neefektyvus ir
reikalaujantis daug išteklių. Tokio bangos ilgio spinduliuotė pritaikoma spektroskopijoje, medicinoje, medžiagotyroje, atstumų ir cheminių elementų detekcijai. Stipriųjų laukų fizikoje, didelės smailinės galios SWIR bangos
ilgių srities lazeriniai impulsai leidžia žadinti aukštesniąsias harmonikas ir pasiekti atosekundžių eilės impulso trukmę. Šiuo atveju, fundamentinei spinduliuotei naudojant SWIR bangos ilgio diapazono spinduliuotę pasiekiama
didesnė atkirtimo srities fotono energija [1]. Taip pat, naujausi tyrimai atskleidė, kad ilginant žadinančios bangos
ilgį pasiekiamas eile didesnis THz spinduliuotės žadinimo efektyvumas [2].
Priverstinė Ramano sklaida (SRS) yra potencialus bangos ilgio konversijos į ilgabangę sritį metodas, kuris
taip pat pasižymi impulso kompresija ir automatinio fazinio sinchronizmo sąlyga. Tačiau, naudojant ultratrumpuosius impulsus (ps – fs eilės) sklaidos efektyvumas drastiškai mažėja dėl impulso ir Ramano terpės vibracinio
lygmens gyvavimo trukmės panašumo bei optinio Kero efekto indukuojamų netiesinių procesų.

PROJEKTO TIKSLAS:
Ištirti nenuostovųjį IR srities superkontinuumo stiprinimą KGW kristale.

1 pav.
Nenuostoviosios priverstinės Ramano sklaidos čirpuotų impulsų stiprintuvo principinė schema
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Nenuostoviosios priverstinės Ramano sklaidos čirpuotų impulsų stiprinimas (angl. transient stimulated
Raman chirped-pulse amplification, TSRCPA) buvo tiriamas dviejų pakopų, paremtų kalio gadolinio volframato
(KGW) kristalais stiprintuve, kurio principinė schema pateikta 1 paveiksle [3].
Tiriant čirpuotų superkontinuumo impulsų stiprinimą nenuostoviosios priverstinės Ramano sklaidos stiprintuve kolinearios ir nekolinearios geometrijos atvejais, buvo atsižvelgta į kaupinimo energijos keitimo į Stokso
impulsą efektyvumą, pluošto kokybę bei spektrinę gaubtinę, siekiant kuo trumpesnės impulso trukmės.
Kalio gadolinio volframato kristale žadinant Ramano sklaidą stebimi du pagrindiniai dažnio poslinkiai yra
768 cm-1 ir 901 cm-1. Siekiama stiprinti kuo didesnio bangos ilgio spinduliuotę, todėl šiame moksliniame tyrime
pagrindinis dėmesys skiriamas 901 cm-1 dažnio poslinkio modai.
Keičiant užkrato ir kaupinimo pluoštų dydžius nustatytos optimalios superkontinuumo impulsų nenuostoviosios priverstinės Ramano sklaidos stiprinimo sąlygos kolinearioje ir nekolinearioje geometrijose. Stiprinamų
superkontinuumo impulsų energijos keitimo efektyvumo priklausomybės pateiktos 2 paveiksle.

2 pav.
Pastiprinto Stokso impulso energijos keitimo efektyvumo priklausomybė nuo kaupinimo energijos:
a – pirma stiprinimo pakopa 30 mm ilgio KGW kristale ir b – antra stiprinimo pakopa 15 mm ilgio KGW kristale

Pirmą TSRCPA stiprinimo pakopą kolineariai ir nekolineariai kaupinant 1.35 nm (FWHM lygyje) spektrinio
pločio impulsais sužadinti 1135 nm centrinio bangos ilgio Stokso impulsai bei didinant kaupinimo impulso energiją stebėtas spektro gaubtinės platėjimas, kuris pateiktas 3 paveiksle.

3 pav.
Pastiprinto Stokso impulso spektrinės gaubtinės priklausomybė nuo kaupinimo impulso energijos:
a – kolinearioje geometrijoje ir b – nekolinearioje geometrijoje

Kolinearioje geometrijoje (3 paveikslo a dalis), dėl ilgesnio kaupinimo ir užkrato pluoštų persiklojimo, spektro gaubtinės platėjimas stebimas nuo slenkstinės kaupinimo impulso energijos. Be to, svarbu pabrėžti tai, kad
abiem geometrijos atvejais spektro platėjimas didesnis į trumpabangę sritį (nuo 1107 nm 10-3 lygyje), lyginant su
ilgabange sritimi (iki 1146 nm 10-3 lygyje).
KGW kristalo anizotropinė savybė leidžia žadinti skirtingas Ramano sklaidos modas, kaupinimo ir užkrato
elektrinio lauko vektorius nukreipiant lygiagrečiai Ng arba Nm optinėms ašims, kurios atitinka 768 cm-1 ir 901 cm-1
dažnio poslinkio modas. Tai leido dvipakopiame TSRCPA stiprintuve stiprinti skirtingas Ramano modas ir formuoti
plačios gaubtinės Stokso spektrą (4 paveikslo a dalis).
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4 pav.
Koherentinio Stokso impulso spektrinės gaubtinės sintezė dvipakopiame TSRCPA stiprintuve:
a – suformuota spektro gaubtinė ir b – antros stiprinimo pakopos energijos keitimo efektyvumai

Pirmoje stiprinimo pakopoje, žadinant 901 cm-1 dažnio poslinkio Stoksą pasiektas 6.4 % energijos keitimo
efektyvumas. Antra stiprinimo pakopa generavo 768 cm-1 komponentę ir leido pasiekti 35 % energijos keitimo
efektyvumą išlaikant aukštos kokybės pluoštą. Toks spektrinės gaubtinės formavimo ir stiprinimo metodas įgalino generuoti 460 µJ energijos ir 32 nm spektrinio pločio impulsus ties 1120 nm centriniu bangos ilgiu. Šių
impulsų FROG matavimas atskleidė sudėtingą fazės moduliaciją, kuri buvo dalinai kompensuota N-SF11 prizmių
kompresoriumi, pasiekiant 180 fs trukmės Stokso impulsus.
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Šiais laikais iškastinis kuras lieka labiausiai paplitęs energijos šaltinis. Ribotos atsargos, neigiamas poveikis
žmonių sveikatai ir aplinkai reikalauja intensyvesnių tvarių ir atsinaujinančių alternatyvų tyrimų. Saulės energija
turi didžiausią potencialą tarp visų atsinaujinančių energijos šaltinių ir dėka fotovoltinės konversijos saulės elementuose ji paverčiama vartotojams prieinama elektros energija [1].
Pastaruosius kelis dešimtmečius fotovoltinių technologijų rinkoje dominuoja silicio saulės elementai, kurie
pasižymi ilgaamžiškumu bei patikima energijos konversija, o jų veikimo mechanizmas yra gerai žinomas. Be to, silicis yra gausiai paplitęs žemės plutos elementas. Dabartinių plonasluoksnių silicio saulės elementų efektyvumas
gali siekti 26%, tačiau tam reikalingas labai grynas silicis ir sudėtingi technologiniai procesai [2]. Dėl šių priežasčių
silicio pagrindu veikiančių saulės elementų gamyba vis dar yra brangi.
Perovskitiniai saulės elementai (PSE) gali būti viena iš silicio saulės elementų alternatyvų. PSE pastaruoju
metu pritraukė daug dėmesio dėl didelio energijos konvertavimo efektyvumo (PCE), nebrangių pradinių medžiagų ir paprastos gamybos. Per mažiau nei dešimtmetį šie elementai padarė didžiulę pažangą, o jų PCE išaugo nuo
3,8 % iki 25,5 % [3]. Perovskitams būdingos savybės, tokios kaip platus absorbcijos spektras, greitas krūvio atskyrimas, didelis elektronų ir skylių transportavimo atstumas. PSE susideda iš aktyvaus perovskito sluoksnio, esančio
tarp elektronus pernešančio sluoksnio (EPS) ir skyles pernešančio sluoksnio (SPS). Skyles pernešančios medžiagos (SPM) vaidina svarbų vaidmenį transportuojant teigiamus krūvininkus, blokuojant elektronus ir apsaugant
perovskitą nuo išorinių veiksnių, įskaitant drėgmę, šilumą ir deguonį [4]. Pagrindinis SPM trūkumas yra jų laidumas, kurį galima padidinti pridedant priedų (legirantų). Tačiau naudojant šiuos priedus nukenčia perovskitinių
saulės elementų stabilumas, todėl yra intensyviai atliekami tyrimai ieškant būdų kaip atsisakyti jų naudojimo.
Vienas iš būdų išvengti priedų naudojimo yra naudoti savitvarkes struktūras, gebančias sudaryti teigiamą
krūvį pernešančius junginius. Triarilamino tipo molekulės laikomos labai efektyviais funkciniais vienetais, kurie
plačiai naudojami kaip puslaidininkinės medžiagos [5]. Derinant trifenilaminą su amidinėmis funkcinėmis grupėmis, molekulės apšviestos regimąja šviesa gali savaime susipakuoti į tvarkingas struktūras. Tuo tarpu diacetileno
funkcinės grupės gali stabilizuoti susiformavusias struktūras, susidarant skersiniams kovaletiniams ryšiams ultravioletinių spindulių inicijuotos fotopolimerizacijos metu.
Šiame darbe buvo susintetinti keli trifenilamino centrinį fragmentą turintys organiniai puslaidininkai su
amidinėmis ir reaktingomis funkcinėmis grupėmis. Taip pat buvo tiriamos jų optinės, fotofizikinės ir terminės
savybės.
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Nepaisant didelės pažangos onkologijoje, vėžiniai susirgimai išlieka viena tarp didžiausių mirtingumo priežasčių visame pasaulyje ir tikėtina, kad jų paplitimas per ateinančius dešimtmečius stipriai išaugs.
Vieni iš baltymų, dalyvaujančių palaikant piktybinių ląstelių metabolizmą ir homeostazę yra CA IX ir CA XII.
Jų ekspresija būna ženkliai padidėjusi navikuose. Šių fermentų slopinimas yra perspektyvus vėžinių susirgimų
gydymo būdas. Deja, šiuo metu kliniškai naudojami CA slopikliai nėra tinkami vėžio gydymui dėl jų neatrankumo
CA IX ir CA XII, farmakokinetinių savybių ir biopasiskirstymo profilio. Iš viso šiuo metu yra žinoma 12 aktyvių
žmogaus CA izoformų, kurių aktyvūs centrai pasižymi dideliu tarpusavio panašumu, o tai apsunkina atrankaus
slopiklio paieškas. Vienas iš būdų atrankumui pasiekti yra sukurti per membraną nepereinančius slopiklius, nes
CA IX ir CA XII yra prie membranos prijungti fermentai, o kitos CA izoformos yra ląstelės viduje. Atrankių CA slopiklių paieška yra aktuali problema ir daug jėgų bei laiko reikalaujantis mokslinis darbas.
Šio projekto metu pasirinkta sintetinti Bis-sulfonamidus, sujungtus įvairaus ilgio polietilenglikolio tilteliu
(1 schema), kurie būtų nepereinantys per membraną ir vienu metu jungtųsi prie abiejų CA IX ir CA XII esančių
dimerais in vivo aktyviųjų centrų, taip padidindami slopinimą dėl kooperatinio jungimosi efekto.

1 pav.
Projekto metu sintetintų galutinių junginių struktūros.
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Žalia spalva pažymėti junginiai reiškia, kad tokie junginiai buvo susintetinti, išgryninti, identifikuoti ir ištirti.
Junginys su raudona spalva pažymėtais pakaitais reiškia, kad junginys nebuvo susintetintas, nes nepavyko išgryninti vienos iš stadijų produkto. Oranžinė spalva reiškia, kad junginiai su šia spalva pažymėtais pakaitais yra sintetinami šiuo metu bei jų susidarymas yra patvirtintas skysčių chromatografijos – masių spektrometrijos pagalba.

2 pav.
Galutinių junginių
(I ir II) FTSA matavimų
rezultatai

Projektas buvo užbaigtas atliekant I ir II galutinių junginių jungimosi su CA tyrimus, pasitelkus fluorescencinį terminio poslinkio metodą (angl. fluorescent thermal shift assay). 2 schemoje pavaizduoti rezultatai. Visų
pirma paminėtina, kad šių junginių jungimosi konstanta Kb nėra didelė (kad vaistas būtų efektyvus reikėtų, kad Kb
būtų apie 109), bet reakcijų optimizavimui ir ypač FTSA tendencijų pastebėjimui šie junginiai suteikė daug informacijos. 2 schemoje galima pastebėti, kad šie junginiai beveik atrankiai jungėsi tik su CA IX, kas ir buvo projekto
tikslas.
Taigi, projekto metu buvo sukurta PEGilintų Bis-benzensulfonamidų sintezės metodika, pagal kurią susintetinti, išgryninti bei identifikuoti 2 galutiniai junginiai bei atlikti šių junginių jungimosi su CA izoformomis parametrų matavimai. Taip pat pagal šio projekto metu sukurtą metodiką šiuo metu yra sintetinami kiti 2 galutiniai
junginiai.
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Kiekvieną gyvą ląstelę gaubia plazminė membrana, kuri yra sudėtinga biologinė sistema, atsakinga už gyvybiškai svarbias ląstelių funkcijas [1]. Membranos turi selektyvų pralaidumą, kurį galima modifikuoti, o vienas iš
modifikavimo būdų yra elektroporacija. Tai yra fizikinis metodas, kuomet ląstelės yra paveikiamos stipraus elektrinio impulso (apie 1 kV cm-1), ko pasekoje fosfolipidiniame sluoksnyje susiformuoja poros. Priklausomai nuo to
ar susidariusios poros po tam tikro laiko tarpo užsiveria savaime ar pasiekia kritinį dydį ir nebeužsiveria gaunama
grįžtama arba negrįžtama elektroporacija [2,3]. Šis procesas jau yra naudojamas įvairiose srityse, pavyzdžiui, medicinoje (vėžio gydymas - elektrochemoterapija - navikų gydymo metodas, pagrįstas elektrinių impulsų derinimu
su vaistais nuo vėžio) genų inžinerijoje (mažų organinių junginių įvedimas į mikroorganizmus ir DNR pernešimas
tiesiai į ląsteles) arba maisto pramonėje (maisto produktams ir skysčiams sterilizuoti) [4]. Nors elektroporacija
yra plačiai pritaikoma praktikoje, tačiau iki šiol tai yra atsitiktinis ir nepilnai kontroliuojamas procesas. Be to,
stipraus elektrinio impulso naudojimas gali paveikti jautrias biologines sistemas, todėl ypač svarbu ieškoti alternatyvių elektroporacijos modelių [5].
Skenuojanti elektrocheminė mikroskopija (SECM) yra elektroanalitinė skenuojančio zondo mikroskopija,
galinti atvaizduoti tiriamojo objekto topografiją ir lokalų elektrocheminį aktyvumą, nustatyti defektus ir substrato elektrocheminių savybių priklausomybę nuo atstumo iki paviršiaus. SECM matuojamas atsakas yra srovė,
tekanti per labai mažą elektrodą (paprastai ultramikroelektrodą, kurio darbinio paviršiaus skersmuo ne didesnis
kaip 25 µm), kuris erdvėje gali būti judinamas x, y ir z kryptimis, 1 µm tikslumu [6,7]. Skenuojanti elektrocheminė
mikroskpija yra dažnai naudojama tirti biologines sistemas. Tai yra nepažaidi sistema, nes matavimai atliekami
elektrodu neliečiant analitės. Taip pat, terpė kurioje atliekami tyrimai gali būti lengvai biologiškai suderinama
naudojant buferinį tirpala su fiziologiniu pH [8].
Kadangi biologinės membranos yra sudėtingos sistemos, šiame tyrime elektroporacijos modelis buvo
kuriamas eksperimentuojant su hibridinėmis fosfolipidinėmis membranomis (hBLM) suformuotomis ant fluoro atomais legiruoto alavo oksido stiklo. Toliau sukurtas modelis buvo pritaikytas elektroporuoti gyvas mielių
Saccharomyces cerevisiae ląsteles. Elektroporacija vykdoma modifikuojant hBLM paviršių yra pavaizduota 1 a)
paveikslėlyje. Ultramikroelektrodas elektroporacijos metu laikomas 5 µm atstumu nuo paviršiaus ir 1,5 min laiko
tarpui jam užduodamas 1 V potencialas. Pasikeitimams užfiksuoti buvo matuojamos priartėjimo kreivės prieš
elektroporaciją ir skirtingais laiko tarpais po elektroporacijos. Norint gauti susiformavusios poros vizualizaciją
buvo atliekamas paviršiaus skenavimas. Elektroporojant mielių ląsteles elektrodas buvo laikomas toliau nuo paviršiaus - 20 µm (1 pav. b)). Buvo pasirinktas didesnis atstumas norint užtikrinti, kad elektrodas tikrai neliečia
mielių ląstelių paviršiaus ir nėra užblokuojamas. Kadangi pasirinktas didesnis atstumas – elektrodui buvo užduodamas 2 V potencialas ir laikomas 2 minutes. Pasikeitimams užfiksuoti buvo matuojamas impedansas prieš
elektroporaciją ir po elektroporacijos skirtingais laiko tarpais.

1 pav.
a) elektroporacijos schema modifikuojant hBLM;
b) elektroporacijos schema modifikuojant mielių ląstelių membraną.
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Atliekant paviršiaus skenavimą ir vizualizuojant suformuotą porą hBLM paviršiuje buvo gauta, jog susidaro
apskritimo formos defektas [9]. Norint nustatyti elektriniu impulsu modifikuoto ploto dydžio priklausomybę nuo
naudoto ultramikroelektrodo skersmens, elektroporacija su mielėmis buvo vykdoma su dviejų dydžių elektrodais: Ø 25 µm platinos ir Ø 10 µm aukso. Modifikuoto ploto dydis buvo įvertinamas atliekant matavimus tokia
seka: i) prieš elektroporaciją yra atliekamas horizontalus imobilizuotų mielių ląstelių skenavimas ii) iš gautos
kreivės pasirenkamas taškas, kuriame atliekama elektroporacija iii) iškart po elektroporacijos horizontalus skenavimas yra pakartojamas. Gautos kreivės prieš elektroporaciją ir po elektroporacijos yra lyginamos tarpusavyje.
Naudojant Ø 10 µm aukso ultramikroelektrodą buvo gauta, jog elektriniu impulsu modifikuoto ploto skersmuo
yra apie 250 µm. Tuo tarpu naudojant Ø 25 µm platinos elektrodą – buvo modifikuotas 550 µm skersmens
plotas.
Atliktais tyrimais sėkmingai parodyta jog skenuojantis elektrocheminis mikrsokopas yra inovatyvi technologija, tinkanti kontroliuojamai ląstelių membranų ir jų modelių elektroporacijai. Sukurtas elektroporacijos
modelis sėkmingai pritaikytas gauti grįžtamą ir negrįžtamą elektroporaciją hibridinės fosfolipidinės membranos
paviršiuje ir mielių ląstelių membranose. Nustatyta, jog norint gauti grįžtamą fosfolipidinės membranos elektroporaciją, būtina tam tikrą laiko tarpą sistemą palikti ramybės būsenoje jai nesuteikiant jokio potencialo. Sėkmingai įvertinta suformuotos poros dydžio priklausomybė nuo elektroporacijos proceso metu naudoto ultramikroelektrodo skersmens. Nustatyta, kad susidariusios poros skersmuo yra apie 20 kartų didesnis nei UME skersmuo.
Tokie tyrimai yra ypač svarbūs medicinoje, kadangi, nepaisant to, jog elektroporacija jau yra taikoma praktikoje,
tačiau iki šiol tai yra atsitiktinis ir nepilnai kontroliuojamas procesas.
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VARIO VITLOKITO
SINTEZĖ IR TYRIMAS
Kalcio fosfatai yra pagrindinės kaulų ir dantų sudedamosios dalys, todėl jie vaidina esminį vaidmenį žmonių kasdieniame gyvenime. Didžiąją kaulinio audinio dalį sudaro kalcio hidroksiapatitas Ca10(PO4)6(OH)2, o mažesniąją (~20 procentų) magnio vitlokitas Ca18Mg2(PO4)12(HPO4)2. Antras pagal paplitimą mineralas žmogaus organizme yra magniu pakeistas kalcio fosfatas, vadinamas magnio vitlokitu. Ši medžiaga ypatinga todėl, kad ji pasižymi
ostiogenezinėmis savybėmis, kurios nėra būdingos kalcio hidroksiapatitui, be šios savybės vitlokitas pasižymi
biologiniu aktyvumu bei biologiniu suderinamumu [1]. Magnio vitlokitas atrodo esantis perspektyvus kandidatas
įvairiuose kaulų regeneracijos procesų pritaikyme, tačiau jo sintezė yra sudėtinga, kadangi sunku išvengti kitų
kalcio fosfato priemaišinių fazių [2].
Dalinai pakeisti kitais jonais kalcio fosfatai gali įgyti papildomų cheminių ir fizikinių savybių. Varis yra trečias mikroelementas pagal paplitimą organizme. Šis elementas ne tik palaiko pagrindinę fiziologinių funkcijų
veiklą, tačiau yra daugumos fermentų kofaktorius. Taip pat varis yra žinomas dėl jam būdingų antibakterinių ir
priešuždegiminių savybių. Žinoma, kad variu dalinai keisti kalcio fosfatai įgyja antibakterines, angiogenines ir
osteogenines savybes, dėl kurių gali išaugti įvairių kalcio fosfatų panaudojimas [3]. Mokslinėje literatūroje nėra
aprašytas pereinamųjų metalų vitlokitas, nors šie jonai dydžiu yra labai panašūs į magnį, todėl šio darbo pagrindinis tikslas pirmą kartą susintetinti ir aprašyti vario vitlokitą Ca18Cu2(PO4)12(HPO4)2.
Vitlokito milteliai buvo susintetinti tirpinimo-nusodinimo metodu, naudojant hidrotermines sąlygas. Pradinėms medžiagoms buvo panaudotas kalcio vandenilio fosfato dihidratas (CaHPO4·2H2O) ir vario nitrato trihidratas (Cu(NO3)2·3H2O). Pagrindinis darbo uždavinys – optimizuoti darbo sąlygas (terpės pH, reakcijos temperatūrą ir trukmę), kurios įtakoja gauto junginio grynumą ir gauti žemo kristališkumo vitlokito daleles. Sekančiame
žingsnyje buvo analizuojamas vitlokito terminis stabilumas. Analizuojamų mėginių grynumui, kristališkumui bei
kristalo struktūrai nustatyti buvo naudojama rentgeno spindulių difrakcinė analizė (XRD), Furjė transformacijos
infraraudonųjų spindulių (FT-IR) bei Ramano spektroskopija. Dalelių dydžio bei morfologijos analizei buvo naudojamas skenuojantis elektroninis mikroskopas (SEM). Galiausiai susintetintų miltelių elementinė analizė buvo
atlikta naudojant induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija (ICP-OES).
Gauti duomenys iš XRD, FT-IR ir Ramano spektroskopijos patvirtino, kad susintetintas mėginys yra grynas
vario vitlokitas. Optimizavus sintezės sąlygas buvo pastebėta, kad optimalus terpės pH yra tarp 6,4 ir 6,5, esant
kitokiai terpei atsiranda priemaišinės fazės: Ca3Cu3(PO4)4 arba Ca10(PO4)6(OH)2 (kalcio hidroksiapatitas). Grynas
vario vitlokitas susintetintas, kai reakcija buvo vykdoma 200 °C laipsnių temperatūroje 3 valandas. Terminio stabilumo analizė parodė, kad vario vitlokitas yra termiškai nestabilus ir skyla į skirtingas fazes: esant žemesnei nei
800 laipsnių temperatūrai skyla į β-Ca3(PO4)2 ir β-Ca2P7O2, o esant aukštesnei – į β-Ca3(PO4)2 ir α-Ca2P7O2.

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0053)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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FUNKCIONALIZUOTŲ
HIDRAZONO DARINIŲ,
TURINČIŲ PIRAZOLO
STRUKTŪRINĮ PAGRINDĄ,
SINTEZĖ IR TYRIMAS

Funkcionalizuoti pirazolo dariniai pasižymi plačiu biologinių savybių spektru, todėl nenuostabu, kad jie
dažnai aptinkami įvairių vaistinių medžiagų struktūrose. Tačiau šie junginiai neapsiriboja vien tik biologinėmis
savybėmis ir taip pat gali įeiti į metalų kompleksų katalizatorių sudėtį, būti pritaikomi dažų pramonėje, organinių
šviesos diodų ar net aromatinių sprogmenų sintezėje [1].
Kita svarbi organinių junginių klasė yra hidrazonai, kurie priklauso Šifo bazių šeimai ir jau kurį laiką yra
tyrinėjama mokslininkų dėl jų potencialaus pritaikymo medicininėje chemijoje. Šie junginiai dėl savo unikalios
struktūros, kurią sudaro 2 aktyvūs centrai: du azoto atomai ir vienas anglies atomas, dažnai naudojami sintetinant heterociklinius junginius, kurie pasižymėti antioksidacinėmis, priešuždegiminėmis, antikonvulsinėmis, antimikrobinėmis bei priešvėžinėmis savybėmis [2].
Nepaisant daugelio universitetų ir farmacinių kompanijų mokslinių tyrimų pirazolų srityje, funkcionalizuotų pirazolų chemijoje yra dar daug neišspręstų mokslinių uždavinių. Viena iš mažiau tyrinėtų ir labai perspektyvių
modifikavimo sričių yra hidrazono darinių su šiuo fragmentu kūrimas. Pradiniai hidroksipirazolai yra santykinai
lengvai prieinami ir nebrangūs organiniai junginiai, todėl jų kaip pradinių medžiagų pritaikymas hidrazono darinių sintezėje yra labai patrauklus.
Pirazolo pagrindu susintetinti hidrazono junginiai yra ypač paklausūs gaminant naujus vaistus medicinos
pramonei ar insekticidus, pesticidus ir kitus žemės ūkio preparatus. Šie junginiai pasižymi antivirusiniu ir priešgrybeliniu poveikiu, antibakterinėmis, priešuždegiminėmis, insekticidinėmis ir pesticidinėmis savybėmis [3]. Šių
dviejų fragmentų sujungimas į vieną struktūrą ir tolimesnis jų modifikavimas, kurio metu į struktūrą įtraukiamas
papildomas pirazolo žiedas, galėtų ne tik papildyti biologinių savybių, kuriomis pasižymėjo junginiai, sąrašą bei
ir padidinti jų aktyvumą [4].
Tam, kad gautume hidrazonus, turinčius 1-fenilpirazolo pagrindą, pradžioje atliktos alkilinimo reakcijos.
Alkilinimo reakcijų metu, alkilinimo agentai, tokie kaip: metiljodidas, benzilbromidas ar propalgilbromidas reaguoja su anijonais. Reakcijos metu reikalinga bazė, kuri deprotonizuoja molekulę. Paprastai tam naudojamas
natrio hidridas, ličio dietilamidas, natrio amidas ir kt. Alkilintas 1-fenil-1H-pirazolaa (2) susintetintas pagal žinomą sintezės metodiką (1 schema) [5]. Pradinį pirazolą 1, veikiant alkilinimo agentu, kaip bazę naudojant natrio
hidridą, gautas 1-fenil-3-metoksi-1H-pirazolas (2).
Aldehidinė grupė formuojama dėka Vilsmeier-Haack komplekso. Vykdant Vilsmeier-Haack reakciją, pirmiausia gaunamas kompleksinis junginys iš dimetilformamido ir fosforooksichlorido. Į gautą kompleksą dedamas
atitinkamas alkilintas 1-fenil-3-metoksi-1H-pirazolas (2). Reakciją kaitinant tik vieną valandą, gaunamas tarpinis
1-fenil-3-metoksi-1H-pirazol-4-karbaldehido darinys 3 (1 schema).

1 schema
Tarpinio 1-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehido 3 sintezė
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Reakcijų tarp 1-fenil-3-metoksi-1H-pirazol-4-karbaldehido 3 ir įvairių hidrazinų, metu nustatomas junginio 3 reaktingumas. Reaguojant karbaldehidui 3 su hidrazino hidrochloridais, tokias kaip p-tolilfenilhidrazino
hidrochloridas, ir reakcijos mišinyje esant natrio acetatui, susidaro atitinkami hidrazono dariniai 4a-j. Reakcijos
vykdytos 78 °C temperatūroje 2 val.(2 schema) [6].

2 schema
Hidrazono darinių 4a-j sintezė

Reakcijų tarp 1-fenil-3-metoksi-1H-pirazol-4-karbaldehido 3 ir įvairių hidrazinų, metu nustatomas junginio 3 reaktingumas. Reaguojant karbaldehidui 3 su hidrazino hidrochloridais, tokias kaip p-tolilfenilhidrazino
hidrochloridas, ir reakcijos mišinyje esant natrio acetatui, susidaro atitinkami hidrazono dariniai 4a-j. Reakcijos
vykdytos 78 °C temperatūroje 2 val.(2 schema) [6].
Atliktos 1-fenil-3-metoksi-1H-pirazol-4-karbaldehido 3 jungimosi reakcijos su įvairiais hidrazinais, kurių
metu susintetinti nauji hidrazonų dariniai:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(E)-4-((2-(3-fluorofenil)hidrazono)metil)-1-fenil-3-(prop-2-in-1-iloksi)-1H-pirazolas (21%) – 4a;
(E)-4-((2-(4-fluorofenil)hidrazono)metil)-3-metoksi-1-fenil-1H-pirazolas (95%) – 4b;
(E)-4-((2-(2-fluorofenil)hidrazono)methyl)-3-metoksi-1-fenil-1H-pirazolas (10%) – 4c;
(E)-3-metoksi-1-fenil-4-((2-(4-tolil)hidrazono)metil)-1H-pirazolas (84%) – 4d;
(E)-4-((2-(2,4-difluorofenil)hidrazono)metil)-3-metoksi-1-fenil-1H-pirazolas (95%) – 4e;
(E)-4-((2-(4-chlorofenil)hidrazono)metil)-3-metoksi-1-fenil-1H-pirazolas (91%) – 4f;
(E)-4-((2-(4-bromofenil)hidrazono)metil)-3-metoksi-1-fenil-1H-pirazolas (92%) – 4g;
(E)-3-metoksi-1-fenil-4-((2-(2-(trifluorometil)fenil)hidrazono)metil)-1H-pirazolas (10%) – 4h;
(E)-4-((2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)hidrazono)metil)-3-metoksi-1-fenil-1H-pirazolas (27%) – 4j.

Susintetinus eilę hidrazono darinių, turinčių pirazolo pagrindą, toliau atliktos modifikacijos su (E)-3-metoksi-1-fenil-4-((2-(p-tolil)hidrazono)metil)-1H-pirazolu (4d). Išbandyti trys skirtingi metodai, kurių metu siekta, kad
struktūroje susidarytų papildomas pirazolo žiedas. Modifikavimo metodai veikiant junginį 4d acto rūgštimi arba
fosforooksichloridu, nebuvo tokie sėkmingi, reakcijų metu tiksliniai produktai nesusidarė. Masių spektrometrijos
pagalba išsiaiškinta, kad trečiasis metodas, kurio metu junginys 4d reagavo su geležies(III) nitrato ninhidratu ir
kalio persulfatu, davė teigiamus rezultatus (3 schema) [7].

3 schema
Hidrazono 4d modifikavimas

Po atliktos (E)-3-metoksi-1-fenil-4-((2-(4-tolil)hidrazono)metil)-1H-pirazolo modifikacijos susintetintas
naujas 3'-metoksi-1'-fenil-1-(p-tolil)-1H,1'H-3,4'-bipirazolas, maža reakcijos produkto išeiga, tačiau gauti rezultatai teikia vilčių hidrazonų, turinčių pirazolo fragmentą, modifikavimo srityje.
Susintetinti hidrazono, turintys 1-fenilpirazolo struktūrinį pagrindą, dariniai gali pasižymėti potencialiu biologiniu aktyvumu, kuris gali būti išnaudojamas kuriant tiek farmacinius produktus, skirtus žmonių ligoms gydyti,
tiek ir kovojant su augalus puolančiomis ligomis bei kenkėjais. Papildomas hidrazonų modifikavimas, įtraukiant
naują pirazolo žiedą į struktūrą, gali lemti šių junginių biologinio aktyvumo padidėjimą. Naujos junginių struktūros įrodytos 1H, 13C spektroskopijos ir MS spektrometrijos duomenimis.
121

Literatūra
[1] Mert, S., Kasimogullari, R., Ok, S. J. Postdr. Res., 2014, 2 (4), 64–72.
[2] Abdelgawad, M. A., Labib, M. B., Abdel-Latif, M. Bioorg. Chem., 2017, 74, 212–220.
[3] Yang, Z., Li, P., Gan, X. Molecules, 2018, 23 (7), 1798.
[4] Klenc, J. et al., J. Heterocycl. Chem., 2009, 46, 1259–1265.
[5] Arbačiauskiene, E., Laukaityte, V., Holzer, W., Šačkus, A. European Journal of Organic Chemistry, 2015 (25), 5663–5670.
[6] Karrouchi, K., et al. International Journal of Molecular Sciences. 2017; 18 (11), 2215.
[7] Panda, N., Ojha, S. Journal of Organometallic Chemistry, 2018, 861, 244–251.

122

A. Šermukšnytė1,
I. Tumosienė1
Kauno technologijos universitetas

1

ALDIMINŲ FRAGMENTUS
TURINČIŲ
1,2,4-TRIAZOL-3-ILTIOACETOHIDRAZIDŲ SINTEZĖ
IR BIOLOGINIS AKTYVUMAS

Junginiai, savo struktūroje turintys aldiminų fragmentus, susilaukia ypatingo dėmesio medicininėje chemijoje dėl plataus biologinio aktyvumo spektro, tarp jų ir antibakterinių bei antioksidacinių savybių, kas pastaruoju
metu ypač aktualu naujojo koronaviruso ir jo sukeltos COVID-19 ligos pandemijos pasaulyje metu. Nuolatinei
biologiškų aktyvių junginių paieškai lemiamą įtaką turi ir tai, kad mikroorganizmai, bakterijos prisitaiko prie naudojamų antibiotikų, antibakterinių preparatų.

ŠIO PROJEKTO TIKSLAS:
Naujų biologiškai aktyvių, antibakterinėmis savybėmis pasižyminčių 1,2,4-triazol-3-il-tioacetohidrazido ir
aldehidų reakcijos produktų tikslinės sintezės metodų sukūrimas, junginių cheminių savybių ir antibakterinio bei
antioksidacinio aktyvumo tyrimai.

PROJEKTO REZULTATAS:
Iš 4-fenil-5-(2-(fenilamino)etil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiono susintetinti nauji, įvairius pakaitus turintys, antibakterinėmis savybėmis pasižymintys 1,2,4-triazol-3-il-tioacetohidrazidai. Gautų junginių grynumas
patikrintas plonasluoksnės chromatografijos metodu, struktūra įrodyta masių, 1H, 13C BMR spektroskopijos metodais.

1 schema
1,2,4-Triazol-3-il-tioacetohidrazidų
4-13 sintezė
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Naujai susintetintų junginių antioksidacinės ir redukcinės savybės nustatytos DPPH radikalų slopinimo ir
redukcinių savybių nustatymo metodais.

1 pav.
Junginių 1-13 DPPH radikalo slopinimo ir
redukcinių savybių nustatymo rezultatai

Pirazolo dariniai naudojami įvairiuose farmaciniuose produktuose dėl savo biologinio aktyvumo. Todėl,
kaip ir buvo tikėtasi, funkcionalizuoti aldiminų dariniai, turintys savo struktūroje pirazolo fragmentą, pasižymėjo
geru antioksidaciniu, antibakteriniu poveikiu. Iš rezultatų matyti, kad geriausią DPPH radikalų slopinimo aktyvumą rodė N'-(4-metilbenziliden)-2-((4-fenil-5-(2-(fenilamino)etil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)tio)acetohidrazidas 4. Geriausiomis redukcinėmis savybėmis pasižymėjo 2-((4-fenil-5-(2-(fenilamino)etil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)tio)-N'-(piridin-3-ilmetilen)acetohidrazidas 7.
Naujų susintetintų junginių antibakterinės savybės nustatytos agaro difuzijos metodu, stebėtas Escherichia coli, Rhizobium radiobacter ir Xanthomonas campestris bakterijų augimas. Kontrolei naudotas antibiotikas
– ciprofloksacinas.

2 pav.
Junginių 1-13 antibakterinių savybių nustatymo rezultatai

Iš rezultatų matyti, kad geriausiai visų bakterijų augimą slopino 2-((4-fenil-5-(2-(fenilamino)etil)-4H-1,2,4triazol-3-il)tio)-N'-(piridin-4-ilmetilen)acetohidrazidas 6, o N'-(2-hidroksi-5-nitrobenziliden)-2-((4-fenil-5-(2-(fenilamino)etil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)tio)acetohidrazidas 13 visiškai neslopino E. coli ir R. radiobacter bakterijų
augimo.

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0083)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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FIŠERIO SINTEZĖS METODO
OPTIMIZAVIMAS IR TAIKYMAS
1H-INDOL-3-ILACTO RŪGŠTIES
ANALOGAMS GAUTI

Ieškant naujų vaistinių molekulių yra nuolat susiduriama su iššūkiu sukurti vaistą, kuris būtų veiksmingas,
selektyviai jungtųsi prie taikinio ir kartu nesukeltų nepageidaujamų reakcijų. Nors vis dažniau tam pasitelkiami
teoriniai skaičiavimo modeliai bei programos, jos pilnai negali pakeisti realių junginių testavimo laboratorijose.
Kartu išlieka aktualios ir sintezės sąlygų optimizavimo studijos.

TYRIMO OBJEKTAS:
1H-indol-3-ilacto rūgštis (IAR) ir jos analogai.
IAR yra plačiausiai paplitęs auksinas, dalyvaujantis reguliuojant augalų ląstelių augimą, dalijimąsi ir diferenciaciją [1] bei padedantis augalams prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų [2]. Žmonių ir gyvūnų organizmuose IAR yra pagrindinis triptofano metabolitas, susidarantis kūno audiniuose. Taip pat IAR sintetina žarnyno
bakterijos [4, 5]. Įprastomis sąlygomis ji lengvai pašalinama per inkstus, nedideliais kiekiais kaupiasi organizme.
IAR pasižymi savybėmis, kurios yra vertos didesnio mokslininkų susidomėjimo [1]. Ji turi potencialių farmakologinių savybių, kurias ateityje būtų galima panaudoti klinikinėje praktikoje. IAR slopina Legioneliozės simptomus – bakteriostatiškai veikia Legionella pneumophila. Publikuotuose moksliniuose straipsniuose yra nagrinėjama galimybė panaudoti IAR gydant onkologines ligas [6].
Nors Fišerio indolo sintezės reakcija yra gana seniai žinoma ir plačiai naudojama indolo fragmentą savo
struktūroje turinčių junginių sintezėje, visgi literatūroje beveik nėra duomenų apie jos taikymą IAR gavimui.

1 pav.
IAR retrosintezė

Rengiant IAR retrosintezės schemą buvo numatyta, kad Fišerio indolo sintezės būdu bus gaunamas IAR esteris, o paskutiniame žingsnyje bus atliekama hidrolizė. Fišerio sintezei reikalingas fenilhidrazinas buvo įsigytas iš
komercinių tiekėjų, o etil-4-oksobutanoato sintezę reikėjo suplanuoti ir atlikti laboratorijoje. Reikiamą aldoesterį
galima gauti atliekant atitinkamo hidroksiesterio oksidaciją, o šį laktono žiedo atidarymo metu.
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IŠVADOS / REKOMENDACIJOS:
Atlikus keturių pakopų 1H-indol-3-ilacto rūgšties sintezės optimizavimą ir optimalių sąlygų išbandymą su
4-(metilsulfonil)fenilhizdrazino hidrochloridu, 2,4-difluorfenilhizdrazino hidrochloridu, 4-fluorfenilhizdrazino hidrochloridu, piridin-3-ilhidrazino dihidrochloridu, piridin-4-ilhidrazino hidrochloridu ir p-tolilhidrazino hidrochloridu galima pateikti šias išvadas/rekomendacijas:
1. γ-Butirolaktono žiedo atidarymui labiausiai tinka ciklo atidarymas naudojant KOH ir susidariusio junginio
alkilinimas etiljodidu. Buvo pastebėta tendencija, kad dirbant su didesniais pradinių medžiagų kiekiais
šioje reakcijoje gaunamos didesnės išeigos.
2. Etil-4-hidroksibutanoato oksidacija iki aldehido geriausiai vyksta naudojant PCC kartu į reakcijos mišinį
pridedant Ceolito® ar silikagelio. Šiuo atveju nėra esminio skirtumo ar reakcija atliekama gramų ar miligramų skalėje. Gautas aldehidas gali būti sandėliuojamas vėsiai (šaldytuve) bent mėnesį, nes šiomis
sąlygomis nevyko savaiminė aldehido oksidacija iki rūgšties.
3. Fišerio indolo sintezė iš fenilhidrazino ar jo analogų, su žiede vienu silpnu deaktyvatoriumi ar aktyvatoriumi, gali būti sėkmingai vykdoma naudojant tert-butilo jodidą kaip HI prekursorių. Jei žiede yra du
deaktyvatoriai ar vienas stiprus deaktyvatorius, reakcijai įvykti reikia stipresnės rūgšties.
4. Etil-1H-indol-3-ilacetato hidrolizė sklandžiai vyksta naudojant KOH net ir kambario temperatūroje.
5. Buvo pastebėta, jog gryninant etil-1H-indol-3-ilacetatą, jis galima skyla, tad geriau yra atlikti tik dalinį
tarpinio junginio gryninimą ir jį toliau naudoti hidrolizės reakcijoje.
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ĮVAIRIAI PAKEISTŲ BISINDOLO
BEI JO IZOSTERŲ DARINIŲ
SINTEZĖS IR SAVYBIŲ TYRIMAS

Indolo izosterai ir jų dariniai jau seniai pripažinti kaip naudingi junginiai, turintys įvairų biologinį aktyvumą, kuris yra pritaikomas medicininėje chemijoje. Šiuo metu įvairūs indolo junginiai jau yra naudojami komerciniuose vaistuose, tačiau vis dar yra sintetinami nauji analogai, kurie yra pritaikomi naujų vaistų kūrimui. Šių
vaistų pritaikymas labai platus, dėl indolo izosterų darinių savybių įvairovės – jie gali būti naudojami kaip kinazių
inhibitoriai, citotoksinės medžiagos, antiangiogenai, prostaglandino DP2 receptorių antagonistai, melanino bei
nikotino agonistai, vaistai nuo alzheimerio, astmos ir daugelis kitų pritaikymų [1]. Kadangi dauguma dabartinių
šių junginių sintezės metodų yra brangūs ir neefektyvūs, tai verta paieškoti naujų sintezės kelių jiems gauti.

DARBO TIKSLAS:
Naujų bisindolo (1 pav.) bei jo izosterų darinių sintezės tyrimas. Atlikus išsamią mokslinės literatūros analizę bei remiantis jau turima darbo su bisindolų sintezę patirtimi buvo sudarytas sintezės planas. Jo esmė – dviejų
indolo arba jo izosterų molekulių sujungimas per aromatinį aldehidą. Pirmiausiai buvo įvestas pakaitas į indolo
žiedo penktą padėtį pritaikius Suzuki-Miyaura kryžminio jungimo reakcijos metodą su paladžio katalizatoriumi ir
boro rūgštimi. Tokiu būdu buvo gautas 5-arilpakeistas indolas ir sėkmingai panaudotas bisindolo sintezei.

1 pav.
Bisindolo struktūra

Tęsiant tyrimą toliau sintetinami kiti bisindolų izosterai. Atliekamos 7-azaindolo, 5-brom-7-azaindolo reakcijos su aromatiniais aldehidais ir gauti junginiai naudojami simetirinių ir nesimetrinių bisindolo darinių sintezės
galimybių tyrime. Gautų junginių struktūra pilnai įrodyta atlikus branduolių magnetinio rezonanso tyrimus.
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AMINORŪGŠIŲ IR
NUKLEOTIDŲ KONJUGATŲ
CHEMOFERMENTINĖ SINTEZĖ

Nukleozidai ir nukleotidai gyvybiškai svarbios molekulės, atliekančios funkcinius ir struktūrinius vaidmenis
organizmuose. Šių junginių modifikavimas keičia biologines savybės, toksiškumo laipsnį ir specifiškumą taikinio
molekulei [1, 2]. Nukleotidų monofosfatai ir jų dariniai viena pagrindinių priešvėžinių ir antivirusinių vaistų klasė
[3]. Formuojant aminorūgščių ir nukleotidų konjugatus, pagerinamos šių nukleotidų biofarmacinės savybes ir
tirpumas, palengvinamas pernešimas į ląstelę. Praktikos tikslas – chemofermentiniu būdu susintetinti aminorūgštimis (Ala, Phe, Leu, Tyr) modifikuotus nukleotidus.
Pirmiausia atlikta blokuotų aminorūgščių–nukleozidų konjugatų sintezė, kurią sudaro 3 etapai: aminorūgšties blokavimas, aminorūgšties aktyvavimas ir konjugatų sintezė, formuojant amidinį ryšį (1 pav.). Aminorūgšties
aminogrupės blokavimas vykdytas formuojant Boc grupe blokuotą aminorūgštį [4]. Atitinkama aminorūgštis tirpinta vandens, 1 M NaOH ir 1,4-dioksano mišinyje ir veikta di-tert-butildikarbonatu kambario temperatūroje.
Susintetinta blokuota aminorūgštis veikta N-hidroksisukcinimidu (NHS) ir N,N‘-dicikloheksilkarbodiimidu (DCC)
24 val., susiformuojant aktyviam NHS-esteriui. N4-Acil-Boc-2'-deoksicitidino nukleozidai gauti, paveikus aktyvuotas blokuotas aminorūgštis 2'-deoksicitidinu. Susiformavę produktai gryninti kolonėlinės chromotografijos
metodu. Susintetinti šie modifikuoti nukleozidai: N4-alaninoil-, N4-leucinoil-, N4-fenilalaninoil- ir N4-tirozinoil-Boc-2'-deoksicitidinas. Sintezių išeigos 34-85 %.

1 pav.
Blokuotų aminorūgščių–nukleozidų
konjugatų sintezė

Susintetinti nukleozidai buvo deblokuoti nenaudojant katalizatoriaus, o virinant jų vandeninį tirpalą glicerolio vonelėje (2 pav). Deblokavimo metu iš aminorūgštimis acilintų 2'-deoksicitidinų, gaunami alkilinti nukleozidai [5]. Įvykus persigrupavimui, susintetinti N-(4-(2'-deoksicitidil)) aminorūgščių amidai gryninti atvirkštinių fazių
chromotografijos būdu. Susintetinti 4 deblokuotų aminorūgščių–nukleozidų konjugatai: N-(4-(2'-deoksicitidil))
alanilamidas, N-(4-(2'-deoksicitidil)) leucinamidas, N-(4-(2'-deoksicitidil)) fenilalanilamidas ir N-(4-(2'-deoksicitidil)) tirozinamidas. Gautų modifikuotų nukleozidų išeigos 23-57 %.
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2 pav.
Boc grupes pašalinimas – persigrupavimas.

Cheminis nukleozidų monofosforilinimas atliktas remiantis Yoshikawa protokolu [6]. Reakcija vyksta dvejomis stadijomis: selektyvus nukleozido 5' padėties hidroksigrupės fosforilinimas ir hidrolizė, kurios metu gaunami 5'-nukleotidai. Atitinkamas nukleozidas tirpinamas trimetilfosfate ir paveikiamas elektrofiliniu fosforo oksichloridu (POCl3). Susiformuoja labai reaktingas fosforo dichlorato tarpinis junginys. Reakcijos metu kaip šalutinis
produktas formuojasi HCl, todėl pastovaus pH palaikymui naudotas tributilaminas [7]. Įvykus reakcijai, mišinys
neutralizuotas vandeniniu NaHCO3 tirpalu iki pH 7,0, susiformuojant 5'-monofosfatui. Susiformavę produktai gryninti jonų mainų chromotografijos ir atvirkštinių fazių chromotografijos metodais. Cheminiu metodu su 29-45 %
išeigomis susintetinti 3 nukleotidai: N-(4-(2'-deoksicitidil) alanilamido 5'-monofosfatas, N4-alaninoil- ir N4-tirozinoil-Boc-2'-deoksicitidino 5'-monofosfatai.

3 pav.
Aminorūgščių–nukleozidų konjugatų fosforilinimas

Nukleozidų monofosfatų sintezei iš nukleozido taikyta dvejų baltymų sistema, sudaryta iš deoksicitidino
kinazės ir acetato kinazės (3 pav.) [8]. Deoksicitidino kinazė (dCK) katalizuoja nukleozidų monofosfatų sintezę,
kaip fosfato grupės donoras naudojamas GTP. Siekiant sumažinti reakcijos išlaidas, GTP regeneruojamas acetato
kinazės (ACK) pagalba, naudojant ličio kalio acetilfosfatą (AcP) kaip fosfato donorą [9]. Šiai sistemai susintetinti
ACK ir acetilfosfatas.
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3 pav.
Nukleozidų 5'-monofosfatų biosintezė

Fermentinės reakcijos atliktos su blokuotais ir deblokuotais aminorūgščių–nukleozidų konjugatais. Reakcijų mišiniai tirti HPLC-MS spektroskopinės analizės metodu. Palygintos reakcijos produktų ir cheminiu būdu
susintetintų modifikuotų nukleotidų sulaikymo trukmės bei UV sugerties spektrai. Išanalizavus rezultatus, nustatyta, kad deblokuotų aminorūgščių ir nukleozidų konjugatų fosforilinimas fermentiniu būdu nevyksta. Blokuotų
aminorūgščių ir nukleozidų konjugatų fosforilinimas taip pat nevyksta, tačiau dalis nukleozidų reakcijos metu
hidrolizuojasi ir kaip šalutinis reakcijos produktas formuojasi 2'-deoksicitidino monofosfatas dCMP.
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MIELIŲ (SACCHAROMYCES
CEREVISIAE) LĄSTELIŲ
MODIFIKAVIMAS
BIOANALIZINIAM AR
BIOENERGETINIAM
PRITAIKYMUI

Mielės yra vienaląsčiai grybai [1]; jos dažnai sutinkamos buityje ir yra populiarus rauginimo agentas, nes
yra pigios ir lengvai prieinamos. Mielės ląstelė – eukariotinis mikroorganizmas, ląstelė gaubia membrana, kurios sudėtyje yra fermentų – oksireduktazių [2]. Šie fermentai svarbūs, nes dalyvauja oksidacijos – redukcijos
reakcijose [2], jų metu atitinkamos geležies druskos gali būti oksiduotos ir redukuotos, tokiu būdu mielės ląstelėje suformojamas junginys – Berlyno mėlynasis. Berlyno mėlynasis (Fe4[Fe(CN)6]3, geležies heksacianoferatas)
yra neorganinis junginys, pasižymintis specifinėmis elektrocheminėmis ir optinėmis savybėmis [3]. Šio junginio
sluoksniai dažnai naudojami elektrocheminių ir biologinių jutiklių gamyboje [4, 5].
Šiame darbe įrodyta, kad Berlyno mėlynuoju modifikuotos mielės pasižymi didesniu elektriniu laidžiu ir ši
savybė pritaikyta bioenergetinio elektrinio elemento formavime.
Atlikus mielių modifikavimo procedūrą, mielės tirtos optiniu mikroskopu, fiksuotos a) nemodifikuotų,b)
nemodifikuotų, 10 min. laikytų 100 ⁰C krosnyje, c) Berlyno mėlynuoju modifikuotų, d) Berlyno mėlynuoju modifikuotų, 10 min. laikytų 100 ⁰C krosnyje mielių nuotraukos, priartinus jas 40 kartų (pav. 1).

1 pav.
A) nemodifikuotų,
B) nemodifikuotų, 10 min.
laikytų 100 ⁰C krosnyje,
C) Berlyno mėlynuoju
modifikuotų,
D) Berlyno mėlynuoju
modifikuotų, 10 min.
laikytų 100 ⁰C krosnyje
mielių nuotraukos,
priartinus jas 40 kartų.
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Modifikuotos ir nemodikituotos mielės toliau buvo užneštos ant 1 cm² ploto stiklas/FTO elektrodo. Atliktas
jų elektrinio laidumo palyginimas, naudojant ciklinės voltamperometrijos metodą. Tyrimų rezultatai parodė, kad
Berlyno mėlynuoju modifikuotos mielės pasižymi ~ 10 kartų didesniu elektriniu laidumu (pav. 2).

2 pav.
Berlyno mėlynuoju modifikuotų ir nemodifikuotų mielių elektrinių savybių
palyginimas naudojant ciklinės voltamperometrijos metodą, potencialo skleidimo
greitis 40 mV/s.

Ištyrus Berlyno mėlynuoju modifikuotų ir nemodifikuotų mielių elektrinio laidumo skirtumus buvo sukonstruoti du biologiniai galvaniniai elementai. Pirmuoju atveju buvo naudoti du vienodi stiklas/FTO elektrodai,
iš kurių vienas padengtas Berlyno mėlynuoju modifikuotų mielių sluoksniu. Antruoju atveju atliktas kontrolinis eksperimentas - naudoti du vienodi stiklas/FTO elektrodai, iš kurių vienas padengtas nemodifikuotų mielių
sluoksniu. Abiem atvejais likusi elemento dalis buvo vienoda: naudotos dvi celės, užpildytos 10 mL fosfatinio
buferio tirpalu pH 7,1, vienoje iš jų (į kurią merkiamas stiklas/FTO elektrodas) ištirpinta 0,1 mol/L K₃[Fe (CN)₆]
druskos, kitoje (į kurią merkiamas stiklas/FTO elektrodas su mielių sluoksniu) – ištirpinta 0,1 mol/L gliukozės.
Celės sujungtos druskų tilteliu, užpildytu 0,1 mol/L KCl tirpalu. Sukonstravus elementą stebėtas įtampos kitimas
laike, eksperimento duomenys pateikiami 3 – iame paveiksle:

3 pav.
Galvaninio elemento, sukonstruoto naudojant Berlyno mėlynuoju modifikuotas mieles,
įtampos kitimas laike.

Gauti rezultatai parodė, kad elementas, sukonstruotas kai naudojamos Berlyno mėlynuoju modifikuotos
mielės pasižymi 2,4 karto didesniu efektyvumu lyginant su kontroliniu eksperimentu.
Taigi, šio darbo metu nustatyta, kad mielių ląstelės gali būti modifikuojamos Berlyno mėlynuoju. Nustatyta, kad taip modifikuotų mielių elektrinis laidumas yra didesnis. Panaudojus Berlyno mėlynuoju modifikuotas
mieles, sukonstruotas biologinis galvaninis elementas, kuris 2,4 karto efektyvesnis už elementą, sukonstruotą
naudojant nemodifikuotas mieles.
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FLUORESCUOJANČIŲ BODIPY
TIPO POLIŠKUMO SENSORIŲ
SINTEZĖ IR TYRIMAS
MODELINĖSE LIPIDINĖSE
MEMBRANOSE

Ląstelės membrana - kompleksinė struktūra, kurioje gausu ląstelės veikimui fundamentalių darinių: receptorių, baltymų, lipidų ir k.t . Gyvybei parankiomis sąlygomis membrana yra skysta, todėl jos sudėtyje esančios
makromolekulės nuolat difunduoja. Šios difuzijos greitis, o tuo pačiu ir ląstelės funkcionavimas priklauso nuo
membraną sudarančių lipidų fazės: skystos-tvarkios (Lo) bei skystos-netvarkios (Ld). Skystos-tvarkios fazės lipidai sudaro taip vadinamus lipidinius „plaustus“ – regionus sudarytus iš sfingolipidų bei cholesterolio molekulių,
kurie yra atsakingi už aibę ląstelinių procesų [1]. Skirtingų fazių lipidiniai regionai pasižymi skirtingu poliškumu,
todėl norint identifikuoti lipidinių “plaustų” padėtį, dydį bei fazę galima pasitelkti fluorescuojančius poliškumo
sensorius bei atitinkamas fluorescencijos spektroskopijos technikas [2, 3]. Solvatochromiški poliškumui jautrūs
fluoroforai pasižymi dideliu dipolinio momento skirtumu sužadintojoje būsenoje, todėl didėjant tirpiklio poliškumui dažas efektyviau stabilizuojamas, o emisijos/sugerties spektras slenkasi prie ilgesnių bangų (batochrominis
poslinkis). Reikia paminėti, jog esama poliškumo sensnorių, kurių fluorescencijos gyvavimo trukmė reikšmingai
priklauso nuo aplinkos poliškumo, o tai dar vienas parametras kurio pagalba galima registruoti lipidinių membranų lipidų fazes, pasitelkiant FLIM (ang. fluorescence lifetime imaging microscopy) techniką. Pirmieji poliškumo
sensoriai gebantys atskirti Ld ir Lo fazes – LAURDAN ir PRODAN [4].
Neseniai atlikome tyrimus su aplinkos poliškumui jautriais, tiofenais modifikuotais BODIPY tipo fluoroforais.
Šie dažai pasižymėjo fluorescencija raudonoje spektro dalyje, o ši savybė yra itin pravarti naudojant didesnio storio biologinius mėginius, į kuriuos raudona šviesa įsiskverbia giliau. Svarbu paminėti, jog tirtų dažų
gyvavimo trukmė tirpikliuose yra monoeksponentinė ir tiesiogiai priklauso nuo terpės poliškumo – kuo poliškesnis tirpiklis, tuo mažesnė dažo gyvavimo trukmė. Kita vertus, atlikus fluoroforų tyrimus lipidinėse membranose:
skystos-tvarkios (Lo) bei skystos-netvarkios (Ld) fazėse pastebėjome, jog dažų gyvavimo trukmė tapo bieksponente, o emisijos spektras pasislinko stipriau nei įvairaus poliškumo tirpikliuose. Skystoje-tvarkioje fazėje spektras buvo pasislinkęs prie ilgesnių bangų nei skystoje-netvarkioje, nors pastaruoju atveju turėtų būti atvirkščiai,
kadangi skysta-tvarki fazė pasižymi mažesniu poliškumu dėl menkesnės hidratacijos. Tai reiškia, jog šie dažai
lipidinėse membranose prastai įsitvirtina arba suagreguoja, todėl yra prasti membraniniai dažikliai. Šiai problemai išspręsti buvo nutarta BODIPY fluoroforus funkcionalizuoti alkoksi grandine, kadangi tai turėtų užtikrinti
sėkmingą dažų įsiskverbimą į lipidinių bisluoksnių hidrofobinę dalį dėl tarpmolekulinių sąveikų su lipidų molekulių anglies grandinėmis. Taigi, mūsų projeko tikslas: susintetinti 2,6 bei 2,3,5,6 tiofenais pakeistus BODIPY fluoroforus bei papildomai juos funkcionalizuoti -OC10H21 ar -OC16H33 alkoksi grandine. Sekanti projekto dalis - ištirti
susintetintų junginių fotofizikines savybes lipidinėse membranose.

1 pav.
Anksčiau tirti tiofenais modifikuoti BODIPY dažai.
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Pagrindinių junginių sintezės kelias parodytas schemoje (žr. pav. 2.). Pradiniai junginiai sintetinami naudojant klasikinį BODIPY dažų sintezės būdą: trifluoracto rūgštimi katalizuojama pirolo kondensacija su atitinkamu
C10 ar C16 alkoksialdehidu, tarpinio dipirometano oksidacija DDQ bei kompeksavimas TFA/BF3·OEt2. Dibrom- ir
tetrabrom-BODIPY dažai gauti naudojant atitinkamai 2.4 ekv. N-bromsukcinimido ar 6 ekv. bromo. Toliau buvo
vykdoma paladžiu katalizuojama Stille kryžminio jungimosi reakcija tarp dibrom- ir tetrabrom- darinių ir 2-(tributilstanil)tiofeno. Tiksliniai junginiai gauti 91-99 % išeiga.

2 pav.
Tikslinių BODIPY dažų sintezės schema.

Toliau vykdėme susintetintų fluoroforų fotofizikinių savybių tyrimus tirpikliuose bei lipidinėse membranose. Išmatuoti sugerties bei emisijos spektrai – visi junginiai šviečia raudonoje regimoje spektro srityje. Kaip ir
ankščiau tirtų fluoroforų atveju spektrai priklausė nuo terpės poliškumo – batochrominis poslinkis didėjant terpės poliškumui, kita vertus fluoroforų tyrimas lipidinėse membranose atskleidė, jog dažai negali atskirti lipidinių
membranų Lo ir Ld fazių pagal solvatochromiškumą, kadangi spektrų padėtys buvo vienodos. Atlikus fluorofų
fluorescencijos gesimo gyvavimo trukmės matavimus nustatyta tendencija: Lo fazėje visų dažų gyvavimo trukmė
ilgesnė nei Ld fazėje, visgi kiekybiškai validžia verte pasižymi tik dipakeisti tiofeno junginiai (-OC10H21: 0.314 ns;
-OC16H33: 0.439 ns), kadangi keturis kartus tiofenais pakeistų junginių gyvavimo trukmės pokytis tarp skirtingų
fazių yra per mažas (-OC10H21: 0.084 ns; -OC16H33: 0.129 ns).
Siekiant įvertinti tirpiklio poliškumo įtaką fluorofų fluorescencijos gyvavimo trukmėms buvo naudotas
tirpiklio orientacinio poliarizuojamumo parametras, kuris apibrėžiamas kaip:

kur ε - tirpiklio dielektrinė skvarba, o n - tirpiklio lūžio rodiklis.
Parametro pagalba nubraižytas grafikas: gyvavimo trukmė vs. tirpiklio orientacinis poliarizuojamumas
(žr. pav. 3.). Iš grafiko matome tikslią tendeciją - didėjant terpės poliškumui trumpėja dažų gyvavimo trukmė. Tai
sutampa su eksperimentiniais rezultatais lipidinėse membranose, kuomet Ld fazėje gyvavimo trukmė trumpesnė
nei Lo, juk ji dėl stipresnio hidratacijos laipsnio pasižymi didesniu poliškumu. Taip pat reikia pastebėti, jog tiek
pat kartų tiofenais pakeistų dažų su skirtingo ilgio alkoksi grupėmis gyvavimo trukmės bei spektrų smailių padėtys sutampa, o tai reiškia, jog alkoksi grupės ilgis neturi esminės įtakos šių poliškumo sensorių fotofizikinėms
savybėms. Dera paminėti, kad Ld fazėje fluorescencijos gesimo kinetika yra monoeksponentinė, o tai itin paranku
FLIM matavimams, visgi Lo fazėje dažai pasižymi bieksponente kinetika. Tokio skirtumo priežastis gali kilti dėl
struktūrinių lipidinių membranų skirtumų. Lo fazėje esančios cholesterolio molekulės įtakoja fluoroforų įsitvirtinimą: hidrofobinėje srityje jie gali egzistuoti vertikalia arba horizontalia kryptimi lipidų atžvilgiu, o tai galime
pagrįsti kitų fenil-BODIPY tipo fluroforų elgsena lipidinėse membranose [5].
135

3 pav.
Gyvavimo trukmių priklausomybė nuo tirpiklio orientacinio
poliarizuojamumo.

Taigi, sėkmingai susintetinome raudonoje spektro dalyje šviečiančius poliškumo sensorius, kurie geba atskirti terpės poliškumą pagal savo fluorescencijos gyvavimo trukmės pokytį. Pastebėta, jog ryškesniu fluorescencijos gyvavimo trukmės pokyčiu pasižymi būtent 2-oje ir 6-oje pozicijose tiofenais pakeisti BODIPY fluoroforai,
todėl jie yra efektyvesni poliškumo sensoriai. Nustatyta, kad fluoroforų fenilo žiedo mezo padėtyje esančios
alkoksi grandinės ilgis neturi reikšmingos įtakos junginių fotofizikinėms savybėms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI:
•
BODIPY,
•
poliškumo sensoriai,
•
fluorescencijos spektroskopija,
•
lipidinės mebranos.
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ANTIKŪNŲ IMOBILIZAVIMO
PAVIRŠIUJE METODŲ
EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS

Dėl galimybės labai specifiškai atpažinti analitę, antikūnai gali būti taikomi kuriant biologinius jutiklius,
kuriuose jie atlieka biologinio atpažinimo elemento funkciją. Tam tikslui, antikūnai yra imobilizuojami tam
tikro elektrocheminio, optinio ar kito signalo vertiklio paviršiuje ir įvykus analitės prisijungimui prie antikūno
ši sąveika gali būti paverčiama į signalą, kurį galima fiksuoti. Siekiant pagerinti biologinio jutiklio jautrumą,
antikūnai turi būti tinkamai imobilizuoti signalo vertiklio paviršiuje. Siekiama užtikrinti kryptingą imobilizaciją,
antikūnus prie substrato prijungiant taip, kad jų Fab sritys būtų pasiekiamos antigenui, taip pat siekiama kuo
optimalesnio paviršiaus padengimo imobilizuotais antikūnais.
Substrato parinkimas taip pat turi įtakos kokius metodus galima pasitelkti antikūnų imobilizavimui. Vienas iš dažnai biologiniuose jutikliuose naudojamų substratų yra auksas ir iš jo sudarytos nanostruktūros, pasižyminčios patraukliomis savybėmis, tokiomis kaip biosuderinamumas, modifikavimo paprastumas, didelis
paviršiaus ploto ir tūrio santykis bei aukšta paviršiaus energija, leidžianti stabiliai imobilizuoti daug įvairių
biomolekulių. Aukso nanodalelės yra ypač patrauklios kaip signalo vertikliai dėl sudaromų sąlygų vykti greitai
elektronų pernašai. Dėl lokalaus paviršiaus plazmonų rezonanso jos gali sustiprinti generuojamą signalą daugelyje biologinių jutiklių [1]. Aukso nanodalelės naudojamos optiniuose DNR jutikliuose padidina analizinės
sistemos jautrumą iki 1000 kartų [2]. Jų naudojimas elektrocheminiuose gliukozės biologinuose jutikliuose
leidžia nustatyti mažesnes gliukozės koncentracijas [3].

TTYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti skirtingų metodų efektyvumą, imobilizuojant antikūnus magnetinių auksu dengtų nanodalelių
(mAuND) paviršiuje. Tam buvo pasirinkti trys dalelių modifikavimo antikūnais metodai:
•
adsorbcijos,
•
kovalentinio prijungimo,
•
prijungimo naudojant baltymą G (1 pav.).
Siekiant įvertinti sėkmingai imobilizuotos medžiagos kiekį adsorbcijos metodu buvo naudojama analizė
Bradfordo metodu bei naudojant TMB reagentą. Sąveikos tarp antigeno ir dalelių, konjuguotų su antikūnais,
įvertinimui buvo atliekami matavimai paviršiaus plazmonų rezonanso (PPR) metodu.

TYRIMO METU NUSTATYTA:
Naudojant adsorbcijos imobilizavimo metodą, optimali antikūnų koncentracija mAuND modifikavimui
yra 10 μg/ml. Palyginus PPR rezultatus, nustatyta, kad naudojant baltymą G, gaunamas geresnis antikūnų
imobilizavimas mAuND paviršiuje lyginant su kovalentinio prijungimo metodu.
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1 pav.
Auksu dengtų megnetinių nanodalelių
modifikavimais adsorbcijos (A), kovalentinio
prijungimo (B) ir prijungimo per baltymą G (C)
metodais.
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Literatūra
[1]. Li, Y., Schluesener, H. J., & Xu, S., 2010. Gold Bulletin, 43(1), 29–41.
[2]. He, L., Musick, M. D., Nicewarner, S. R., Salinas, F. G., Benkovic, S. J., Natan, M. J., & Keating, C. D., 2000. Journal of the American Chemical
Society, 122(38), 9071–9077.
[3]. Andreescu, S., & Luck, L. A., 2008. Analytical Biochemistry, 375(2), 282–290.

138

E. Baliūnaitė1,
A. Ramanavičienė1
NanoTechnas – Nanotechnologijų ir
medžiagotyros centras,
Chemijos institutas,
Chemijos ir geomokslų fakultetas,
Vilniaus universitetas

1

MAGNETINIŲ AUKSO
SLUOKSNIU DENGTŲ
NANODALELIŲ TAIKYMAS
ŽMOGAUS AUGIMO
HORMONO NUSTATYMUI

Žmogaus augimo hormonas (ŽAH), dar vadinamas somatotropinu, yra polipeptidinis hormonas, išskiriamas hipofizės. ŽAH yra būtinas normaliam žmogaus vystymuisi bei augimui, jis veikia daugelį įvairių organizmo
funkcijų, tokių kaip kaulų metabolizmas ir medžiagų apykaita, taip pat laktacija ir kt. Organizmui kenkia tiek
ŽAH trūkumas, tiek jo perteklius, be to, jis skirtingai veikia vaikus ir suaugusiuosius. Normali ŽAH koncentracija
sveiko žmogaus serume kinta, priklausomai nuo lyties ir amžiaus, tačiau sveiko žmogaus serume būna nuo
18 iki 616 pmol/l [1]. Taigi, yra svarbu gebėti jautriai bei tiksliai nustatyti ŽAH, siekiant išvengti įvairių ligų ar
sutrikimų [2].
Biologiškai aktyvių medžiagų nustatymui gali būti naudojami įvairūs metodai bei analizinės sistemos,
pasižyminčios skirtingu jautriu, atrankumu, analizės trukme ir sudėtingumu, bei kaina. Vienas iš kriterijų, lemiančių tinkamos analizinės sistemos ir analizės formato pasirinkimą, yra analitės koncentracija realiame mėginyje. Siekiant nustatyti mažas analitės koncentracijas, gali būti naudojamos įvairios nanodalelės, tame tarpe
ir magnetinės nanodalelės, kurios turi daug pranašumų, lyginant su šia savybe nepasižyminčiomis nanodalelėmis [3]. Viena iš analizėje labai svarbių magnetinių nanodalelių savybių – galimybė nebrangių magnetų pagalba jas surinkti iš tirpalo. Taip pat darbui su biomolekulėmis puikiai tinka ir aukso nanodalelės, pasižyminčios
tokiomis svarbiomis savybėmis kaip inertiškumas, biosuderinamumas, geras elektrinis ir šiluminis laidumas,
optinės ir katalizinės savybės bei lengvas paviršiaus modifikavimas [4, 5]. O šių dviejų tipų nanodalelių savybės
yra sėkmingai apjungiamos susintetinus magnetines aukso sluoksniu dengtas nanodaleles (M-AuND). Tokias
nanodaleles ypač patogu naudoti analizėje nustatant labai mažas tikslinės analitės koncentracijas (pmol/l)
realiuose mėginiuose. M AuND modifikuotų specifiniais antikūnais pagalba galima surinkti, atskirti ir sukoncentruoti analitę, o tada, panaudojant analitę nustatančius antikūnus, kurie žymėti fermentu ar kita žyme,
jautriai nustatyti tikslinę analitę [6, 7].

PROJEKTO TIKSLAS:
Sukurti optinę imunoanalizinę sistemą ŽAH nustatymui, panaudojant M-AuND.

PROJEKTO EIGA:
Darbo metu buvo susintetintos ir optimaliomis sąlygomis monokloniniais antikūnais prieš žmogaus augimo hormoną (m anti ŽAH) modifikuotos M-AuND, ant jų prieš tai suformuojant savitvarkį monosluoksnį iš 11
merkaptoundekano rūgšties (11 MUR). ŽAH nustatytas papildomai naudojant biotilintus polikloninius antikūnus prieš žmogaus augimo hormoną (p anti ŽAH B) ir streptavidinu modifikuoto fermento krienų peroksidazės
(S KP) kompleksą. Fermentinės reakcijos produkto absorbcija po reakcijos sustabdymo registruojama esant
450 nm bangos ilgiui. Šis signalas proporcingas ŽAH koncentracijai mėginyje, kuo daugiau ŽAH, tuo didesnis bus signalas. Sukurtos imunoanalizinės sistemos veikimo schema pateikta 1-ame paveiksle. Darbo metu
sukurtos optinės imunoanalizinės sistemos tiesiškumo intervalas yra iki 20000 pmol/l ŽAH koncentracijos, o
mažiausia hormono koncentracija, kurią galima nustatyti, yra 10 pmol/l. Taip pat atlikti sėkmingi bandymai
nustatant ŽAH žmogaus serume.
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1 pav.
Antikūnais modifikuotų M-AuND taikymo ŽAH nustatymui schema.

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0171)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] University of California San Francisco, Growth hormone test, 2018.
https://www.ucsfhealth.org/medical-tests/003706 (žiūrėta 2021 m. gegužės 7 d.).
[2] Kausaite-Minkstimiene, A., Ramanavicius, A., Ruksnaite, J., Ramanaviciene, A. Analytical Methods, 2013, 5(18), 4757–4763.
[3] Vedernikova, I. A. Review Journal of Chemistry, 2015, 5(3), 256–280.
[4] Yeh, Y. C., Creran, B., Rotello, V. M. Nanoscale, 2012, 4(6), 1871–1880.
[5] Aldewachi, H., Chalati, T., Woodroofe, M. N., Bricklebank, N., Sharrack, B., Gardiner, P. Nanoscale, 2018, 10(1), 18–33.
[6] Rossi, E., Tran, N. T., Hirtz, C., Lehmann, S., Taverna, M. Talanta, 2020, 216.
[7] Joo, J. C., Kim, G. Y., Lee, M. J., Ahn, C. H., Lee, S., Park, J.-R., Kim, J. K. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2020, 20(9), 5775–5779.

140

V. Aukščionis1,
A. Ramanavičius1
Vilniaus universitetas

1

ELEKTRAI LAIDŽIOMIS
MEDŽIAGOMIS
MODIFIKUOTŲ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
KOMPLEKSINĖS VARŽOS IR
AMPEROMETRINIŲ SAVYBIŲ
TYRIMAS

Bioelektrocheminės sistemos (BES) sulaukė daug dėmesio kaip potencialus atsinaujinantis energijos šaltinis, nuotekų valymo metodas ir analitinis įrankis. Gyvi organizmai ir fermentai gali būti naudojami organinių
junginių skaidymui (taršos valymui, remediacijai), o šio proceso metu sukuriamas redosko potencialas gali būti
panaudojamas elektros srovės generavimui [1] arba šių biologinių komponentų savybės gali būti taikomos medžiagų (sacharidų, alkoholio, hormonų, toksinų ir kitų) aptikimui [2] ir kiekybiniam nustatymui, matuojant sistemos elektrocheminius pokyčius, reakcijos į analites metu. Biologinės medžiagos taikymas elektrocheminėse
sistemose yra apsunkintas jos jautrumo aplinkos sąlygų pokyčiams, nepatvarumo ir mažo elektros srovės generavimo efektyvumo. Šie trūkumai gali būti šalinami naudojant laidžias imobilizavimo matricas, elektronų pernašos
mediatorius, nanodaleles, polimerus ar paminėtų metodų kombinacijas [3].
Saccharomyces cerevisiae yra vienas dažniausiai pasirenkamų eukariotinių modelinių organizmų ir plačiai
taikomos įvairiose mokslo ir pramonės srityse. Eukariotiniai organizmai turi tam tikrų privalumų (jie gali tinkamai sintetinti žmogaus ląstelių baltymus, geriau tinka modeliuoti gyvūnų ląstelinius procesus [4]) lyginant su
prokariotais, tačiau jų sudėtinga struktūra ir metabolinių kelių kompartmentalizacija apsunkina juos naudojančių sistemų optimizavimą. Kai kurių grybinių ląstelių elektrocheminės savybės gali būti moduliuojamos pačioms
ląstelėms atliekant elektrai laidaus polimero in situ polimerizaciją (polimeras formuojasi ląstelės sienelėje, greta
plazminės membranos, kurios periferijoje susidaro oksidatoriai) [5]. Tokią pirolo polimerizaciją gali vykdyti ir
S. cerevisiae – jos oksiduoja kalio heksacianoferatą (II), o šis oksiduoja pirolo monomerus, kurie jungiasi į polimerinę grandinę, susidaręs kalio heksacianoferatas (II) vėl oksiduojamas ląstelių paviršiuje esančių redokso
fermentų [6].
Polimero poveikiui mielių ląstelių elektrocheminėms savybėms ištirti pasirinkta skenuojanti elektrocheminė mikroskopija. Tai yra vienas iš skenuojančių zondų mikroskopijos metodų, kuris naudojamas lokalizuotiems
įvairių mėginio savybių tyrimams. Elektrocheminio aktyvumo ir kompleksinės varžos (elektrocheminio impedanso) matavimai atskleidžia mėginio krūvio generavimo ir jo perdavimo ypatybes.

1 pav.
Skirtingomis pirolo koncentracijomis modifikuotų
Saccharomyces cerevisiae impedanso Nyquist
diagrama. Matavimai atlikti tirpale esant 2 mM
kalio fericianido, 0,01 mM 9,10-fenantrenchinono
ir 20 mM gliukozės. +450 mV vs Ag/AgCl(3M) trijų
elektrodų sistemoje, 10 mV kintamosios srovės
amplitudė, 20 µm virš mėginio paviršiaus, 0,01 M PBS
pH 7,4. Per eksperimentinius duomenis ( ) išvestos
sumodeliuotos kreivės.
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2 pav.
Skirtingomis pirolo koncentracijomis modifikuotų
ląstelių gyvybingumo*, elektrocheminio aktyvumo
bei krūvio pernašos varžos pokyčio priklausomybė
nuo modifikavimui naudotų pirolo koncentracijų.
(*gyvybingumo duomenys gauti iš [6], brūkšneliais
užpildyti stulpeliai – gyvybingumo tyrime nenaudotos
koncentracijos).

Mielių ląstelių modifikavimas polipirolu padidino jų kompleksinę varžą, kuri atspindi sistemos pasipriešinimą srovės tekėjimui ir apima varžą, talpą ir induktyvumą. Didesniu impedansu pasižyminčios sistemos sunkiau
praleidžia elektros srovę. Paveikus ląsteles mažomis pirolo koncentracijomis (0,05 ir 0,1 M), impedanso pokytis
buvo panašus (padidėjo apie 2 kartus lyginant su 0 M), o modifikuojant 0,3 M ir didesnėmis pirolo koncentracijomis stebimas didesnis nei 5 kartų pokytis (skirtumas tarp šių koncentracijų poveikių statistiškai nereikšmingas)
palyginus su nemodifikuotomis ląstelėmis (1 pav.). Iš impedanso spektroskopijos duomenų galima išgauti tokius
sistemos parametrus kaip terpės varža, difuzijos varža bei krūvio pernašos varža (Rct). Rct nurodo sistemos pasipriešinimą krūvio pernašai vykstančiai oksidacijos-redukcijos reakcijų metu. Palyginus modifikavimo polipirolu
poveikį ląstelių gyvybingumui, krūvio pernašos varžai ir elektrocheminiam aktyvumui (2 pav.) matoma, jog elektrocheminio aktyvumo sumažėjimas yra šių dviejų parametrų suminis efektas, nes jie atskirai negalėtų paaiškinti
tokio didelio generuojamos elektros srovės pokyčio. Ląstelių modifikavimas didesnėmis pirolo koncentracijomis
turėjo stipresnį efektą jų elektrocheminėms savybėms nei gyvybingumui.
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N-ALKIL-N‘-(2-METILPIROLIDIN)
NAFTALENDIIMIDO SINTEZĖ
IR JO KATALITINIŲ SAVYBIŲ
ĮVERTINIMAS

Pastaraisiais dešimtmečiais iš naujo išaugus susidomėjimui organinės sintezės sritimi, kurios varomoji jėga
yra radikaliniai procesai, išaugo ir fotochemijos svarba. Bene reikšmingiausia ir sparčiausiai vystoma šios srities šaka yra fotoredokso (angl. photoredox) katalizatorių kūrimas ir jų pritaikymas. Šie junginiai yra itin svarbūs
inovatyvioje sintezėje, nes fotocheminių reakcijų metu generuoja dideliu cheminiu reaktyvumu pasižyminčias
tarpines radikalines struktūras, kurių gavimas kitais cheminiais metodais yra sudėtingas ar net neįmanomas.
Kitaip tariant, organinių fotoredokso katalizatorių pritaikymas atveria galimybes naujų sintezės būdų, kuriems
naudojami substratai įprastiniais sintezės metodais yra laikomi nereaktingais, atradimu ir optimizavimu. Be to,
organiniai fotoredokso katalizatoriai yra pranašesni už dabar plačiai taikomus pereinamųjų metalų katalizatorius,
nes jų veikimas paremtas šviesos – bene pigiausio energijos šaltinio – sugertimi, o ne brangių ir retų metalų tokių kaip Ir, Ru, Pt, Pd gebėjimu koordinuoti ir suaktyvinti reagentus [1-2]. Šiuo darbu buvo siekiama susintetinti
asimetrinį naftalendiimidą (NDI) bei atlikti jo katalitinių savybių tyrimą, siekiant įvertinti jo pritaikymą fotoindukuotai intramolekulinei enaminu aktyvacijai.

1 schema

Tikslinio NDI sintezė buvo pradėta nuo komerciškai prieinamo L-prolino modifikacijos iki 2-aminometilpirolidino 1 (Schema1). Šis etapas apimė redukcijos, amino blokavimo, mezilinimo, azidinimo bei hidrogeninimo
reakcijas. Kitame etape buvo susintetintas tarpinis junginys 2. Siekiant pagerinti šios stadijos išeiga buvo išbandytos kelios skirtingos metodikos. Kondensacijos reakcijos metu buvo susintetinta NDI struktūra, turinti amino
apsauginę grupę. Amino deblokavimo etape buvo gautas tikslinis NDI.
Modelinis fotoredokso katalizatorius toliau buvo išbandytas šviesa inicijuojamoje atvirkštinio elektronų
poreikio Diels-Alder reakcijoje (inversed electron demand Diels-Alder) tarp elektronų donorinėmis savybėmis
pasižyminčio dienofilo ir elektrono akceptorinėmis savybėmis pasižyminčio dieno (Schema 2).

2 schema
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VOLFRAMO OKSIDAS
DIRBTINEI FOTOSINTEZEI:
FORMAVIMAS IR TIKSLINGAS
MODIFIKAVIMAS

Dirbtine fotosinteze vadinama šviesos energijos konversija ir akumuliavimas cheminių jungčių pavidalu.
Pastaruoju metu itin intensyviai tiriamas fotoelektrocheminis vandens skaidymo procesas, kurio pagrindinis
tikslas - gaminti vandenilio kurą, panaudojant atsinaujinančius išteklius: saulės šviesą bei vandenį. Toks vandenilio gamybos būdas yra draugiškas aplinkai, kadangi jo metu nesusidaro ir į atmosferą neišmetamas anglies
dioksidas. Kartu su H2 fotoelektrocheminėse sistemose gali būti sintetinamos ir kitos aukštos pridėtinės vertės
cheminės medžiagos, pvz., dezinfekcijai naudojami stiprūs oksidatoriai, tokie kaip H2O2, HClO ir H2S2O8 [1-3].
Norint sukurti ekonomiškai našias fotoelektrochemines sistemas, reikia, jog jų saulės energijos konversijos į cheminę energiją efektyvumas siektų bent 10 %, o patys elektrodai būtų pagaminti iš nebrangių ir stabilių
medžiagų. Fotoelektrocheminei sintezei reikalingi šviesai jautrūs puslaidininkiniai elektrodai. Daugelis metalų
oksidų tokių kaip TiO2, WO3, BiVO4 ir α-Fe2O3 pastaruoju metu susilaukė didelio susidomėjimo dėl aukšto cheminio stabilumo ir didelio energijos konversijos efektyvumo. Tarp kitų metalų oksidų WO3 pasižymi vidutiniu
draustinės energijos juostos pločiu (2,5 – 2,8 eV), dėl kurio ši medžiaga gali absorbuoti 12 % saulės spektro;
gana dideliu skylių difuzijos nuotoliu (~ 150 nm); aukštu valentinės juostos viršaus potencialu, kuris siekia 3
V pagal standartinio vandenilio elektrodo potencialo skalę. WO3 yra atsparus fotokorozijai rūgštinėse terpėse
(pH<4). Be to, WO3 ypatingas tuo, kad jo fotoelektrocheminės reakcijos produktas labai priklauso nuo naudojamo elektrolito sudėties. Dažniausiai fotoanodinės reakcijos metu tirpale esančio anijono oksidacija vyksta
kartu su vandens molekulių oksidacija. Dėl šių priežasčių yra labai svarbu suprasti, kas lemia WO3 sluoksnių
selektyvumą vieniems ar kitiems galutiniams produktams, norint šiuos fotoelektrodus panaudoti tikslingai
[3-7].

DARBO TIKSLAS:
Susintetinti skirtingos morfologijos WO3 dangas, jas modifikuoti deguonies skyrimosi reakcijos katalizatoriais, ir tirti, kaip morfologija bei modifikatoriai įtakoja konkurenciją tarp chlorido jonų ir vandens molekulių
oksidacijos chloridiniuose tirpaluose. Darbo metu stiklo plokštelės su šviesai bei elektrai laidžiu fluoridu legiruoto alavo oksido (FTO) sluoksniu buvo padengtos plonu WO3 sluoksniu panaudojant zolių – gelių metodą.
Dangos buvo modifikuotos pridedant skirtingą polietilenglikolio (PEG) kiekį, siekiant įvertinti jo įtaką WO3
dangų morfologijai. Pasirinkti šie Na2WO4 ir PEG santykiai: 1:2, 1:1, 1:0,5, 1:0,1. Sintezė buvo atliekama esant
pastoviai 85 oC temperatūrai. Plokštelės reakcijos mišinyje buvo išlaikomos 180 min ir po to atkaitinamos 2 val.
prie 400 oC temperatūros. Gautų dangų kristalinė struktūra bei paviršiaus morfologija buvo tiriama rentgeno
spindulių difrakcinės analizės (XRD) bei skenuojančios elektroninės mikroskopijos (SEM) metodais (1 pav.).
Fotoelektrocheminis dangų aktyvumas buvo įvertintas ciklinės voltamperometrijos metodo pagalba 0.5 M
H2SO4 tirpale, apšviečiant WO3 paviršių dirbtine saulės šviesa (2 pav.). Didžiausiu fotoelektrocheminiu aktyvumu bei elektrochemiškai aktyviu paviršiaus plotu pasižymėjo WO3 dangos, gautos su 1:0,5, bei 1:0,1 Na2WO4
: PEG santykiu. Atrinktos plokštelės buvo modifikuotos deguonies skyrimosi reakcijos katalizatoriumi, MnO2,
trim skirtingais elektronusodinimo metodais: potenciodinaminiu, potenciostatiniu ir fotopotenciostatiniu. Nustatyta, kad fotopotenciostatinis elektronusodinimas yra tinkamiausias būdas modifikuoti volframo (VI) oksido
dangas MnO2, siekiant suformuoti tolygų, ploną MnO2 sluoksnį, beveik neblokuojantį šviesos patekimo į WO3.
Kitame tyrimų etape WO3 ir WO3/MnO2 bandiniai su skirtingais MnO2 kiekiais buvo naudojami kaip foto145

anodai 0.5 M NaCl tirpalo fotoelektrolizėje. Chronoamperometrijos pagalba buvo registruojamas fotosrovės
kitimas laike bei pratekėjęs elektros krūvis. Fotoelektrochemiškai susidarusio hipochlorito kiekis buvo nustatomas jodometrinio titravimo metodu; įvertintas ClO- susidarymo išeigos pagal srovę (FE – faradaic efficiency)
kitimas laike.
Rezultatų suvestinė pateikta 1-oje lentelėje.

1 pav.
WO3 dangų, suformuotų naudojant skirtingus Na2WO4 :
PEG santykius SEM vaizdai: 1:0,1 (a), 1:0,5 (b), 1:1 (c), 1:2 (d)

2 pav.
Ciklinės WO3 dangų, suformuotų su skirtingais
Na2WO4:PEG santykiais, voltamperogramos
0.5 M H2SO4 tirpale. Potencialo skleidimo greitis
50 mV/s, apšvietimo intensyvumas ~ 100 mV/cm2

1 LENTELĖ.
WO3 ir WO3/MnO2 bandinių fotoelektrocheminio ClO- susidarymo išeigos pagal srovę (FE) bei jų kitimo
laike įvertinimo rezultatai.
W:PEG

MnO2 kiekis, µg/cm2

ClO- susidarymo FE, %

FE mažėjimas, %/val

1:0,5

-

31,2 - 33,5

0,3

1:0,1

-

38,2 - 48,2

2,9

1:0,5

1,24

20,5 - 27,3

0,9

1:0,5

1,72

21,6 - 27,6

0,4

1:0,5

3,41

13,7 - 17,1

0,7

1:0,5

4,66

9,1 – 9,3

0,1

1:0,1

1,69

14,7 - 21,9

2,5

Didžiausia fotoelektrocheminio hipochlorito susidarymo išeiga pagal srovę (~ 48 %) pasižymėjo WO3 dangos su stambiausių plokštelių morfologija (Na2WO4:PEG = 1:0,1), tačiau išeigos mažėjimas laiko bėgyje buvo
beveik 10 kartų spartesnis nei dangų, gautų su Na2WO4:PEG = 1:0,5 santykiu. Didėjant MnO2 kiekiui ant WO3
paviršiaus, fofoelektrocheminio ClO- susidarymo išeiga pagal srovę mažėjo. Tai gali būti paaiškinta didėjančiu
H2O oksidacijos indėliu į bendrą fotosrovę, kadangi MnO2 yra elektrocheminės deguonies skyrimosi reakcijos
katalizatorius. Gauti rezultatai rodo, kad kontroliuojant WO3 sluoksnių morfologiją ir modifikavimo sąlygas galima
tikslingai keisti fotoanodų selektyvumą vandens ar chlorido jonų oksidacijos reakcijai.
146
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DIKETOPIROLPIROLŲ
SINTEZĖ IR TAIKYMAS
INFRARAUDONOSIOS
SPINDULIUOTĖS
APKONVERSIJAI

Tripletinių eksitonų anihiliacija (ang. triplet-triplet annihilation - TTA) – procesas, leidžiantis dviems ar daugiau žemos energijos fotonams konvertuotis į vieną aukštesnės energijos fotoną; šis reiškinys gali būti plačiai
pritaikomas fototerapijoje, sintetinėje chemijoje bei didesnio našumo optoelektroniniuose prietaisuose: organiniuose šviestukuose ar saulės celėse [1]. TTA reiškiniu pasižyminčios medžiagos atvertų plačias galimybes saulės
elementų našumui padidinti dėka prastai įsisavinamos raudonos‐IR spektrinės srities fotonų konvertavimo į gerai
sugeriamus trumpesnių bangų fotonus. Šis reiškinys įmanomas dėl specifine elektronine struktūra pasižyminčių
organinių chromoforų. Vienas jų – organinėje optoelektronikoje dažnai naudojamas diketopirolopirolas (DPP)
[2]. Praktikos metu susintetintos medžiagos – specifiškai funkcionalizuotos DPP fragmentą turinčios molekulės.
Iki šiol sintetintos ir literatūroje aprašytos DPP karkasą turinčios molekulės pasižymėjo tarpmolekuline
agregacija. Tai kelia problemas norint pagaminti homogenišką, optiniuose prietaisuose taikytiną organinį sluoksnį. Šių tyrimų metu susintetintos naujos makrociklinės molekulės, kurios pasižymi ne tik puikiomis optinėmis
savybėmis, bet ir sumažėjusia tarpmolekuline agregacija (1 pav., 1, 2). Siekiant dar labiau optimizuoti molekulių
agregacines savybes, susintetintos stipriai steriškai ekranuotos DPP fragmentą turinčios medžiagos (1 pav. 3,
4, 5). Konceptualiai naujos medžiagos praplėtė ligi šiol egzistavusių ribotą apkonvertuojančiuose sluoksniuose
taikytiną molekulių rinkinį, o optimizuotos sintezių sąlygos leis efektyviai tęsti tyrimus su šiomis molekulėmis ir
plėsti jų pritaikomumą.

1 pav.
Praktikos metu susintetintų DPP fragmentą
turinčios molekulių rinkinys.
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ALAVO (II) SULFIDŲ
SLUOKSNIŲ
POLIKAPROAMIDO LAKŠTŲ
PAVIRŠIUJE SUDARYMAS IR
JŲ TYRIMAS

Dėl iškastinio kuro eksploatuojamų klodų sekimo ir griežtėjančių aplinkos apsaugos dėl taršos reikalavimų,
vis aktualesni tampa alternatyvūs energijos išgavimo būdai. Saulės energetika, vienas iš būdų, kurios didžiausias
minusas – kaina. Vertingomis optinėmis ir elektrinėmis savybėmis išsiskiria alavo (II) sulfidas, p-tipo puslaidininkis, kuris pasižymi geru absorbcijos koeficientu ir turi potencialą efektyviai konvertuoti saulės energiją ir sumažinti energijos kainą [1].
Kuriant saulės elementus, svarbus nešėjų paviršius. Polikaproamidas – termoplastinis polimeras pasižymintis ypatingai geromis savybėmis: polimeras yra lengvas, neskyla lydymosi temperatūroje. Polikaproamido
lakštai, priskiriami pusiau hidrofiliniams polimerams, todėl iš vandeninių tirpalų gali absorbuoti įvairių elektrolitų
jonus. Tai leidžia į polikaproamido lakštus įterpti sieros anijonus su mažu oksidacijos laipsniu. Tolimesnis lakštų
apdorojimas su metalų druskų vandens tirpalu, lemia metalo sulfidų sluoksnių susidarymą ant paviršiaus ir polimero lakštų matricos.

PROJEKTO TIKSLAS:
Sorbciniu-difuziniu metodu polikaproamido lakštų paviršiuje sudaryti alavo sulfidų sluoksnius polikaproamido lakštų paviršiuje ir ištirti jų savybes. Bandymų metu, norint sudaryti optimaliausias sąlygas, buvo keičiama įsierinimo trukmė, temperatūra ir terpės pH vertė. Nustatyta, kad žemųjų politionatų druskų (Na2S3O6·H2O,
Na2S4O6·2 H2O ir K2S5O6×1,5H2O) ir aukštųjų politioninių rūgčių (H2S12O6 ir H2S33O6) tirpalai yra tinkamas sieros
pirmtakas polikaproamido lakštų įsierinimui, o sieros koncentracija polimere didėja, didėjant sieros atomų skaičiui pirmtako molekulėje, ilgėjant polimero sierinimo trukmei, didėjant pirmtako tirpalo temperatūrai ir mažėjant pH vertei.
Įsierintus polikaproamido lakštus veikiant alavo (II) pirmtako tirpalais, lakštų paviršiuje sudaryti alavo sulfido sluoksniai, kuriuos patvirtina ant lakštų paviršiaus susidariusi spalva ir atlikti fiziko-cheminiai tyrimai.
Lakšto sluoksnių spalvos pokytis, tirtas optinio mikroskopo pagalba (OLYMPUS SZS7 (DF PLATO 1X-4 objektyvas, Japonija), (1pav.). Kaip matyti iš gautų mikrografijų, priklausomai nuo proceso sąlygų, įsierintą polikaproamido lakštų spalva kinta nuo tamsiai geltonos/šviesiai rudos spalvos iki tamsiai rudos. Optimaliausios sąlygos
gautos alavo sulfido sluoksnių sudarymui, kuomet Sn2+ jonai yra stabilioje kompleksinio jono formoje, tirpalo
koncentracija – 0,1 mol/l, pH vertė – 12,67, proceso temperatūra –90 °C, trukmė – 120 min.

1 pav.
SnS sluoksnių su vienoda sieros koncentracija ir sudarytų, naudojant skirtingas antro etapo sąlygas,
optinės mikrografijos nuotraukos
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Siekiant ištirti gautų sluoksnių mikrostruktūrą, naudota skenuojančioji elektroninė mikroskopija (instrumentinė sistema Raith GMBH e-Line), ištirti du pavyzdžiai (2 pav.). Polikaproamido lakšto sierinto politonatų
druskos tirpale (2), gautas paviršius nepasižymi jokia specifine morfologija. Polikaproamido lakšto sierinto politioninės rūgšties tirpale (7), paviršiuje aiškiai matomas vientisas alavo sulfido sluoksnis, sudarytas iš netaisyklingos
formos nano dydžio sferinių dalelių ir jų aglomeratų, kurių dydis siekė nuo 80 nm iki 400 nm.

2 pav.
SnS sluoksnių ant pavyzdžių Nr. 2 ir Nr.7 paviršiaus
SEM nuotraukos

Projekto metu taip pat atliktas sudarytų SnS sluoksnių ant polikaproamido lakštų pavyzdžių optinių savybių
tyrimas naudojantis spektrofotometru (PerkinElmer Lambda 35 UV/VIS). Gauti rezultatai parodė, kad draustinių
juostų vertės patenka į puslaidininkių intervalą, o draustinių juostų vertės priklauso nuo SnS kiekio polimere ir
kinta intervale 1,28 eV – 1,52 eV.

Literatūra
[1] V.E. González-Flores, R. Neendoor et. al., Thin film solar cells of chemically deposited SnS of cubic and orthorhombic structures, Thin Solid
Films 672, 62-65.
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MULTISPALVINIŲ
GdPO4:Ce3+/Tb3+, Eu3+
LIUMINESCENCINIŲ
NANODALELIŲ SINTEZĖ IR
OPTINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS

GdPO4 nanodalelių sintezei pasirinktas hidroterminis metodas. Lantanoidų jonais nelegiruotų junginių sintezė, keičiant gadolinio ir fosforo molinį santykį bei reakcijos terpės pH, leido nustatyti optimalias monodispersinių nanodalelių sintezės sąlygas. Remiantis susintetintų fosfatų skenuojančios elektronų mikroskopijos (SEM)
nuotraukomis (1 pav.), monodispersinės GdPO4 nanolazdelės (~80 nm ilgio ir ~20 nm storio) gaunamos, kai molinis santykis Gd:P = 1:10, o rekcijos mišinio terpės pH = 10.

1 pav.
GdPO4 nanodalelių SEM nuotraukos (sintezės atliktos esant pastoviam moliniam
santykiui Gd:P = 1:10, bet kintant reakcijos mišinio pH vertei).
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Pasirinkus pastarąsias sąlygas (Gd:P = 1:10, pH = 11), hidroterminiu metodu buvo susintetintos pavieniais
Ce3+, Tb3+ ir Eu3+ jonais bei jų poromis (Ce3+, Tb3+ ir Tb3+, Eu3+) legiruotos GdPO4 nanodalelės. Toliau buvo atliekami
jų struktūrinių, morfologinių bei liuminescencinių savybių tyrimai.
Pranešimo metu bus detaliau aptarta GdPO4 nanodalelių optimalių sintezės sąlygų paieška ir pristatytos
GdPO4:Ce3+/Tb3+/Eu3+ bei GdPO4:Ce3+, Tb3+/Tb3+, Eu3+ liuminoforų Rentgeno spindulių difraktogramos (XRD), SEM
nuotraukos, sužadinimo bei emisijos spektrai, spalvinės koordinatės.

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0271)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

153

M. Baublytė1,
R. Skaudžius1
Vilniaus universitetas
Chemijos ir geomokslų fakultetas,
Chemijos institutas,
Neorganinės chemijos katedra,
Naugarduko g. 24, LT- 03225 Vilnius
1

IN SITU HIDROTERMINĖ
GdPO4:EU SINTEZĖ MEDIENOS
MATRICOJE

Mediena yra viena iš seniausių augalinės kilmės medžiagų, dėl savo tvirtumo, lengvumo, paprasto apdirbimo, izoliacinių sąvybių ir ekologiškumo, plačiai naudojama iki šių dienų. Didžiausia apdirbtos medienos dalis yra
eksploatuojama statybos pramonėje, kontrukciniams sprendimams ir buityje naudojamų baldų gamybai ir apdailai. Nepaisant puikių medienos sąvybių, ši gamtinė konstrukcinė medžiaga yra neatspari aukštos temperatūros
poveikiui, todėl neretai mediena yra modifikuojama (tepimo, merkimo, įsotinimo naudojant slėgį ir kitais būdais)
įvairiausiomis antipireninėmis medžiagomis siekiant padidinti medienos atsparumą pirolizei – slopinti, sumažinti
arba uždelsi degimą, sudarant tankų anglies sluoksnį, užkertantį kelią deguonies skverbimuisi į gilesnius medienos
sluoksnius, padidinant organinių junginių šiluminį laidumą ar pirolizės metu išskiriant nedegius lakiuosius junginius [1, 2, 3].
Pagrindinė medienos masė (apie 99 % priklausomai nuo medienos rūšies) susideda iš organinių medžiagų
– celiuliozės, hemiceliuliozės, lignino ir ekstrakcinių medžiagų. Taip pat, be organinių medžiagų, medienoje yra
mineralinių medžiagų, kurios visiškai pirolizavus medieną virsta pelenais [2]. Medienos degimas yra sudėtingas
procesas, kurį galima apibūdinti keliomis fazėmis: nesurišto vandens garavimas, hemiceliuliozės skaidymas, celiuliozės ir lignino skilimas, ko pasekoje, mediena keičia savo struktūrą, be to, pagreitėja sudėtingi dehidracijos,
depolimerizacijos, kondensacijos ir karbonizacijos procesai [3, 4]. Sumažėja medienos atsparumas mechaniniams
veiksniams, kyla pavojus, kad tokios nestabilios struktūros gali sugriūti savo masėje. Antipireninės medžiagos padeda sulėtinti vieną ar kelias degimo stadijas, tačiau plačiai naudojamos organinės medžiagos (BAK-1, KMP-3,
Flamasepas-2, boro rūgštis, monoamonio fosfatas ir kt.) gali kelti pavojų žmogaus sveikatai. Todėl šio darbo tikslas
yra susintetinti degimo atžvilgiu inertiškas keramikines medžiagas medienos matricoje, kurios potencialiai galėtų
prilygti ar net pakeisti organines antipirinenines medžiagas [2, 5, 6 ].
Tyrimo metu medienos matricoje hidroterminiu būdu buvo sintetintas GdPO4:Eu. Sintezė atlikta esant
skirtingoms sąlygoms – sintezės proceso eiliškumas (medienos mėginio mirkymas NH3H2PO4 pirmtake 24 val.,
toliau sintezė hidroterminiame reakcijos inde 18 val. pridėjus Gd(NO3)3 · 6H2O ir Eu(NO3)3 · 6H2O – „PG“ ir vice
versa – „GP“); pirmtakų koncentracijos pokytis – pradinė koncentracija siekė 0,4 mmol/L („PGp“ ir „GPp“), toliau
padidinus koncentraciją iki 0,8 mmol/L gauti mėginiai – „PGx2“ ir „GPx2“. Medienos mėginių paviršius tirtas
skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (SEM), fiksuotos liuminescencinės savybės ir stebėtas termininis irimas
termogravimetrinės analizės (TGA) ir diferencinės terminės analizės (DTA) metodais (1 pav). Tyrimo rezultatai
lyginti su neapdoroto medienos mėginio („NM“) charckteristikomis. Reakcijos inde likusios keramikos dalelės
buvo surinktos ir analizuotos rentgeno difrakcijos (XRD), ir SEM metodais.

1 pav.
Medžio mėginių termogravimetrinės ir diferencinės terminės analizės kreivės.
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FOTOELEKTROCHEMIŠKAI
AKTYVIŲ BISMUTO
VANADATO PLONŲ
SLUOKSNIŲ FORMAVIMAS,
MODIFIKAVIMAS IR
ANTIBAKTERINIS TAIKYMAS

Tinkamas ir efektyvus atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas yra labai svarbi ir aktuali tema visame pasaulyje. Kasmet didėjant oro užterštumui ir šylant klimatui yra labai svarbu orą teršiančius energijos
šaltinius pakeisti į naujos kartos atsinaujinančius energijos šaltinius. Vienas iš aktualiausių ir populiariausių atsinaujinančių energijos šaltinių yra saulė, kurios spinduliuojama energija naudojant įvairius fotoelektrochemiškai
aktyvius puslaidininkius gali būti konvertuojama į elektros arba cheminę energiją [1].
Šiame projekte mokslinis tyrimas atliekamas konvertuojant šviesos energiją į cheminę energiją pasitelkiant fofotelektrochemiškai aktyvias bismuto vanadato dangas. Šviesos energijos konversijos į cheminę energiją
pritaikymas yra labai platus ir apimantis fotoelektrocheminių medžiagų sintezės reaktorius, vandens atliekaų
valymą ir vandens dezinfekciją in situ sistemose. Efektyvus bakterijų, virusų ir kitų patogenų naikinimas geriamajame vandenyje, baseinuose, vandens atliekose gali būti vykdomas naudojant pigias ir nesudėtingos konstrukcijos fotoelektrochemines sistemas. Žinoma, kad šios sistemos saulės šviesos konversijos efektyvumas labiausiai
priklauso nuo naudojamo fotoelektrodo fizikinių ir cheminių savybių [1], todėl yra labai svarbu surasti optimalias
sintezės ir dangų formavimo sąlygas.
Per pastaruosius du dešimtmečius bismuto vanadatas (BiVO4) sulaukė didelio dėmesio kaip vienas iš
efektyviausių ir nebrangių metalo oksido fotoanodų. Bismuto vanadatas (BiVO4) yra n-tipo puslaidininkis, kurio
draustinės juostos plotis yra 2.4-2.5eV, todėl gali sugerti matomos šviesos spinduliuotę iki 520 nm ir dėl valentinės juostos pozicijos esančios 2.4V vs. SHE, teigiami krūvininkai “skylės” turi didžiulę energiją ir yra labai stirpūs
oksidatoriai. [2]. Bismuto vanadato dalelių dydį, poringumą ir morfologiją galima kontroliuoti sintezių ir jų salygų
pagalba, organinių reagentų EDTA ir polietilenglikolio (PEG) kiekiais bei kaitinimo temperatūromis.

ŠIO PROJEKTO TIKSLAS:
Susintetinti plonasluoksnes bismuto vanadato dangas zolių-gelių ir hidroterminės sintezės metodais, jas
modifikuoti organiniais priedais, ištirti fotoelektrocheminį aktyvumą skirtingų koncentracijų NaCl vandeniniuose
tirpaluose ir bandiniuose su gram teigiamomis (Bacilus spp.) ir gram neigiamomis (E.coli) bakterijomis.
Dangos buvo ištirtos naudojant XRD, SEM, 3D mikroskopo, TG, bei fotoelektrocheminius tyrimo metodus.
Naudojant zolių-gelių sintezės metodą bismuto vanadato dangos buvo modifikuojamos su skirtingais polietilenglikolio (PEG) ir EDTA kiekiais (1% ir 3%). Buvo ištirta kaip skirtingi BiVO4: PEG/EDTA molių santykiai įtakoja
plonu sluoksniu padengtų dangų morfologiją ir fotoelektrocheminį atsaką. Dangų kristalinė sandara ir morfologija buvo ištirta, naudojant XRD ir SEM analizės metodus. TG-DSC analizė buvo pasitelkta ištirti medžiagų fazinius
virsmus kaitinimo metu. Dangų fotoelektrocheminis aktyvumas buvo ištirtas naudojant ciklinę voltamperometriją trijų elektrodų celėje, bei chronoamperometriją 2 elektrodų celėje skirtingų koncentracijų NaCl tirpaluose.
Iš XRD rezultatų nustatyta, kad visuose mėginiuose susiformavo kristalinės BiVO4 dangos ir dangų morfologija
skiriasi nuo naudojamų priedų prigimties ir jų kiekio. Fotoelektrocheminiais analizės metodais buvo nustaty156

ta, kad didžiausią fotoelektrocheminį atsaką turėjo BiVO4 ir BiVO4 dangos modifikuotos su 1% PEG, tuo tarpu
danga susintetinta naudojant didesnį PEG kiekį (3%) parodė daug prastenį fotoelektrocheminį atsaką. Buvo ištirtas hipochlorito susidarymo Faradėjinis našumas (FE) naudojant skirtingos prigimties BiVO4 dangas skirtingos
koncentracijos NaCl tirpaluose. Buvo nustatyta, kad FE stipriai priklauso nuo dangų prigimties ir NaCl tirpalų
koncentracijos (Pav. 1). 0.5M NaCl tirpale FE našumas buvo 26.84-38.22%, tuo tarpu 0.25M NaCl tirpale FE buvo
nenustatytas, kadangi susidaręs hipochlorito kiekis buvo žemiau aptikimo ribos.

1 pav.
FTO plokštelių padengtų BiVO4 ir BiVO4 (1%)
chronoamperometrijos tyrimo rezultatai 2 elektrodų
celėje 0,5M ir 0,25M NaCl koncentracijose.
Pagalbinis elektrodas: Pt.

Hidroterminės sintezės metodu buvo nustatyta, kad naudojama kaitinimo temperatūra stipriai įtakoja
dangų morfologiją ir adheziją ant FTO pagrindo. Dangos iškaitintos 140oC temperatūroje buvo geriausios adhezijos. Šių dangų fotoelektrocheminis atsakas buvo ištritas skirtingos kocentracijos NaCl tirpaluose pasitelkiant
chronoamperometrijos metodą (Pav. 2) Hipochlorito susidarymo FE stipriai priklauso nuo naudojamos tirpalo
koncentracijos. 26,92% FE buvo pasiektas 0.5M NaCl tirpale, tuo tarpu mažesnės koncentracijos tirpale susidaręs
hipochlorito kiekis buvo mažiau aptikimo ribos.

2 pav.
FTO plokštelių padengtų BiVO4 chronoamperometrijos
tyrimo rezultatai 2 elektrodų celėje skirtingose tirpalų
koncentracijose: 0,05M, 0,1M, 0,5M NaCl. Pagalbinis
elektrodas: Pt.

Projekto metu atliktas tyrimas parodė, kad pasirinktas sintezės metodas stipriai įtakoja dangų morfologiją ir
fotoelektrochemines savybes. Zolių-geliu metodu suformuotos dangos pasižymėjo geresniu fotoelektrocheminiu
atsaku ir geresne dangų adhezija su FTO substratu. Geriausias susintetintų dangų fotoelektrocheminis (FEC) atsakas buvo pasiektas naudojant zolių-gelių sintezės metodą ir 1% EDTA , bei 1% PEG organinius priedus. Didžiausia
hipochlorito fotoelektrocheminio susidarymo išeiga pagal srovę buvo gauta 0.5M NaCl tirpaluose (26-38%). Didinant NaCl koncentraciją tirpaluose yra pasiekiamos didesnės fotosrovės ir didesnis hipochlorito fotoelektrocheminio susidarymo Faradėjinis našumas. Fotoelektrocheminės sistemos efektyvumas buvo ištirtas su gram teigiamomis (Bacilus spp.) ir gram neigiamomis (E.coli) bakterijomis stebint jų antibakterinį poveikį. Praleidus 0.5C krūvį,
mikroorganizmų kiekis sumažėjo 103 kartų.

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų(projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0286)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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TAMPRAUS
ELEKTROCHROMINIO
KOMPOZITO SINTEZĖ
IR SAVYBIŲ OPTIMIZAVIMAS

Tamprias elektrochromines medžiagas deformuojant tam tikra jėga jos grįžtą į savo pradinę būseną bei
uždavus atitinkamą potencialą gali grįžtamai keisti savo spalvą pereinant iš vieno oksidacijos laipsnio į kitą. Elektrochrominės medžiagos gali turėti kelias spalvines būsenas arba vieną blyškią bei vieną spalvinę. [1]
Elektrochrominės medžiagos būna neorganinės, organinės bei polimerinės prigimties. Polimeriniai elektrochromai gali būti nesunkiai sumaišyti su elastomerais atsižvelgiant į polimerų suderinamumą. Elektrochrominės medžiagos, tokios kaip volframo oksidas, jau dabar yra komerciškai naudojamos gaminant išmaniuosius
langus arba automatiškai tamsėjančius galinio matymo veidrodėlius, tačiau tokių medžiagų panaudojimas yra
apribotas, nes jos yra nusodinamos ant kietų substratų, dažniausiai, stiklo. Tamprios elektrochrominės medžiagos gali praplėsti tokių medžiagų panaudojimą pramonėje kuriant išmaniuosius rūbus, nešiojama elektroniką ar
net tamprius ekranus. [2,3]
Projekto metu buvo pasirinkta dirbti su poli(3,4-etilendioksitiofeno) polistireno sulfatu (PEDOT:PSS) dėl jo
ypač aukšto laidumo bei lengvai įvertinamo spalvos pokyčio.
Tyrimų metu buvo išbandyti 3 metodai kompozito nusodinimui: sukamasis, džiovinamasis bei šilkografinis
spausdinimas. Atsižvelgiant į naudojamų substratų terminį stabilumą bei vandeninę kompozito prigimtį buvo
pasirinkta dirbti naudojant šilkografinį spausdinimą Buvo susintetinti bei ištirti mėginiai su skirtingu PEDOT:PSS
kiekiu (50-100 %) bei skirtingais santykiniais storiais (1-3). Pirmiausia kompozitai buvo nusodinami ant polipropileno arba polietilentetraftalato ir vėliau perkeliami ant tampraus substrato. Atlikti varžos priklausomybės nuo
ištempimo bei spalvos pokyčio tyrimai.
Spalvos pokytis buvo registruojamas matuojant šviesos sugertį ties 600 nm ir skaičiuojant sugerties skirtumą tarp oksiduotos ir redukuotos būsenos. Kompozitas buvo oksiduojamas užduodant 1 V potencialą trunkantį 5 sekundes, o redukuojamas užduodant -2 V potencialą trunkantį 15 sekundžių (1 pav.). Tiriant kompozitą
maksimalus išmatuotas spalvos pokytis buvo 40 % mėginyje, kuriame buvo 80 % PEDOT:PSS bei santykinis storis
lygus 2.

1 pav.
Elektrochrominio tampraus kompozito spalvos pokytis užduodant 1 V ir -2 V
potencialą.
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Matuojant varžos priklausomybę nuo ištempimo buvo ištirti mėginiai, kuriuose buvo 70-100 % PEDOT:PSS,
kadangi mėginių, kuriuose buvo mažiau nei 70 % PEDOT:PSS varžos nepavyko užregistruoti. 70 % mėginio varžos
bazinė vertė buvo iki 104 kartų didesnė lyginant su grynu PEDOT:PSS, tačiau nebuvo žymaus varžos padidėjimo
mėginį ištempus net iki 400 %.

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K712-22-0289)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ARTEMISIA DUBIA WALL.
(PAVĖSINIO KIEČIO)
ANTRINIŲ METABOLITŲ
KIEKYBINĖ ANALIZĖ IR
KIETOJO LIKUČIO ŠILUMINIŲ
SAVYBIŲ TYRIMAS

Artemisia dubia Wall. (lt. pavėsinis kietis) yra naujas, perspektyvus, Lietuvos energetikai svarbus bei daug
potencialių naudingų antibakterinių, antioksidacinių, insekticidinių ir alelopatinių savybių turintis daugiametis
žolinis augalas [1, 2], kurio perdirbimo atliekas galima panaudoti biokuro gamybai. Vienas iš svarbiausių atradimų
šio augalo šeimoje yra artemizininas, kuris pasižymi antimaliarinėmis, antivirusinėmis ir antivėžinėmis savybėmis. Siekiant panaudoti šio augalo naudingas savybes įvairių farmacinių preparatų gamyboje Artemisia dubia
Wall. ekstrahuojamas, išgaunant įvairius lakiuosius junginius. Šių junginių indentifikavimas yra vienas iš šio tyrimo uždavinių.

1 pav.
Pavėsinis kietis (Artemisia dubia Wall.).
Šaltinis: dr. Vitos Tilvikienės archyvas.

Taip pat, šiuo metu didėja natūralių preparatinių produktų gamyba iš žolinių augalų. Pasaulio Sveikatos
Organizacijos [3] 12-oje bendrojoje darbo programoje atkreipiamas dėmesys ne tik į gydomąjį ligų aspektą, bet ir į
sveikatos gerinimą lemiančius veiksnius, todėl svarbu ištirti augalo fitochemines savybes ir sudėtį. Pavėsinio kiečio
fitocheminės sudėties pokyčio nuo ekstrakcijos tirpiklio tyrimai Lietuvoje dar nebuvo atlikti.
Galiausiai, daugiamečiai energetiniai augalai (žolės ir medžiai) turi mažesnį žalingą poveikį aplinkai negu
įprastinė žemės ūkio agrokultūros biomasė. Šis augalas yra atsparus atšiaurioms klimato sąlygoms, jis kiekvienais
metais išaugina naujus, tvirtus ir greitai medėjančius stiebus, kurių aukštis siekia 2,5 m (1 pav.), o jų derlingumas
aukštas (kiečio derlingumas antraisiais augimo metais yra iki 34,37 t/ha) palyginus su kitais šios rūšies atstovais,
kaip Artemisia vulgaris [4]. Dėl šios priežasties yra svarbu ieškoti potencialių ne tik energetinių, bet ir farmacinių
pavėsinio kiečio (Artemisia dubia Wall.) naudojimo būdų. Azoto ir kt. trąšų įtaka kiečiui Lietuvoje tirta siekiant
padidinti derliaus kiekį, patenkinant nuolat didėjančius energijos poreikius ir skatinant atsinaujinančių energijos
šaltinių naudojimą [5]. Todėl kitas uždavinys, atsižvelgiant į kokybinius parametrus, įvertinti, koks likučio kiekis gali
būti panaudotas biokuro gamybai.
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DARBO TIKSLAS:
Išskirti pavėsinio kiečio antrinius metabolitus naudojant skysčių ir kietafazę ekstrakcijas iš skirtingai azoto
trąšomis tręštų augalinių žaliavų, ištirti jų sudėtį ir fitochemines savybes masių spektrometrijos ir spektrofotometrijos metodais bei palyginti biomasės likučio energetinių savybių pokytį prieš ir po ekstrakcijos. Tyrimams
naudota žaliava ruošta ir išdžiovinta +105 °C temperatūroje iki pastovios masės Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC). Skysčių ekstrakcijos metu antriniai metabolitai išgaunami ir analizuojami pagal modifikuotą
spektrofotometrijos metodą [6] Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos mokslų fakulteto, Instrumentinės analizės
atviros prieigos mokslinių tyrimų centre, nustatant bendrą flavonoidų kiekį, bendrą fenolinių junginių kiekį ir antioksidacinį aktyvumą. Kietafazės ekstrakcijos metu išvalyti ir sukoncentruoti mėginiai toliau analizuojami, įvertinant juos kokybiškai ir kiekybiškai dujų chromatografijos su masių spektrometrija (DC-MS) aparatūra. Lietuvos
energetikos instituto, Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje ištirtas po ekstrakcijos likusios kietosios
fazės peleningumas ir šilumingumas.

2 pav.
Pavėsinio kiečio ekstraktų bendras fenolinių
junginių kiekis (SSN ≤ 4,89 %; n=3). RE –rutino
ekvivalentai, MeOH – metanolis. * pažymėti
rezultatai statistiškai skiriasi (P≤0,05) nuo bendro
fenolinių junginių kiekio netręštos žaliavos
ekstraktuose, o ** pažymėti rezultatai statistiškai
skiriasi (P≤0,05) nuo bendro fenolinių junginių
kiekio vandens ekstraktuose.

Didžiausias fenolinių junginių kiekis nustatytas 50 % metanolio netręštos (N0) žaliavos ir 50 % metanolio
N90 tręšimo žaliavos ekstraktuose, atitinkamai 95,3 RE mg/g, 96,3 RE mg/g (2 pav.). Skysčių ekstrakcijos metu
didžiausias kiekis flavonoidų nustatytas 50 % metanolio netręštos (N0) žaliavos, 50 % metanolio N90 tręšimo žaliavos ir 75 % metanolio N90 tręšimo žaliavos ekstraktuose (58,36±1,96 RE mg/g, 57,16±2,84 RE mg/g ir 59,41±1,93
RE mg/g). Aukščiausios antioksidacinio aktyvumo vertės nustatytos trijuose ekstraktuose: vandens ir 75 % metanolio netręštuose (N0) bei 50 % metanolio N180 tręšimo žaliavos ekstraktuose, atitinkamai 124,23±3,87 RE mg/g,
123,69±3,87 RE mg/g ir 119,44±3,42 RE mg/g. Identifikuoti 25 junginiai. Tarp jų didžiausią eterinio aliejaus dalį
sudaro terpineolis (11,20 %), borneolis (6,41 %), krisantenonas (6,08 %), kamfenas (5,14 %), kamporas (4,46 %),
eukaliptolis (4,06 %) ir kt. Netręštos biomasės peleningumas vyravo tarp 7,13-8,90 %, o tręštos augalo biomasės
– tarp 4,73-8,19 %. Tuo tarpų po ekstrakcijos likusio biomasės likučio peleningumas nukrito ~1-2 %. Didžiausia
šilumine verte pasižymėjo 75 % metanolyje mirkyta N180 žaliavos tręšimo biomasė (18.35 ± 0.02 MJ/kg) (3 pav.),
kuri yra artima medienos šilumingumui, pavyzdžiui, juodalksnio (19,31 MJ/kg) [7].

3 pav.
Sauso pavėsinio kiečio biomasės viršutinis
šilumingumas prieš ir po ekstrakcijos.
Stulpeliuose esančios apimtys rodo standartinę
paklaidą (SSN ≤ 0.324 %; n=2). * pažymėti
rezultatai statistiškai skiriasi (P≤0,05) nuo
netręštos biomasės šilumingumo, o ** pažymėti
rezultatai statistiškai skiriasi (P≤0,05) nuo
neapdorotos tirpikliais biomasės šilumingumo.
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URBANIZUOTOS TERITORIJOS
BIOFIZINIŲ AUGALIJOS
RODIKLIŲ VERTINIMAS
PAGAL SENTINEL – 2
PALYDOVŲ DUOMENIS

Miesto augalija teikia svarbias ekosistemines paslaugas lemiančias miesto gyventojų gerovę bei biologinę
įvairovę [1; 4]. Spartėjant urbanizaciniams procesams, miestuose augalijos vaidmuo taps dar svarbesniu, nes augalija atlieka oro kokybės palaikymo funkciją, švelnina karščio salų poveikį, suteikia estetiškumo kraštovaizdžiui
[3], mažina triukšmą, reguliuoja paviršinį nuotėkį [2]. Norint užtikrinti augalijos būklę ir švelninti karščio salų
susidarymą miestuose, ją būtina tirti, o su palydovinių duomenų pagalba tyrimus galima atlikti greičiau ir apimti
didesnę teritoriją. Šio tyrimo tikslas – remiantis Europos kosmoso agentūros Sentinel-2 palydovo duomenimis
atlikti biofizinių augalijos parametrų vertinimą urbanizuotoje teritorijoje. Norint įgyvendinti šį tikslą buvo atlikti
šie uždaviniai: atliktas indeksų skaičiavimas Vilniaus miesto teritorijoje 2016-2020 metais vegetacijos sezonu;
aplankyti pasirinkti miesto parkai ir vizualiai nustatyta augalijos būklė bei rūšių paplitimas; nustatyta augalijos
rodiklių kaita neužstatytuose bei užstatytuose urbanizuotos teritorijos žaliuosiuose plotuose; nustatytas meteorologinių sąlygų poveikis biofiziniams augalijos parametrams.
Urbanizuotų teritorijų tyrimui buvo pasirinkta Vilniaus miesto ir jo apylinkių teritorijos. Tiriamajam darbui
buvo panaudoti ES Copernicus programos, 2016-2020 metų vegetacijos sezono laikotarpio (kovo – spalio mėnesių) Sentinel-2 palydovų duomenys. Buvo pasirinktos nuotraukos, kurios kuo mažiau buvo paveiktos debesų
dangos ar jos šešėlio, kanalų raiška buvo suvienodinta iki 10 m ir buvo apskaičiuoti LAI, CAB, FAPAR, CW ir FCOVER augalijos parametrai.
Rugsėjo – spalio mėnesiais aplankant 7 skirtingus parkus vizualiai ir atliekant fotografijas buvo nustatyta
augalų būklė, tankis, vyraujančios rūšys. Buvo aplankyti: Vingio, Verkių, Kalnų, Sapiegų parkai bei Lukiškių aikštė,
Tauro kalnas, Bernardinų sodas. Šiuose parkuose padarytos fotografijos buvo palygintos su aerofotonuotraukomis bei naudojantis 2016-06-26 palydovinės nuotraukos duomenis išanalizuoti augalijos indeksai.
Palydoviniai duomenys naudojant ArcMap programinę įrangą buvo apdoroti, pagal georeferencinių duomenų rinkinį GDB10LT buvo atrinkti reikalingi žemės dangos plotai, neužstatytoms teritorijoms nuo 50 000 m2,
užstatytoms teritorijoms nuo 100 m2. Vilniaus neužstatytuose žaliuosiuose plotuose suskaičiuotos ir klasterizuotos visų indeksų vidurkių reikšmės. Indeksai buvo sugrupuoti į 3 arba 4 klasterių grupes. Vilniaus miesto užstatytų teritorijų žaliesiems plotams buvo atliktas vidurkių skaičiavimas, vertinimui buvo pasirinkta vienos datos LAI
ir FCOVER indeksų reikšmės. Augalijos indeksų tankumas buvo vertinamas nuo reikšmės, kuri buvo didesnė nei
0,6, nes buvo siekiama išskirti užstatytas teritorijas kurios turi didžiausią vegetacijos tankį.
Iš LHMT archyvo buvo atrinkti Vilniaus Trakų Vokės MS 2016-2020 metų kritulių kiekio ir oro temperatūros
duomenys. Ši informacija padėjo nuspręsti kokią įtaką meteorologinės sąlygos turėjo augalijos būklei.
Tyrimo rezultatai parodė, kad neužstatytose teritorijose didžiausios indeksų reikšmės buvo Paneriuose ir
Naujoje Vilnioje, mažesnės indeksų reikšmės yra Antakalnyje bei Pilaitėje. LAI indeksas Paneriuose 2,3 – 2,85;
Naujojoje Vilnioje 2,33 – 2,77; Pilaitėje 1,65 – 2,08; Antakalnyje 1,93 – 2,17. CAB indekso reikšmės Paneriuose
131,0,3 – 191,88; Naujojoje Vilnioje 144,91 – 178,7; Pilaitėje 92,55 – 114,15; Antakalnyje 92,33 – 124,05. FAPAR
indeksas Paneriuose 0,7 – 0,77; Naujojoje Vilnioje 0,67 – 0,76; Pilaitėje 0,53 – 0,63; Antakalnyje 0,55 – 0,64. CW
indekso reikšmės Paneriuose ir Naujojoje Vilnioje 0,06; Pilaitėje ir Antakalnyje 0,05. FCOVER indeksas Paneriuose 0,64 – 0,71; Naujojoje Vilnioje 0,59 – 0,68; Pilaitėje 0,49 – 0,57; Antakalnyje 0,5 – 0,58. Panerių ir Naujosios
Vilnios mikrorajonai yra labai miškingi ir mažiau urbanizuoti, lyginant su Antakalniu, kuris yra vienas seniausių
mikrorajonų arba Pilaitės mikrorajonu, kuris sparčiai plečiasi.
Aplankius pasirinktus miesto parkus paaiškėjo, kad Tauro kalnas bei Kalnų parkas nelabai pritaikytas miesto gyventojų poreikiams, tačiau kiti aplankyti parkai suteikia miesto gyventojams svarbias ekosistemines pas163

laugas, gerina fizinę ir psichologinę būklę. Išanalizavus augalijos indeksų pasiskirstymą miesto parkuose buvo
pastebėta, kad mažiausios indeksų reikšmės iš aplankytų 7 miesto parkų buvo Lukiškių aikštėje bei Bernardinų
sode. Šie parkai turi betoninių dangų, kurios formuoja karščio salas, be to parkai yra miesto centre, jų būklei
pakenkia intensyvus transporto srautas.
Užstatytuose plotuose LAI ir FCOVER indeksai mažiausi Senamiestyje, Naujamiestyje bei Pilaitėje. LAI šiuose mikrorajonuose siekia iki 0,97, o FCOVER iki 0,6. Rytinėje miesto dalyje buvo užfiksuotos didžiausios indeksų
reikšmės: Rasose, Aukštajame Pavilnyje, Kalnėnuose, Kuprioniškėse. LAI siekė iki 7,02, o FCOVER iki 1.
2016-2018 metais biofizinių augalijos indeksų kaita tolygi, 2019-2020 metais, esant neįprastoms meteorologinėms sąlygoms, rudens laikotarpiu, kai kuriose teritorijose indeksų reikšmės kilo, tai gali sietis su tose
teritorijose esančiomis augalų rūšimis ir reagavimų į meteorologines sąlygas.
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PLŪSMO SRAUTO RIBŲ
NUSTATYMAS SKIRTINGOS
LITOLOGINĖS SUDĖTIES
PAPLŪDIMIUOSE TAIKANT
NUOTOLINIUS METODUS

Jūros krante vyksta įvairūs hidro-litodinaminiai procesai, kurie formuoja krantą. Vienas iš svarbiausių procesų yra plūsmo srautas, kuris sugožus bangai ties kranto linija periodiškai užlieja paplūdimį, perneša nešmenis išilgai kranto bei diferencijuoja daleles pagal dydį bei lyginamąjį svorį. Paprastai krantotyrininkai analizuoja plūsmo srauto fizinius rodiklius (periodą, pasikartojimą, stiprumą ir t.t.), tačiau iki šiol mažai dėmesio yra
skiriama plūsmo srauto ribų (siūlės) tyrimams. Taikant nuotolinius metodus nustatant plūsmo srauto ribas yra
susiduriama su sunkumais. Jeigu plūsmo srauto ribų nustatymas homogeniškos sudėties paplūdimiuose didelių
sunkumų nesukelia, tai skirtingos litologinės sudėties paplūdimiuose yra problematiškas. Lietuvos pajūryje bei
pasaulyje dažniausiai vyrauja įvairios litologinės sudėties paplūdimiai, todėl tyrimai yra aktualūs net tik Baltijos
regiono, bet ir viso pasaulio įvairių sričių mokslininkams geomorfologams, geologams bet ir ekologams. Ankstesni tyrimai parodė, kad ties plūsmo srauto riba dažniausiai kaupiasi sunkieji mineralai ir fitodetritas, kurie dažnai
yra susiję su sunkiųjų metalų akumuliacija. Plūsmo srauto ribų nustatymas yra nemažiau svarbūs siekiant įvertinti
paleo audrų sukeltas patvankas.

TYRIMO TIKSLAS:
Taikant nuotolinius metodus nustatyti plūsmo srauto ribas skirtingos litologinės sudėties paplūdimiuose.
Siekiant nustatyti plūsmo srauto ribas tyrimo metu buvo remiamasi:
1. 2020 m. spalį surinktais paplūdimio sąnašų mėginiais. Analizuojami mėginiai pasirinkti iš trijų skirtingos litologinės sudėties paplūdimių – Palangos (stambiagrūdis ir smulkiagrūdis – įvairiagrūdis smėlis),
Juodkrantės (stambiagrūdis smėlis) bei Nidos (įvairiagrūdis smėlis). Surinkti mėginiai mechaniškai sijoti
Vilniaus universiteto, geomokslų instituto laboratorijoje, naudojant kratytuvą su 11-os sietų komplektu. Kiekvienos frakcijos smėlio grūdelių kiekis pasvertas svarstyklėmis taip įvertinant kiekvieno mėginio
granuliometrinę sudėtį. Taip pat kiekvienoje iš išskirtų 11-os smėlio mėginio frakcijų matuotas magnetinis imlumas (MI) naudojant Bartington MS3 su MS2K skenavimo jutikliu. Ankstesniuose tyrimuose
nustatyta, jog magnetinis imlumas parodo sunkiųjų mineralų koncentraciją smėlyje, o didelė sunkiųjų
mineralų koncentracija išmatuojama ties plūsmo srauto ribomis [1, 2, 3]. Atlikta MI bei granuliometrinių matavimų statistinė analizė. Duomenų verifikacijai taip pat remtasi 2018 m. rudenį ir 2019 m. kovą
lauko tyrimų metu atliktais in situ MI matavimų rezultatais.
2. Nuotoliniais metodais gautais „Google Earth“ vaizdais. „Google Earth“ vaizdams atlikta rastrinė analizė
taikant ArcGis programinės įrangos ArcMap įrankį Reclassify. Įvertinant aukštos skiriamosios gebos palydovinių duomenų trūkį, išanalizuoti tik Palangos bei Juodkrantės tiriamų profilių vaizdai, atlikti 2020
rugpjūčio mėnesio 18 dieną Maxar Technologies kompanijos palydovais. Rastrinės analizės rezultatai
palyginti su granuliometrijos bei MI matavimais atliktais laboratorijoje.
3. 2018 m. rudenį bei 2019 m. kovą atliktais bepiločių orlaivių (dronų) vaizdais Juodkrantėje, Kuršių nerijoje. Fotografijos atliktos virš profilių, kuriuose in situ matavimų metu buvo surinkti smėlio mėginiai,
pikseliai susieti su matavimų koordinatėmis. Dronų nuotraukos naudotos vizualiniam plūsmo srauto
ribų įvertinimui, atliktas palyginimas tarp in situ MI matavimų rezultatų.
Granuliometrinių bei magnetinio imlumo matavimų analizė parodė, jog skirtingos litologinės sudėties paplūdimiuose pasiskirstymas pagal vidutinį smėlio grūdelių dydį bei MI skiriasi - Juodkrantės paplūdimyje nustatyta, jog plūsmo srauto veikimo zonoje, t.y. nuo dinaminės kranto linijos iki plūsmo srauto ribos, vyrauja
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0,315 – 0,2 mm smėlio frakcija, už plūsmo srauto veikimo zonos, t.y. nuo plūsmo srauto ribos iki prieškopės
papėdės, vyrauja stambesnės dalelės (vyraujanti 0.63 – 0.4 mm smėlio frakcija). Tuo tarpu MI analizė parodė, jog
didžiausios sunkiųjų mineralų reikšmės vyrauja stambiojoje frakcijoje - tiek plūsmo srauto veikimo zonoje, tiek
už plūsmo srauto ribų. Plūsmo srauto linija nustatyta 15 metrų atstumu nuo kranto linijos. Palangos tiriamame
profilyje nustatyta, jog taip pat vyrauja 0.315 - 0.2 mm smėlio frakcija, tačiau plūsmo srauto veikimo zonoje
vyraujantis smėlis šiek tiek rupesnis už esantį už plūsmo srauto ribos. Aukščiausios magnetinio imlumo reikšmės
nustatytos 0.16-0.063 mm grūdelių frakcijose. Toks pasiskirstymas parodo, jog smėlis šiame profilyje gerai išsirūšiavęs. Plūsmo srauto riba nustatyta 42 metru atstumu nuo dinaminės kranto linijos. Nidos profilyje nustatyta,
jog vyrauja 0.63 - 0.2 mm frakcijos smėlis; plūsmo srauto veikimo zonoje vyrauja šiek tiek smulkesnės dalelės
(0.4 - 0.2 mm) negu už plūsmo srauto ribų (0.63 - 0.315 mm). MI analizė parodė, jog tiek plūsmo srauto zonoje,
tiek už jos išsiskiria du pikai – aukščiausios reikšmės fiksuojamos smulkiausioje frakcijoje (<0.1 mm), kitas pikas
stambesnėje frakcijoje (>0.4 mm). Nidos profilyje plūsmo srauto riba nustatyta 20 metrų atstumu nuo dinaminė
kranto linijos.
Rastrinė analizė taikant ArcMap Reclassify įrankį padėjo išryškinti plūsmo srauto zoną, kuri dažnai gali
būti stebima ir vizualiai. Pastebėta, jog ties dinamine kranto linija esančiu viršvandeniniu šlaiteliu, pasižyminčiu
tamsesniu smėlio ruožu, nustatytas stambios frakcijos smėlis (0.63 mm) bei aukščiausia MI reikšmė (215 μSI). Tai
plūsmo srauto lemto išrūšiavimo padarinys, kai smulkiausios smėlio dalelės nunešamos toliausiai nuo kranto, o
rupiausios grįžtamojo srauto nusodinamos ties kranto linija. Žinoma, jog sunkieji mineralai, pasižymintys dideliu
lyginamuoju svoriu, kaupiasi smulkaus smėlio frakcijose (<0,1 mm) [4]. Šiuo atveju aukščiausios MI reikšmės
nustatymą rupaus smėlio frakcijoje galima paaiškinti kaip nesudūlėjusių sunkiųjų mineralų grūdelių vyravimą ties
dinamine kranto linija. Taip pat pastebėti laipsniškai mažėjantys pikai artėjant link prieškopės papėdės – senesnių arba atsitraukiančių audrų reliktai (1 pav.).
Bepiločių orlaivių (dronų) fotografijos dėl didelės raiškos yra tinkamiausios plūsmo srauto ribos tyrimams,
tačiau nustatyta, jog sunkiųjų mineralų koncentracijos pikai nebūtinai atitinka vizualiai drono fotografijose nustatomą plūsmo srauto suklostytą nuosėdų siūlę. Tai galėtų lemti, jei plūsmo srauto ribą sudarytų nemineralinės
kilmės sąnašos, pvz. fitodetritas ar mikrosplastikas.
Aukščiausia plūsmo srauto riba išsiskiria skirtingos litologijos paplūdimiuose ir sutampa su granuliometrinės sudėties ir sunkiųjų mineralų staigia kaitos riba (tamsias sunkiųjų mineralų sąnašas in situ buvo galima
įvertinti ir vizualiai). Tačiau pasikartojantys keli granuliometrinės sudėties ar magnetinio imlumo kaitos pikai
lemia neapibrėžtumus. Granuliometrinės sudėties ir magnetinio imlumo pikai sietini su ankstesnėmis audromis,
eoline diferenciacija, kai smulkesnės smėlio dalelės keliauja į prieškopę, o sunkieji mineralai kaupiasi prieškopės
papėdėje; paplūdimio morfologijos kaita (pvz. kranto volo), ritmišku smėlio dalelių ir sunkiųjų mineralų pasiskirstymu, kai audrai rimstant laipsniškai atsitraukia plūsmo srauto riba, smėlio dalelių diferenciacija ir sunkiųjų
mineralų pagausėjimu ties dinamine kranto linija dėl antplūsmio ir grįžtamojo srauto.

1 pav.
Kairėje: vidutinis grūdelių dydis (mm) bei
2020 spalį lauko tyrimų metu išmatuotų
in situ magnetinio imlumo (MI) reikšmių
pasiskirstymas Juodkrantės profilyje.
Dešinėje: Juodkrantės tiriamo profilio
palydovinis vaizdas fiksuotas 2020-08-19 bei
atlikta rastrinė analizė taikant GIS.
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SAUSRŲ POVEIKIO ŽEMĖS
ŪKIUI VERTINIMAS
NAUDOJANT PALYDOVINIUS
DUOMENIS

Sausra – vienas didžiausių ir daugiausiai nuostolių sukeliančių gamtinių reiškinių tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje [1]. Tai sudėtingas procesas, įprastai apimantis dideles teritorijas, tad stebėti, identifikuoti sausras,
apibrėžti ir prognozuoti jų poveikį įvairioms sritims bei gamtinėms sistemoms yra sudėtinga [1, 2]. Visgi sausra – pakankamai dažnas reiškinys, reguliariai padarantis žalos žemės ūkiui ir kitiems valstybių ūkio sektoriams,
galintis sutrikdyti vandens tiekimo sistemos veiklą, sunaikinti ekologinius resursus, dalį žemės ūkio produkcijos
bei tokiu būdu sukelti badą, ligas, padidinti žmonių mirčių skaičių, o kai kuriuos planetos regionus netgi paversti
negyvenamais [3].
XX amžiaus antrojoje pusėje prasidėjus nuotoliniams Žemės stebėjimams iš kosmoso sukurtas ne vienas
palydoviniais duomenimis grindžiamas indeksas, leidžiantis įvertinti augmenijos būklę [2]. Vienas pirmųjų – normalizuotas vegetacijos skirtumo indeksas NDVI (angl. Normalized Difference Vegetation Index), plačiai pritaikomas augmenijos būklės vertinimui dar nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio [4, 5]. Tačiau šis indeksas
įvertina tik augmenijos žalumą – nenusako sausroms būdingų sąlygų. Todėl išpopuliarėjus NDVI, pradėti kurti
specialūs indeksai, kurie ne tik apibūdina augmenijos žalumą bet ir padeda identifikuoti sausras. Vieni iš tokių –
TVDI ir CWSI.
TVDI (angl. Temperature Vegetation Dryness Index) pasiūlytas 2002 metais [6] yra apskaičiuojamas naudojant žemės paviršiaus temperatūros LST (angl. Land Surface Temperature) ir NDVI vertes. Skaitinė TVDI vertė
kinta nuo 0 iki 1. Kuo reikšmė aukštesnė, tuo paviršius sausesnis [6].
(1)
TVDI = (LST – LSTmin) / LSTmax – LSTmin)
čia LST – paviršiaus temperatūra atitinkamame taške, NDVI – normalizuotas vegetacijos skirtumo indeksas.
LSTmin ir LSTmin – atitinkamai minimali bei maksimali paviršiaus temperatūra atitinkamame taške [6].
CWSI (angl. Crop Water Stress Index) apskaičiuojamas neatsižvelgiant į NDVI vertes bei panaudojant kitus
parametrus – evapotranpiraciją (ET) ir potencialią evapotranspiraciją (PET). Šie du parametrai yra tinkami siekiant įvertinti sausras, mat augmenijos evapotranspiracijos intensyvumas bei paviršiaus temperatūra yra stipriai
nulemti dirvožemyje sukaupto drėgmės kiekio. Kaip ir TVDI, CWSI skaitine verte kinta nuo 0 iki 1 [7; 8].
CWSI = 1 – (ET/PET)
čia ET – evapotranspiracija atitinkamame taške, PET – potenciali evapotranspiracija [9].

(2)

DARBO TIKSLAS:
Įvertinti dviejų indeksų – TVDI ir CWSI, gaunamų panaudojant palydovinius duomenis, tinkamumą sausrų
identifikavimui, intensyvumo ir išplitimo vertinimui Lietuvoje bei nustatyti šių sausrų padaromą žalą grūdinėms
kultūroms.
Pirmiausia, siekiant identifikuoti sausras bei įvertinti jų intensyvumą Lietuvoje naudotas TPI (angl. Temperature–Precipitation Index). Jo apskaičiavimui naudoti kasdieniai 2002–2019 metų oro temperatūros ir kritulių
kiekio duomenys iš 18 Lietuvos meteorologijos stočių.
Siekiant įvertinti pagal TPI išskirtų sausrų išplitimą ir intensyvumą apskaičiuoti TVDI ir CWSI indeksai.
TVDI skaičiavimui pasitelkti aštuonių dienų kompozicijos paviršiaus temperatūros (LST) ir šešiolikos dienų kompozicijos normalizuoto vegetacijos skirtumo indekso (NDVI) duomenys, o CWSI – aštuonių dienų kompozicijos
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evapotranspiracijos (ET) ir potencialios evapotranspiracijos (PET) duomenys nuo 2002 metų. Visų šių keturių
kintamųjų duomenys gauti iš JAV Geologijos tarnybos (angl. USGS – United States Geological Survey) duomenų
bazės panaudojant AppEARS (angl – Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples) įrankį.
Duomenys palydoviniai, jie gaunami JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (angl. – NASA)
Aqua palydove įmontuotu MODIS jutikliu. Jis duomenis teikia tik nuo 2002 metų liepos 4 dienos – būtent todėl
sausros Lietuvoje šiame darbe vertintos tik 2002–2019 metų laikotarpiu. LST ir NDVI duomenų gardelės dydis
1 km, o ET ir PET – 500 m. Galiausiai, bandant įvertinti sausrų padaromą žalą grūdinėms kultūroms, panaudoti
viešai prieinami Lietuvos Statistikos departamento duomenys apie žemės ūkio augalų derlingumą. Darbe tirti
metiniai 2000–2020 metų laikotarpio javų derlingumo duomenys.
Remiantis TPI vertėmis 2002–2019 metais Lietuvoje išskirti trys sausrų laikotarpiai: 2002 metų liepos 28–
rugsėjo 6 diena, 2006 metų birželio 18–liepos 15 diena ir 2019 metų balandžio 13–gegužės 2 diena. Pagal šio
indekso vertes intensyviausia sausra buvo 2002 metais, silpniausia – 2006 metais. Iš visų miestų ypač išsiskyrė
Panevėžys, kuriame visais trimis išskirtais sausrų laikotarpiais sausra truko ne mažiau kaip 90 % jų laiko. Tik
vienoje meteorologijos stotyje – Utenos sausra neužfiksuota nei 2002, nei 2006, nei 2019 metais. Tuomet sausrų laikotarpiai tirti pasitelkiant TVDI bei CWSI. Apskaičiavus TVDI vertes visai Lietuvos teritorijai pastebėti keli
dėsningumai – visais trimis sausrų laikotarpiais sausra intensyviausia buvo derlingoje centrinėje Lietuvos dalyje,
o drėgniausia išliko rytų Lietuvoje. Taip pat nustatyta, jog remiantis CWSI sudėtingiau išskirti drėgnesnius ir sausesnius Lietuvos regionus nei naudojant TVDI – tai įrodo 2006 ir 2019 metų sausrų atvejai, kuomet indekso vertės
buvo panašios visoje analizuojamoje teritorijoje. Visgi vertinant sausras tiek pagal CWSI, tiek pagal TVDI išryškėja
viena bendra tendencija – labiausiai Lietuvoje išplito 2019, mažiausiai – 2006 metų sausra.
Visos trys analizuotos sausros pagal TVDI ir CWSI reikšmių pasiskirstymą buvo intensyvesnės ir labiau išplito dirbamos žemės plotuose nei visoje analizuojamoje teritorijoje. Šioje žemėnaudoje, kaip ir visoje analizuojamoje teritorijoje, labiausiai išplito 2019, o mažiausiai – 2006 metų sausra. Vis dėlto, glaudžiausias ryšys tarp TVDI
ir CWSI indeksų verčių nustatytas 2002 metų sausros metu. 2006 ir 2019 metais šis ryšys jau menkai teigiamas
ar netgi neigiamas, o visomis 2002 ir 2006 metų sausrų laikotarpių datomis ryšys tarp TVDI ir CWSI dirbamoje
žemėje yra stipresnis nei visoje analizuojamoje teritorijoje. Galiausiai pastebėta, kad tik 2006 metų sausra turėjo
žymų neigiamą poveikį grūdinių kultūrų derliui Lietuvoje bei dideliais dirbamos žemės plotais pasižyminčiose
Marijampolės ir Panevėžio apskrityse. Šiose apskrityse poveikis buvo stipresnis nei likusioje Lietuvos teritorijoje.
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GAUSIŲ KRITULIŲ ERDVINĖS
STRUKTŪROS IR JŲ
SĄSAJOS SU ATMOSFEROS
CIRKULIACIJOS TIPAIS
PIETRYČIŲ BALTIJOS REGIONE

Kritulių kiekis – vienas iš labiausiai besikeičiančių klimato rodiklių, kuris daro įtaką hidrologiniam režimui,
žmogui ir jo ūkinei veiklai. Smarkios trumpalaikės liūtys arba užsitęsę lietingi laikotarpiai Lietuvoje pasižymi didele kaita laike ir erdvėje. Gausūs krituliai yra netiksliai prognozuojami ir diagnozuojami dėl sudėtingos savo
erdvinės struktūros, skirtingų genezės sąlygų ir lokalumo. Anksčiau (prieš 15–20 metų) tokie atvejai bei jų charakteristikos buvo tiriamos remiantis tik meteorologinių stočių duomenimis. Tikslaus šių reiškinių erdvinių charakteristikų vaizdo nebuvo galima pilnai atskleisti dėl nepakankamai tankaus meteorologinių stočių (kritulmačių)
tinklo. Tyrimas labai svarbus intensyvaus lietaus sukeltos žalos nustatymui, draudimo išmokoms, upių poplūdžių
prognozavimui, žemės ūkio darbų planavimui, hidrologiniam modeliavimui. Be to, smarkūs lietūs yra dažnai susiję su intensyviomis perkūnijomis, škvalu, kruša, kartais viesulu. Smarkios liūtys yra dažniausiai pasitaikantis
pavojingas reiškinys Lietuvoje [1].
Detaliam kritulių lauko erdviniam pasiskirstymui naudojama atmosferos pakartotinė analizė (reanalizė)
– determinuotas rekonstrukcijų metodas, kuris leidžia atkurti istorinius bei trimačius atmosferos duomenis
pagal tam tikrą pradinių duomenų kiekį juos panaudojant šiuolaikiniuose bendrosios atmosferos ir vandenyno
cirkuliacijos modeliuose. Erdvinė atmosferos kintamųjų raiška padidinama asimiliuojant stebėjimo duomenis į
atmosferos modelį ir sutankinant modelio tinklelį. Reanalizės privalumas prieš istorinius meteorologinius duomenis yra jog ji pateikia daugiasluoksnį, erdvinį, nuoseklų, be duomenų trūkių išvesties produktą. Reanalizė teikia reguliarius vienodo erdvės ir laiko žingsniu pasiskirsčiusius duomenis net ir tose vietose, kur stebėjimų nėra
arba jų nedaug.
Lietuvoje yra vykdyta daug mokslinių tyrimų, kurie skirti procesų ar objektų kartografavimui, erdvinei analizei arba stichiniams reiškiniams. Projekte trys minėti aspektai yra sujungti į vieną tyrimą. Daug tyrimų atlikta
naudojant mėnesio ar metinį kritulių kiekį, tačiau tik keli tyrimai sieja paros kritulių kiekį su visu lietų produkuojančiu epizodu. Gausių kritulių analizei skirta nedaug darbų [2, 3, 4]. Daugėjant hidrometeorologinių duomenų
bazėms, ypač sukurtoms remiantis pakartotine analize, tai pirmas projektas Lietuvoje skirtas kritulių lauko charakteristikoms tirti pagal aukštos raiškos reanalizės duomenis.
Pagal sukurtą metodiką galima analizuoti bet kurio kito laikotarpio gausių kritulių epizodus bei lyginti jo
kaitą erdvėje ir laike. Projekto rezultatus galima pritaikyti didinant prognozių ir perspėjimų apie pavojingų meteorologinių reiškinių (gausaus lietaus) tikslumą. Sudaryti gausių kritulių lauko žemėlapiai leidžia tiksliau atskleisti,
kaip keičiasi kritulių lauko erdvinės charakteristikos ir kritulių kiekis. Plačiai naudojama Europoje Heso-Brezovskio atmosferos procesų klasifikacija nustato pagrindines didelio masto atmosferos cirkuliacijos lauko, palankaus
susidaryti gausiems krituliams Lietuvoje, savybes. Projekto tikslas – nustatyti, vyraujančias gausių kritulių Lietuvoje erdvines struktūras ir jas lemiančias atmosferos cirkuliacijos formas.

TYRIMO OBJEKTAS:
2011-2018 metų šiltojo sezono (gegužė–rugsėjis) gausių kritulių epizodai. Analizuoti epizodai, kai per parą
kritulių kiekis didesnis negu 30 mm bent vienoje Lietuvos meteorologijos stotyje. Epizodas - tai 24 valandų laikotarpis, kuris prasideda pirmos paros 6 val. Grinvičo laiku (UTC) ir baigiasi antros paros 6 UTC, per kurį iškrenta didesnis nei > 30 mm kritulių kiekis. Tyrimo pagrindinė teritorija – Lietuva. Pirminiai kritulių kiekio duomenys gauti
iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ir Copernicus klimato kaitos duomenų bazės. Tyrime buvo naudojami
29 meteorologijos stočių duomenys iš. Iš viso tyrime buvo analizuojamas 31 epizodas.
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REZULTATAI:
Daugiausiai gausių kritulių epizodų kritulių laukas apėmė Baltijos aukštumų vakarinius šlaitus (Ukmergės,
Širvintų ir Molėtų savivaldybėse). Spline ir atvirkščiai proporcingo atstumo reanalizės kritulių duomenų interpoliacijos metodų rezultatai buvo panašūs, tačiau Spline metodu interpoliuoti krituliai įgaudavo neigiamas reikšmes bei nufiltruodavo kritulių intensyvumo pikus. Didžiausi skirtumai tarp reanalizės ir interpoliuotų stebėjimų
duomenų buvo nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijos pakraščiuose pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, dėl
ten esančio retesnio stebėjimų tinklo ir netoli nuo Lietuvos sienų gretimų valstybių meteorologijos stočių tinklo.
Reanalizės duomenys ypač buvo naudingi, kai tik vienoje meteorologijos stotyje buvo nustatyti gausūs krituliai.
Tai leido nustatyti tikslesnį gausių kritulių užimamą lauką.
Sinoptinė analizuotų epizodų analizė parodė, kad gausūs krituliai susidarė: i) šaltuose (13 epizodų), ii)
okliuzijos (8), iii) šiltuose (8), iv) greta vienas kito slenkančiuose šiltuose ir šaltuose frontuose (2). Dažniausiai
gausių kritulių epizodai buvo susiję su šaltų banguotų atmosferos frontų zonomis bei juose susidarančiomis frontinėmis bangomis (10 epizodų). Paprastai popiečio valandomis ir, rečiau, vakare ir naktį šiltoje oro masėje prieš
šaltąjį frontą kritulius formuodavo nepastovumo ir škvalo linijos (17 epizodų), sudarytos iš galingų kamuolinių
debesų virtinių.
Gausių kritulių epizodais Lietuvoje integruoto vandens garų kiekio reikšmės siekė iki 45 kg/m2. Didžiausios
IVG reikšmės buvo nustatytos liepos (2011-07-27, 2012-07-07, 2013-07-29, 2017-07-11, 2018-07-12) ir rugpjūčio
(2011-08-07, 2012-08-06, 2014-08-11, 2016-08-01, 2017-08-20) epizodais. Dominuojanti šiltų ir drėgnų oro masių pernaša dažniausiai buvo iš pietų (11 epizodų), pietvakarių (Viduržemio jūros baseino, Pietvakarių Europos)
ir pietryčių (po 6) (Juodosios jūros baseino) ir, mažiausiai, iš vakarų (5) ir rytų (3). Gausių kritulių epizodų metu
nustatyta, kad vyravo 14 iš 30 galimų Heso-Brezovskio atmosferos cirkuliacijos tipų. Dažniausiai nustatyti WZ (5 iš
31 paros), NWA (5), TRM (3), SWZ (3) ir TM (3) atmosferos cirkuliacijos tipai. WZ ir NWA tipai susiję su ciklonine
cirkuliacija bei aktyviais atmosferos frontais virš Lietuvos. TRM ir SWZ, TM tipai susiję su šiltų ir drėgnų oro masių
pernaša į Lietuvą nuo pietvakarių Europos ir Viduržemio jūros.
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AEROZOLIO JUODOSIOS
ANGLIES ŠALTINIŲ KILMĖS
NUSTATYMAS IR OPTINIŲ
SAVYBIŲ TYRIMAS

TYRIMO TEMA:
Aerozolio dalelių, sudėtyje turinčių juodosios anglies, šaltinių kilmės nustatymas foninėje miesto aplinkoje
ir indėlio atmosferos šiluminei pusiausvyrai kiekybinis įvertinimas. Juodoji anglis (angl. black carbon (BC)) yra
stipriausia šviesos sugertimi pasižyminti aerozolio dalelių dedamoji, susidaranti nepilno degimo metu ir galinti
išlikti atmosferoje iki dviejų savaičių. Juodoji anglis susidaro biomasės arba iškastinio kuro degimo metu ir veikia
visuotinį atšilimą įvairiais būdais: atmosferoje sugeria saulės spinduliuotę, kuri šildo aplinkos orą, nusėda ant
sniego ir ledo spartinant tirpimą arba dalyvauja debesodaroje ir pakeičia debesų savybes [1]. Tačiau ši aerozolio
dalelių komponentė taip pat yra reikšminga oro kokybei bei pavojinga žmogaus sveikatai, kadangi dėl ant paviršiaus adsorbuotų toksinių medžiagų bei kaupimosi organizme gali sukelti lėtinius susirgimus [2]. Šio projekto
tikslas yra identifikuoti pagrindinius aerozolio juodosios anglies šaltinius miesto aplinkoje ir nustatyti, kaip šaltinių nulemta skirtinga cheminė kompozicija veikė aerozolio optines savybes 2020-2021 m. šaltojo sezono metu.
Aerozolio BC ekvivalentinės masės koncentracijos (eBC) matavimai buvo atlikti 2020 m. spalio 1 d. – 2021
m. kovo 24 d. Fizinių ir technologijų mokslų centre, Saulėtekyje, Vilniuje. eBC ir optiniai parametrai buvo apskaičiuoti naudojant 7 bangos ilgių Aetalometrą (Magee Scientific, AE31). Matavimai buvo atliekami lygiagrečiai
lauko ir patalpų ore, sklendę automatiškai keičiant kas ~30 min. Taršos šaltinių kilmės atskyrimas (angl., source
apportionment) yra pagrįstas skirtinga bangos ilgių sugertimi, kurią apibrėžia sugerties Angstremo eksponentė
(AAE). Sugerties koeficientą babs ir sugerties Angstremo eksponentės vertę sieja sąryšis:
(1)
kur λ – šviesos bangos ilgis, b0 – nuo bangos ilgio nepriklausanti konstanta. BC šaltinių kilmės atskyrimui
buvo pasirinktas „Aetalometro modelis“, kuris naudojant Aetalometru išmatuotą šviesos silpimą ir AAE vertes,
taršos šaltinius gali atskirti į du: iškastinio kuro deginimą ir biomasės deginimą. [3]
Nustatyta, kad šaltojo sezono metu vidutinė juodosios anglies ekvivalentinė masės koncentracija buvo
0,55 µg·m-3 lauko ore ir 0,03 µg·m-3 patalpų ore. Siekiant išsiaiškinti taršos šaltinių – biomasės deginimo ir iškastinio kuro deginimo, indėlį masės koncentracijai, buvo atliktas juodosios anglies šaltinių kilmės atskyrimas. Šaltinių kilmės atskyrimas buvo atliktas parinkus sugerties Angstremo eksponentės vertes 2,2 ir 0,9 (AAEBB ir AAEFF,
atitinkamai). Tyrimai parodė, kad BCFF (iškastinio kuro degimo metu susidaranti BC) vidutinė masės koncentracija
lauko ore šaltojo sezono metu buvo aukštesnė (0,33 µg·m-3) negu BCBB (biomasės degimo metu susidaranti BC)
(0,22 µg·m-3), todėl iškastinio kuro degimo metu susidarančios BC indėlis siekė 60,3 %, o biomasės degimo metu
susidarančios BC indėlis – 39,7 %. Lygiagrečiai nustatyta, kad patalpų ore BCFF vidutinė masės koncentracija (ir
indėlis) šaltojo sezono metu buvo 0,02 µg·m-3 (66,2 %) ir BCBB 0,01 µg·m-3 (indėlis 33,8 %). BCBB masės koncentracijos lauko ir patalpų ore koreliacija siekė 0,73, o BCFF – 0,60. Galima teigti, kad Vilniaus mieste transporto
priemonių sukeliama oro tarša turi didžiausią įtaką oro kokybei tiek lauko, tiek patalpų ore.
Siekiant ištirti BCBB ir BCFF dinamiką savaitės eigoje, ir sudarius valandinių masės koncentracijos vidurkių
eigą savaitės dienomis bei atlikus statistinę duomenų analizę, buvo nustatyta, kad tiek lauko, tiek patalpų ore
1-ojo kvartilio vertės, atspindinčios foninį taršos lygį, kinta mažesniame intervale nei 3-ojo kvartilio. Taršos lygio
padidėjimas darbo dienomis stebimas dėl padidėjusio transporto priemonių naudojimo intensyvumo, kuris prisideda prie foninio taršos lygio augimo.
Norint detaliau ištirti kaip kinta BC šaltinių indėlis paros eigoje, buvo sudarytos ir 1 paveiksle pateiktos
BCBB ir BCFF masės koncentracijos parinės eigos. Nustatyta, kad BCFF masės koncentracijos parinės eigos lauko ir
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patalpų ore koreliacijos ryšys (R2=0,69) ženkliai stipresnis už BCBB - 0,31. Nustatyta, kad eBC nakties metu, tarp 0
val. ir 6 val., tiek lauko, tiek patalpų ore yra pakankamai stabili ir pasižymi mažiausiomis standartinio nuokrypio
vertėmis. Taigi galima teigti, kad nakties metu nustatytas eBC foninis lygis, prie kurio dienos metu prisideda iškastinio kuro ir biomasės deginimo metu susidaranti BC. Visos paros metu BCFF masės koncentracijos vertės išlieka
aukštesnės už BCBB ir pasižymi ženklesniu kitimu paros eigoje tiek lauko, tiek patalpų ore. Tai rodo, kad iškastinio
kuro deginimo indėlis oro taršai yra svarbesnis nei biomasės deginimas visos paros metu. Šaltinių kilmės atskyrimo bei AAEBB ir AAEFF verčių parinkimo tinkamumas buvo įrodytas apskaičiavus BCBB ir BCFF koreliacijų vertes
su kitais taršos šaltinių žymenimis: lauko ore išmatuotai BCBB su organine aerozolio komponente (angl. organic
matter (OM)) (0,90) ir BCFF su azoto oksidais NOx (0,96).

1 pav.
Vidutinės valandinės BCBB (oranžinė linija) ir BCFF (pilka linija) masės koncentracijos ir standartinio nuokrypio (spalvotas plotas), OM ir NOx vidutinės
valandinės koncentracijos paros eiga lauko (dešinėje) ir vidaus (kairėje) ore. Mėlyna skalė nurodyta NOx koncentracijai, žalia skalė – OM koncentracijai.

Sugerties koeficiento babs spektras suteikia kokybinių žinių apie juodosios anglies, susidarančios skirtingų
medžiagų degimo metu, optines savybes. Juodosios anglies aerozolio sugertis trumpųjų bangos ilgių intervale
yra itin svarbi šiluminiam poveikiui atmosferai, kadangi elektromagnetinės spinduliuotės bangos ilgis yra atvirkščiai proporcingas spinduliuotės energijai. Vadinasi, kuo trumpesnis bangos ilgis sugeriamas juodosios anglies
aerozolio, tuo didesnė energija šilumos pavidalu yra įsisavinama į atmosferą. Sudarius BCBB ir BCFF sugerties koeficiento spektrą, nustatyta, kad dėl stipriausios BCFF sugerties visame tiriamame bangų intervale, iškastinio kuro
deginimo indėlis teigiamam šiluminiam poveikiui atmosferai yra didžiausias.
Tiriant eBC dinamiką 2020 - 2021 m. šaltojo sezono metu, buvo užfiksuotas padidėjusios taršos epizodas
vasario 22 d., kai eBC lygis lauko ore pasiekė aukščiausią vertę per visą tiriamąjį laikotarpį - 9,46 µg·m-3, todėl
šis epizodas buvo pasirinktas detalesnei atvejo analizei. Siekiant įvertinti eBC ir kitų teršalų koncentracijos ore
eigą, buvo palygintos vidutinės valandinės PM10, PM2.5 ir NO2 koncentracijos bei išanalizuoti palydovais nustatytų teršalų dūmų, įvairios kilmės dulkių erdviniai koncentracijos pasiskirstymo žemėlapiai Europoje ir Europos
užterštumo žemėlapis 2021 m. vasario 22 d. Taršos epizodo analizės rezultatai rodo, kad taršos padidėjimą lėmė
tolimųjų oro masių pernašą, kurios atnešė teršalų dūmų ir įvairios kilmės dulkių, iš pietryčių ir centrinės Europos.
Remiantis atliktais juodosios anglies masės koncentracijos tyrimais šaltuoju sezonu ir taršos šaltinių kilmės
atskyrimo rezultatais, nustatyta, kad lauko ore BC koncentracija yra vidutiniškai 19 kartų aukštesnė nei patalpų
ore, o iškastinio kuro deginimas, lyginant su biomasės deginimu, turi didžiausią įtaką (60,3 % lauko ore ir 66,2 %
patalpų ore) juodosios anglies taršai ir poveikiui atmosferos šiluminei pusiausvyrai Vilniaus mieste ir lauko, ir
patalpų ore.
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UOSIO IR DREBULĖS
IN VITRO KULTŪRŲ SĄVEIKOS
SU SIMBIOTINĖMIS
BAKTERIJOMIS ĮTAKA ŠIŲ
MEDŽIŲ ANTIPATOGENINIO
ATSPARUMO SUSIDARYMUI

Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, yra numatoma, kad 2021 metais didžiausius infekcinių ligų plotus sudarys nesustabdomai džiūstantys uosynai ir drebulynai [1]. Mokslinio tyrimo tikslas buvo įvertinti augalų
simbiotinių bakterijų iš Paenibacillus ir Pseudomonas genčių įtaką miško medžių atsparumo mechanizmų prieš
patogenus susidarymui. Šio darbo tiriamieji objektai buvo penki drebulių (Populus L.) genotipai dauginami vegetatyviškai laboratorinėmis sąlygomis ir penkių paprastojo uosio (Fraxinus exelsior L.) genetinių šeimų sėklos.
Tyrimų metu buvo siekiama nustatyti, kaip sąveika su Paenibacillus ir Pseudomonas genčių bakterijomis in vitro
kultūroje pakeičia skirtingų paprastojo uosio genetinių šeimų ir skirtingų drebulės bei hibridinės drebulės genotipų morfologinį vystymąsi, gynybinių antrinių metabolitų sintezę ir atsparumą grybiniams patogenams.
Drebulės genotipų ir uosio genetinių šeimų eksplantai buvo auginami bakterijomis užkrėstoje terpėje. Po
6 savaičių buvo atliekama morfologinių parametrų registracija ir surenkami mėginiai fotosintezės pigmentų (karotenoidų, chlorofilų a ir b) ir antrinių metabolitų (fenolinių junginių ir flavonoidų) analizėms. Dalis suregistruotų
eksplantų buvo perkeliami augti į ex vitro sąlygas, o kita dalis buvo perkeliami į auginimo indus su terpe, užkrėsta
grybiniais patogenais (drebulės genotipams – Phellinus tremulae, uosio genetinėms šeimoms – Hymenoscyphus
fraxineus). Po 5 savaičių auginimo buvo atliekamos registracijos ir surenkami mėginiai biocheminiams tyrimams.
Rezultatai parodė, kad pagal morfologinį atsaką į bakterijas penkių tirtų Populus genotipų grupėje didžiausias kontrastas buvo tarp R-38 (P. tremula) – bakterijų neigiamo poveikio nenustatyta, o Pseudomonas sp. netgi
skatino šaknijimąsi; Wa13 (P. tremula × P. tremuloides) – abi bakterijos, o ypač Pseudomonas sp., stabdė ūglių
ir šaknų vystymąsi; 91/78 (P. alba × P. tremula) – abi bakterijos stabdė ūglių augimą, tačiau Pseudomonas sp.
skatino šaknų augimą. Nustatyta, kad tarp penkių tirtų uosio šeimų Pseudomonas sp. dviejose šeimose (33-077 ir
61) turėjo neigiamą poveikį ir ūglių, ir šaknų vystymuisi, dvejose šeimose (87 ir 174) – tik ūglių augimui, o vienoje
šeimoje (01-062) – tik šaknų augimui. Tuo tarpu Paenibacillus sp. slopino (tačiau silpniau negu Pseudomonas
sp.) ūglio augimą 87 šeimoje, bet skatino šaknies augimą 61 šeimoje. Tiriant antrinių metabolitų sintezę buvo
nustatyta, kad tarp tirtų Populus genotipų natūraliai didžiausia fenolinių junginių bei flavonoidų koncentracija
pasižymėjo neigiamam mikroorganizmų poveikiui atsparus genotipas R-38. Šio genotipo sąveika su Pseudomonas sp. bakterija lėmė tiek fenolinių junginių, tiek flavonoidų koncentracijos sumažėjimą. Tuo tarpu tuose Populus genotipuose, kurių ūglių vystymasis nukentėjo nuo bakterijų, Pseudomonas sp. lėmė fenolinių junginių bei
flavonoidų koncentracijų padidėjimą. Tiriant uosius, didžiausios fenolinių junginių bei flavonoidų koncentracijos
buvo nustatytos 01-062 ir 33-077 šeimose. Šiose šeimose abi bakterijos lėmė fenolinių junginių bei flavonoidų koncentracijų sumažėjimą, o 61 bei 87 šeimose (su natūraliai mažesniu minėtų antrinių metabolitų kiekiu)
bakterijų poveikis buvo priešingas. Vertinant bakterijų įtaką augalų sąveikai su žinomais grybiniais patogenais,
nustatyta, kad augalo atsakui į grybą didžiausią reikšmę turėjo ankstesnis Pseudomonas sp. poveikis. Pavyzdžiui,
drebulės genotipui R-38 Pseudomonas sp. ir P. tremulae poveikių kombinacija lėmė 2,5 karto didesnį vidutinį
ūglio ilgį negu kontroliniame variante. Tačiau dalyje Populus genotipų ir uosio šeimų Pseudomonas sp. ir grybo
sąveika sąlygojo gyvybingumo praradimą arba, lyginant su kontroliniu variantu, silpnesnį morfologinį vystymąsi.

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos Socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0269)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ĮVADAS:
Žmogaus neurodegeneracinių ligų pažeistuose audiniuose aptinkamos baltymų amiloidinės struktūros bei
reaktyvios deguonies formos, kurios sukelia uždegimą, dėl ko ląstelės yra pažeidžiamos ir žūsta [1]. Tokia neuronų žūtis ne tik sutrikdo motorinę ir psichologinę veiklą, bet ir sukelia mirtį. Vaistai, kurie šiuo metu yra siūlomi
prioninėms ligoms gydyti, neužkerta kelio neurodegeneraciniams procesams ir remiasi daugiausia simptominiu
gydymu. Teigiamą poveikį ligos gydymui gali turėti molekulės, gebančios slopinti šių baltyminių agregatų susidarymą bei skatinti jau susidariusių baltyminių agregatų skaidymą [2]. Nuo seno medicinoje žinomas eterinių aliejų
poveikis sveikatai. Šie mišiniai turtingi haptenais, prieš-oksidacinėmis ir prieš-uždegiminėmis medžiagomis, leidžia mažinti oksidacinį ir uždegiminį stresą ląstelėse [3]. Mokslininkai ištyrė pavienių antioksidacinių jungių gebėjimą slopinti ar net ardyti amiloidines struktūras [2]. Iki šiol neaišku, kaip amiloidines baltymines struktūras gali
veikti biologiškai aktyvių medžiagų mišinys – eteriniai aliejai. Šiame tyrime yra naudojami cinamono, rozmarino,
raudonėlio ir gvazdikėlio eteriniai aliejai. Taip pat papildomai ląstelės yra paveikiamos impulsiniu elektriniu lauku
(IEL), nes manoma, jog šių baltymų susilankstymui turi įtakos elektrostatinės sąveikos [4]. IEL sinergistiškai galėtų
sustiprinti eterinių aliejų poveikį prionų susidarymui ar ardymui. Kaip modelinis tyrimo objektas, šių medžiagų
aktyvumui nustatyti, naudojamos [PSI] prionus turinčios ir jų neturinčios S.cerevisiae mielių ląstelės.

METODAI IR REZULTATAI:
Auginant 74D [PSI+] silpną prioną turinčias mieles YPD terpėje nustatyta, kada ląstelės pasiekia vidurinę
eksponentę fazę 48 val., stacionarios fazės pradžią 96 val. ir yra stacionarioje augimo fazėje nuo 120 val. Nustatyti
laikai toliau naudojami tolimesniuose eksperimentuose.
Nustatant IEL poveikį ląstelių gyvybingumui, 74D [PSI] kamienas buvo auginamas YPD terpėje 7 dienas,
mėginiai imami 6 skirtingais laikas ir paveikiami 12 skirtingų elektrinio lauko stiprumų, 0,5 ms, 5 kartus. Vidutiniškai 50 % (± 4,35 %) ląstelių gyvybingumu pasižymėjo esant 15 kV/cm elektrinio lauko stiprumui (1 paveikslas).
Šis elektrinio lauko stiprumas naudojamas prionų ardymo eksperimente.

1 pav.
IEL poveikio 74D [PSI+] ląstelių gyvybingumui nustatymas.
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Atliekant silpną [PSI+] prioną turinčių kamienų gydymą aliejais, buvo pasirinktos tokios aliejų koncentracijos remiantis literatūros šaltiniais [5,6] – cinamono: 0,0002–0,025 %; rozmarino: 0,004–0,5 %; gvazdikėlio:
0,00048–0,06 %; raudonėlio: 0,002–0,25 %. Mėginiai imami 6 skirtingais laikais. Pusė paimto mėginio buvo paveikta IEL ir atlikus skiedimą išsėjama ant YPD lėkštelių. Suskaičiuojamos užaugusios kolonijos ir atliekama duomenų analizė. Šis eksperimentas parodė, kad tiek eterinių aliejų poveikis tiek kombinacija su IEL, neturėjo reikšmingo skirtumo ir ląstelėse [PSI+] silpnas prionas nebuvo eliminuotas. Dažniausiai buvo gautas iki 1 % išgydytų
kolonijų skaičius. Cinamono eterinis aliejus pasižymėjo didžiausiu gydymo efektyvumu – 4,5 % lyginant su kitais
tirtais eteriniais aliejais: rozmarino eterinis aliejus – 1,5 %, gvazdikėlių eterinis aliejus – 4 %, raudonėlio eterinis
aliejus – 2,7 %. Taigi, naudojant eterinius aliejus efektyvi [PSI+] silpno priono eliminacija nebuvo nustatyta, todėl
tolimesniuose eksperimentuose tiriama, kokią įtaką eteriniai aliejai turi [PSI+] prionų agregatų susidarymui.
Pirmiausia atmetamos eterinių aliejų koncentracijos, kuriose 74D [psi-] kamienas neauga/auga lėtai, toliau
tiriama eterinių aliejų įtaką prionų susidarymui. 74D [psi-] mielių kamienas auginamas 7 paras SC-ade terpėje,
imami mėginiai ir matuojamas optinis tankis (OT). Iš šių duomenų braižoma ląstelių augimo kreivė. Šioje terpėje ląstelės gali išgyventi tik pakeitusios savo fenotipą iš [psi-] į [PSI+]. Nustatyta, kad cinamono, rozmarino ir
raudonėlio eteriniai aliejai nepasižymi efektyviu prionų agregatų susidarymo slopinimu. Ląstelės su šiais aliejais
stacionarią augimo fazę pasiekia apie 4 dieną, kaip ir kontrolinės, aliejais neveiktos ląstelės (2 paveikslas). Tuo
tarpu, gvazdikėlio eterinis aliejus galimai vėlina prionų susidarymą, nes ląstelės stacionarią augimo fazę pasiekia
apie 5 dieną, vėliau nei kontrolinės, aliejais neveiktos ląstelės (2 paveikslas).

2 pav.
Ląstelių augimo kreivė prionizacijos terpėje su skirtingais eteriniais aliejais.

IŠVADOS:
•
Eterinių aliejų ir IEL sinergistinis poveikis neturi reikšmingos įtakos 74D [PSI+] prionų agregatų ardymui.
•
Raudonėlio, cinamono ir rozmarino eteriniai aliejai neturi įtakos ląstelių augimui prionizacijos terpėje, o gvazdikėlių eterinis aliejus vėlina ląstelių augimą prionizacijos terpėje.
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MIKROGRAVITACIJOS
POVEIKIS MIELIŲ LĄSTELIŲ
FIZIOLOGIJAI IR ATSPARUMUI
CHEMINIAMS IR FIZIKINIAMS
VEIKSNIAMS

Iki šiol labai mažai žinoma, kaip gyvosios sistemos funkcionuoja kosmoso sąlygase. Kosmoso sąlygos
– tai įvairių stresą sukeliančių veiksnių visuma, tačiau bene didžiausius pokyčius indukuoja spinduliuotė
bei mikrogravitacija. Šiame tyrime nustatomas mikrogravitacijos (mažos, į nesvarumo būseną panašios
gravitacijos) poveikis patogeniniams Candida guilliermondii ir Candida lusitaniae organizmams bei
kontroliniam, ligų nesukeliančiam Saccharomyces cerevisiae α‘1 kamienui.
Candida sp. mielės tiriamos neatsitiktinai: jos pasižymi itin aktualia problema – padidėjusiu atsparumu
priešgrybeliniams junginiams. Kosminių skrydžių istorija parodė, kad jų metu ir kiti organizmai patiria įvairius
fiziologinius pokyčius, susilpnėja jų imuninės sistemos veikla, ląstelės patiria oksidacinį stresą, tad itin svarbu
suprasti šių procesų mechanizmus ir identifikuoti mikrogravitacijos poveikį [1]. Tokios žinios yra esminės,
norint ateityje vykdyti sėkmingus ilgalaikius kosminius skrydžius ir išvengti pavojingų infekcijų [2].
Šio tyrimo metodu simuliuota gravitacija pasiekta naudojantis NASA mokslininkų sukurta rotacine
ląstelių kultivavimo sistema – bioreaktoriumi [3]. Pseudohifų indukcija sukelta ląsteles auginant 35 °C
temperatūroje, terpėje su 1mM CuSO4. Atsparumas cheminiams veiksniams įvertintas agaro šulinėlių
difuzijos metodu. Elektros šoko poveikis stebėtas naudojant impulsinio elektrinio lauko generatorių,
2,5–22,5 kV/cm IEL stiprio intervale, naudojant 5x1 ms impulsus. Trumpalaikis (40 min.) karščio bei šalčio
šoko poveikis įvertintas prieš tai ląsteles palaikius atitinkamoje (55 °C arba 4 °C) temperatūroje
Tyrimo metu visų pirma įvertintas pakitusios gravitacijos poveikis mielių ląstelių fiziologijai ir
pseudohifų indukcijai atskleidė kelis esminius skirtumus: bėgant laikui, mikrogravitacijos sąlygomis didėja
tirtų ligas sukeliančių mikroorganizmų patogeniškumas. Be to, skirtinga C. guilliermondii bei C. lusitaniae
augimo dinamika įprastos gravitacijos ir mikrogravitacijos sąlygomis parodė, kad mikrogravitacijos sąlygomis
generacijos laikai ir biomasės kiekis yra mažesnis, o tai atskleidė poreikį įvertinti mikrogravitacijos poveikį
atsparumui cheminiams ir fizikiniams veiksniams.
Įprastai patogeninių mikroorganizmų inaktyvacijai naudojami įvairūs priešgrybeliniai vaistai.
Poveikis amfoterinicinu B, klotrimazolu ir nistatino dihidratu atskleidė pirmuosius atsparumo skirtumus
mikroorganizmams, augintiems simuliojant mikrogravitaciją. MIK ir inhibitorinių zonų skersmens verčių
analizė parodė, kad mikrogravitacijos sąlygomis stebima tendencija įšvystyti atsparumą minėtiems
junginiams. Nepaisant to, tirtų organinių rūgščių (acto ir skruzdžių rūgšties) poveikis atskleidė priešingus
rezultatus – mikrogravitacijos sąlygomis šiems junginiams stebima jautrumo padidėjimo tendencija.
Atsparumo fizikiniams veiksniams vertinimas atliktas ląsteles paveikus impulsiniu elektriniu lauku
bei trumpalaikiu karščio ir šalčio šoku. Rezultatuose išryškėjo tendencija, kad mikrogravitacijos sąlygomis
augusios ląstelės pasižymi sumažėjusiu atsparumu elektros šokui, o karščio šoko poveikis yra panašus
tiek mikrogravitacijos, tiek įprastos gravitacijos sąlygomis. Šalčio šoko rezultatai buvo variabilūs ir kartais
atspindėjo net ir gyvybingumo padidėjimą, todėl tyrime naudotomis sąlygomis biokontrolei šis metodas
netiktų.
Paminėti rezultatai leidžia daryti išvadą, jog astronautams viena iš aktualiausių problemų gali
tapti būtent patogeniniai mikroorganizmai. Virulentiškumo padidėjimas kosmoso sąlygomis negali būti
sprendžiamas įprastais metodais – naudojant priešgrybelinius junginius, tačiau tyrime pavyko identifikuoti
kelis alternatyvius gydymo metodus. Sumažėjęs atsparumas impulsiniam elektriniam laukui ir organinėms
rūgštims atskleidžia potencialią kosmoso medicinos praktiką. Nepaisant to, atrastos tendencijos ir rezultatai
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gali būti pritaikyti ir siekiant kovoti su ligomis Žemėje, įprastos gravitacijos sąlygomis. Fizikinių bei cheminių
veiksnių kombinavimas atveria daug naujų potencialių terapijos ir mikroorganizmų biokontrolės kelių, kurių
rezultatus bus galima įvertinti ateities tyrimuose.
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BACILLUS GENTIES
BAKTERIJAS INFEKUOJANČIŲ
BAKTERIOFAGŲ
CHARAKTERIZAVIMAS

ĮVADAS:
Bacillus genčiai priklauso daugiau nei 500 rūšių Gram teigiamų, anaerobinių, lazdelės formos bakterijų,
pasižyminčių metabolinių savybių universalumu. Tai lemia, jog Bacillus genties bakterijos yra plačiai
naudojamos biotechnologijoje, produkuojant fermentus, antibiotikus bei įvairius antrinius metabolitus [1].
Kai kurios Bacillus genties bakterijos, pavyzdžiui B. subtilis, yra itin vertingas modelinis organizmas [2]. Kita
vertus, nepaisant plataus Bacillus rušių panaudojimo biotechnologijose, jos taip pat gali sukelti ir didelę
žalą. Bacillus anthracis bakterijos ypatingai patogeniškos žinduoliams, Bacillus cereus dažnai sukelia vietines
infekcijas, septiceminį endokarditą, įvairias kvėpavimo bei nervų sistemos infekcijas. Bacillus cereus taip pat
laikomas pagrindiniu apsinuodijimo maistu veiksniu dėl šių bakterijų produkuojamų toksinų [3]. Be to, dėl
Bacillus genties bakterijų gebėjimo formuoti sporas, šie mikroorganizmai sukelia didelių nuostolių maisto bei
gėrimų pramonėje [4]. Taip pat didėjantis patogeniškų Bacillus rūšių atsparumas antibiotikams verčia ieškoti
alternatyvių būdų kovoti su šia pasauline problema.
Siekiant sėkmingo bakteriofagų ir jų pagrindu sukurtų produktų pritaikymo kovojant su patogeniškomis
Bacillus rūšimis bei ieškant galimybių išvengti naudingų Bacillus bakterijų lizės, darbo metu buvo atliekamas
iš Kirkilų gipso karstinių ežerų (Biržų raj., Lietuva) izoliuotų Bacillus genties bakterijas infekuojančių
bakteriofagų vB_BauS_KLEB27-1 (KLEB27-1), vB_BauM_KLEB27-3 (KLEB27-3), vB_BceS_KLEB30-3 (KLEB303) ir vB_BceS_KLEB30-3S (KLEB30-3S) detalus charakterizavimas taikant tiek klasikinius virusologijos, tiek
modernius molekulinės biologijos, biotechnologijos ir biochemijos metodus.

DARBO TIKSLAS:
Naujų bakteriofagų, infekuojančių Bacillus genties bakterijas, charakterizavimas.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS:

Išgrynintų fagų virionų TEM analizė:
Remiantis bakteriofagų morfologija, nustatyta, kad visi tirti bakteriofagai turi taisyklingas ikosaedro formos galvutes, bakteriofagai KLEB30 ir KLEB30-3S turi lankščias nesusitraukiančias uodegėles ir atitinka
sifovirusams būdingą morfologiją, o bakteriofagas KLEB27-3 turi nelankščią susitraukiančią uodegėlę ir
yra myovirusų atstovas. Bakteriofago KLEB 27-3 galvutės skersmuo yra ~108 nm, uodegelės ilgis ~285 nm,
KLEB30-3 atitinkamai ~55 nm ir ~239 nm, o KLEB30-3S atitinkamai ~58 nm ir ~155 nm. Fagų virionų TEM
nuotraukos pateikiamos 1 paveiksle.
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1 pav.
Bacillus bakteriofagų KLEB27-3 (A), KLEB30-3S (B) ir KLEB30-3 (C) virionai, stebimi TEM analizės metu.

Bakteriofagų jautrumo chloroformui nustatymas:
Bakteriofagų jautrumas chloroformui buvo tirtas esant šioms sąlygomis: 60 minučių inkubacija 37 °C temperatūroje, naudojant 10 % (V 1:10) chloroformo koncentraciją. Nustatyta, kad KLEB27-1, KLEB30-3 ir KLEB303S yra jautrūs chloroformui, fago KLEB27-3 infektyvumą chloroformas sumažina neženkliai (tirtomis sąlygomis
~87% virusų išlieka infektyvūs).
Bakteriofagų ląstelių-šeimininkių spektro nustatymas:
Darbo metu, siekant nustatyti bakteriofagų KLEB27-1, KLEB27-3, KLEB30-3 ir KLEB30-3S galimus šeimininkus, iš viso patikrinti 25 bakterijų kamienai, iš kurių 6 Bacillus kamienai (3 iš jų išskirti iš Kirkilų gipso karstinių
ežerų ir identifikuoti atlikus 16S rRNR geno fragmentų sekoskaitą, 3 - DSMZ kolekcijos kamienai), 10 kitų genčių
bakterijų (išskirtų iš Kirkilų gipso karstinių ežerų ir identifikuoti atlikus 16S rRNR geno fragmentų sekoskaitą), 5
kamienai išskirti iš kitų Lietuvos ekosistemų aplinkų ir identifikuoti atlikus 16S rRNR geno fragmentų sekoskaitą
ir 4 kiti DSMZ kolekcijos kamienai. Nustatyta, kad Bacillus australimaris izoliatas KR4M-27 yra jautrus bakteriofagams KLEB27-1 ir KLEB27-3, o Bacillus cereus izoliatas KR3M-30 yra jautrus bakteriofagams KLEB30-3 ir KLEB303S. Taip pat nustatyta, kad fagai KLEB27-1, KLEB27-3, KLEB30-3 ir KLEB30-3S yra plataus temperatūrinio spektro
bakteriofagai, galintys infekuoti ląsteles atitinkamai 15 – 37 oC, 16 – 42 oC, 15 – 37 oC ir 12 – 42 oC temperatūros
ribose.
Fagų restrikcijos profilių, genominės DNR modifikacijų ir genomų fragmentų palyginamoji analizė:
Atlikus bakteriofagų KLEB30-3 ir KLEB30-3S genominės DNR restrikcinę analizę MboI, EcroRII, HhaI, Csp6I,
DraI ir NdeI restrikcijos endonukleazėmis nustatyta, kad bakteriofagų genominė DNR yra potencialiai nemodifikuota ir pasižymi panašiais restrikcijos profiliais, o atlikus genomų fragmentų sekų palyginamają analizę, buvo
nustatyta kad KLEB30-3 ir KLEB30-3S uodegėlės, uodegėlės ilgio matavimo ir portalinio baltymų fragmentų identiškumas yra 100 %, (įverčiai – 0,0).
Fagų indukcijos ir infekcinio efektyvumo tyrimai:
Atliekant fago KLEB30-3 gryninimą buvo pastebėta potenciali kito fago indukcija Bacillus cereus izoliate
KR3M-30. Indukcijai patvirtinti buvo surinkta viena aiškiai išsiskirianti lizės zona, iš kurios buvo išdaugintas ir CsCl
gradiente išgrynintas fagas KLEB30-3S. Lyginant KLEB30-3 ir KLEB30-3S genominės DNR restrikcijos bei genomų
fragmentų palyginamosios analizės rezultatus su TEM analizės rezultatais buvo išsiaiškinta, jog bakteriofagai labai panašūs savo genomo bei pagrindinių struktūrinių baltymų struktūra, tačiau nėra identiški vertinant TEM
rezultatus. Buvo iškelta hipotezė, jog fagas KLEB30-3 sukelia lizogeninių bakteriofagų indukciją. Ši hipotezė buvo
tikrinama infekuojant dar 2 Bacillus (vienas iš jų B. thuringiensis BT 1.2) ir 4 Geobacillus genčių izoliatus fagu
KLEB30-3. Nustatyta, jog infekavus B. thuringiensis BT 1.2 izoliatą dideliu kiekiu (100 µl 5x106 PFU/ml) fago
KLEB30-3, susiformuoja infekciniai centrai, kurių suspensija ~1000 kartų efektyviau infekuoja B. thuringiensis
BT 1.2 izoliatą, lyginant su KR3M-30 izoliatu. Tai leidžia daryti prielaidą, jog lizės zoną minėtu atveju formuoja
KLEB30-3 indukuotas, B. thuringiensis BT 1.2 genome integravęsis lizogeninis bakteriofagas. Hipotezės patvirtinimui reikėtų atlikti papildomus tyrimus, kaip pavyzdžiui viso genomo sekų palyginamąją analizę.
Fagų genomo elementų identifikavimas ir anotavimas:
Bakteriofago KLEB27-3 genomo bioinformatinė analizė atskleidė, kad šio viruso genetinė medžiaga yra
linijinė dvigrandė DNR, kurios dydis yra 216 671 bp, G+C sąstatas – 33,5 %. Genome identifikuoti 297 baltymus
koduojantys ASR (iš jų 123 – KLEB27-3 unikalūs baltymai) bei 2 tRNR koduojantys genai. Fago KLEB27-3 genome indentifikuoti ir anotuoti ASR, koduojantys struktūrinius, DNR replikacijai, rekombinacijai ir supakavimui,
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RNR transkripcijai ir transliacijai reikalingus baltymus, taip pat už viruso-ląstelių šeimininkių sąveiką atsakingus
ir ląstelių metabolizmo ciklą reguliuojantys baltymus. Įvertinus bendrą genomo nukleotidų identiškumą buvo
nustatyta jog fago KLEB27-3 genomo sekų identiškumas artimiausiam homologui (Bacillus fagui vB_BceM_WH1)
siekia tik 27,7 %. Tai rodo, jog fagas KLEB27-3 yra potencialus naujos bakteriofagų genties atstovas.

PADĖKA:
Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0165
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
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MIKROBINIŲ KUTINAZIŲ
FUNKCIONALUMO TYRIMAI

ĮVADAS:
Kutinazės – hidrolazių klasės fermentai, gebantys hidrolizuoti esterinius ryšius daugelyje vandenyje tirpių esterių, sintetiniuose pluoštuose, plastikuose ir trigliceriduose. Taip pat jos sėkmingai geba vykdyti esterių
sintezės ir peresterinimo reakcijas. Kutinazės gali būti pritaikomos maisto pramonėje, detergentų gamyboje,
tekstilės perdirbime [1, 2]. Viena iš šiuo metu perspektyviausių tiriamų jų taikymo sričių – polimerų (plastikų),
tokių kaip PCL (polikaprolaktonai), PET (polietileno teraftalatas) ir kt. poliesteriai degradacija. Minėtieji polimerai plačiai naudojami įvairiuose pramonės sektoriuose (farmacija, maisto pramonė, žemės ūkio sektorius)
[3]. Augant jų naudojimo mastui, didėja polimerinių atliekų kiekis bei fiziškai užimamas paviršiaus plotas. Taigi,
plastiko atliekų perdirbimas ir, svarbiausia, pakartotinis panaudojimas yra opi pasaulinio masto problema. Vis
dėl to mokslinių tyrimų, susijusių su mikrobinių kutinazių struktūros-funkcijos ryšio analize bei jų pritaikymo
perspektyvomis, kiekis yra ribotas. Šių fermentų tyrimus apsunkina ir tai, kad kol kas žinomuose genomuose
sunkiai identifikuojami ar visai neidentifikuojami atviro skaitymo rėmeliai koduojantys kutinazes, o pačios
kutinazės dažnai priskiriamos lipazėms, esterazėms ar kitiems hidroliziniams fermentams. Taigi, egzistuoja
fundamentinių žinių trūkumas apie šiuos bakterinius fermentus.

PROJEKTO OBJEKTAS:
Ankstesnių laboratorijos tyrimų metu sukurta sintetinė Streptomyces scabiei 87.22 kutinazė (Kut+SP) ir
trys genetinių manipuliacijų metodais gauti fermento variantai:
1) kutinazė su pašalintu N-galiniu signaliniu peptidu (Kut-SP),
2) Kut-SP kutinazė, kurioje 94 pozicijos aspartatas yra pakeistas į alaniną (Asp94Ala),
3) Kut-SP kutinazė, kurioje 123 pozicijos serinas yra pakeistas į alaniną (Ser123Ala). Pagrindinis projekto
uždavinys – charakterizuoti rekombinantines S. scabiei genties bakterijų kutinazes.

METODAI:
• N-galinio signalinio peptido nustatymas, Kut-SP struktūros modeliavimas ir taikinių vietai specifinei
mutagenezei parinkimas atlikti naudojant bioinformatinės analizės programas/serverius: SignalP-5.0,
I-TASSER, Nucleotide Blast, MEGA7.
• Kut-SP bei Ser123Ala ir Asp94Ala mutantai sukurti taikant PGR ir persidengiančių fragmentų ilginimo strategiją. Gauti genai įsiūti į pET-21c(+) vektorių ir įkelti E. coli BL21 (DE3) ląsteles taikant
elektroporaciją.
• Rekombinantinių kutinazių gryninimui naudota imobilizuotų Co2+ jonų giminingumo chromatografija.
Frakcijos analizuotos tricino NDS-PAGE metodu.
• Fermentų aktyvumas, fizikinės, cheminės bei kinetinės savybės vertintos spektrofotometriškai.
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REZULTATAI:
• Šio darbo metu sėkmingai indukuota Kut+SP sintezė, E. coli BL21 (DE3) ląsteles auginant 37 °C temperatūroje. Parinktos rekombinantinės kutinazės sintezės sąlygos: E. coli BL21 (DE3) ląstelės auginamos
2 val. nuo indukcijos pradžios; sintezė indukuojama naudojant 0,5 mM IPTG. Kut-SP bei Ser123Ala ir
Asp94Ala mutantų atveju tiksliniai produktai tricino NDS-PAGE gelyje nebuvo detektuoti.
• Nustatyta, kad Kut+SP gryninimui optimalus imidazolo kiekis eliucijos buferiniame tirpale yra 250 mM.
Kut-SP bei Ser123Ala ir Asp94Ala mutantų gryninimo atveju, tiksliniai baltymai tricino NDS-PAGE nebuvo detektuoti. Visgi zimografinė analizė leido nustatyti visų sukurtų rekombinantinių fermentų lipolizinį
aktyvumą. Tai leidžia daryti prielaidą, kad Kut-SP bei tiksliniai mutantiniai fermentai yra sintetinami,
tačiau jų išeiga yra per maža vizualizacijai. Kut-SP ir jos mutantų išeigos gerinimas išlieka ateities tyrimų
uždavinys.
• Kut-SP kutinazė, neturinti N- signalinio peptido, pasižymėjo didesniu aktyvumu aukštesnėse temperatūrose lyginant su Kut+SP fermentu (1 pav.).
• Rezultatai taip pat parodė, kad įvestos Ser123Ala ir Asp94Ala mutacijos reikšmingai pagerino Kut-SP
fermento gebėjimą veikti 80 – 100 °C temperatūrose (1 pav). Darbo metu taip pat nustatyta, kad Kut-SP
kutinazė bei jos mutantai išlaiko reikšmingai didesnį aktyvumą po 1 val. inkubacijos temperatūrų intervale (40 – 100 °C) lyginant su Kut+SP fermentu.

1 pav.
Skirtingų temperatūrų įtaka Kut+SP, Kut-SP, Ser123Ala ir Asp94Ala fermentų
aktyvumui. * – atvejai, kai atitinkamo fermento aktyvumas statistiškai
reikšmingai skyrėsi (p-vertė ≤ 0,05).

• Substratinio savitumo analizė atskleidė, kad pašalinus signalinį peptidą kutinazė praranda gebėjimą
hidrolizuoti ilgesnius nei 8 anglies atomų grandinės p-NP substratus. Tuo tarpu įvestos mutacijos reikšmingos įtakos substratiniam Kut-SP savitumui neturėjo.
• Įvertinus fermentų Vmax ir KM vertes substratu naudojant p-NP butiratą, nustatyta, kad Ser123Ala pakaita padidino Kut-SP kutinazės Vmax, tačiau sumažėjo giminingumas šiam substratui. Asp94Ala mutaciją
turinti Kut-SP kutinazė pasižymėjo reikšmingai mažesniu Vmax p-NP butiratui lyginant su pakaitų neturinčia Kut-SP.

APIBENDRINIMAS:
Projekto metu nustatyta, kad N- signalinio peptido pašalinimas daro reikšmingą įtaką Streptomyces scabiei
87.22 kutinazės sintezei. Parodyta, kad Kut+SP rekombinantinis fermentas yra sėkmingai sintetinamas E. coli
BL21 (DE3) ląstelėse, tuo tarpu Kut-SP sintezė yra minimali. 2013 metais atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad
pašalinus Thermobifida fusca sintetinamos kutinazės signalinį peptidą, fermentas įgavo fosfolipazinį aktyvumą,
dėl ko ląstelės membrana buvo sutrikdyta ir baltymas buvo sekretuojamas į aplinką [4]. Tai leidžia kelti hipotezę
apie galimą S. scabiei kutinazės Kut-SP fosfolipazinį aktyvumą, kurio įvertinimas išlieka vienu iš ateities eksperimentų uždavinių. Projekto metu gauti rezultatai taip pat parodė Kut-SP fermento termoaktyvumą ir termostabilumą, kurie yra svarbūs pramoniniuose procesuose. Taigi, šio fermento išeigos didinimas išlieka dar vienu svarbiu
ateities tyrimų objektu.
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TANINUS KAUPIANČIŲ
ERIKINIŲ ŠEIMOS AUGALŲ
POVEIKIS PERIODONTITO
SUKĖLĖJAMS

ĮVADAS:
Viena iš labiausiai paplitusių burnos ertmės ligų yra lėtinė, uždegiminė dantį supančių audinių
liga – periodontitas, kuria sergant išsivysto periodonto audinių destrukcija [1]. Viena iš pagrindinių
periodontito išsivystymo priežasčių – patogeniniai mikroorganizmai, besikaupiantys dantų apnašose
ir akmenyse, pavyzdžiui, gramteigiamos streptokokų ir stafilokokų genties bakterijos, tokios kaip
Streptococcus mitis bei Staphylococcus aureus [2, 3, 4]. Pastaruosius du dešimtmečius skiriamas nemažas
dėmesys tirti sąsajoms tarp periodontito ir įvairių širdies bei kraujagyslių ligų (ŠKL) (pvz., aterosklerozės,
koronarinės širdies ligos, miokardo infarkto, infekcinio endokardito ir kt.). Klinikinių tyrimų analizė,
reikšmingas skaičius epidemiologinių ir kohortinių tyrimų atskleidžia, jog periodontitu sergantys asmenys
turi didesnį polinkį susirgti ŠKL [2, 5, 6]. Dauguma augalų antrinių metabolitų – biologiškai veikliosios
medžiagos, pasižyminčios įvairiu biologiniu aktyvumu, tame tarpe ir antibakterinėmis savybėmis. Vieni
tokių junginių yra kai kuriose augalų šeimose aptinkami taninai [7]. Todėl šio darbo tikslas buvo palyginti
Lietuvoje augančių erikinių (Ericaceae) šeimos atstovų antžeminėse dalyse susikaupiančių taninų ir
fenolinių junginių kiekius ir jų poveikį periodontito sukėlėjams.

METODAI:
Terminio džiovinimo būdu buvo nustatomas drėgmės ir sausosios medžiagos kiekis augalinėje
žaliavoje. Metanoliniai ekstraktai gaminti panaudojant ultragarsinę vonelę bei centrifugą. Ruošiant
sausus ekstraktus, rotacinio garintuvo pagalba buvo nugarintas tirpiklis, o liofilizavimas buvo atliekamas
siekiant sukoncentruoti biologiškai aktyvius junginius ir ištraukti vandenį iš ekstrakto. Spektrofotometrinis
metodas naudojant Folin- Ciocalteu reagentą buvo pasitelktas suminiam fenolinių junginių, taninų kiekiui
augalinėje žaliavoje ir sausuose ekstraktuose nustatyti [8]. Sausų augalų ekstraktų antibakterinis poveikis
prieš Staphylococcus aureus ir Streptococcus mitis bakterijas buvo nustatytas Kirby-Bauer agaro difuzijos
metodu. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis STATISTICA® 10 ir MS Excel 2010 programomis.

REZULTATAI IR IŠVADOS:
Didžiausias suminis fenolinių junginių kiekis nustatytas miltinės meškauogės lapuose – 38,6 ± 0,8 %
(1 pav.). Bruknių ir mėlynių lapuose bendri fenolinių junginių kiekiai buvo labai panašūs ir beveik 2 kartus
mažesni, nei nustatyti miltinėje meškauogėje. Mažiausiu fenolinių junginių kiekiu išsiskyrė šilinis viržis,
kurio lapų ir žiedų mišinyje buvo nustatyta tik 12,3 ± 0,3 % fenolinių junginių.
Mažiausią suminį taninų kiekį taip pat sukaupė šilinis viržis: jo lapuose ir žieduose buvo nustatyta
9,1 ± 0,2 % taninų (2 pav.). Tris kartus daugiau taninų nei šiliniame viržyje nustatyta miltinės meškauogės
lapuose. Lyginant mėlynę ir šilinį viržį, bendras taninų kiekis juose procentiškai mažai skyrėsi – tik 3,3 %. Iš
tirtų keturių Ericaceae šeimos atstovų, pagal bendrą taninų kiekį bruknė užėmė antrą vietą (15,6 ± 0,2 %).
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1 pav.
Suminiai fenolinių junginių kiekiai tirtose Ericaceae šeimos rūšyse
(TR – tanino rūgštis)

2 pav.
Suminiai taninų kiekiai Ericaceae šeimos rūšyse
(TRE – tanino rūgšties ekvivalentas)

Fenolinių junginių kiekiai Ericaceae augalų tirtose žaliavose buvo 2 – 4,4 kartus mažesni, nei iš tų žaliavų
pagamintuose sausuose ekstraktuose. Fenolinių junginių kiekis nustatytas šilinio viržio antžeminės dalies sausame ekstrakte buvo net 4,4 kartus didesnis, negu pačio augalo antžeminėje dalyje (atitinkamai 54,4 ± 1,6 % ir 12,3
± 0,3 %). Didžiausias fenolinių junginių kiekis nustatytas miltinės meškauogės sausame ekstrakte (78,8 ± 6,1 %)
(3 pav.). Mažiausiai fenolinių junginių buvo mėlynės lapų sausajame ekstrakte (47,4 ± 2,6 %).
Mažiausias suminis taninų kiekis tarp tirtų augalų sausų ekstraktų nustatytas mėlynės lapų sausame ekstrakte – 31,5 ± 0,7 % (4 pav.). Miltinės meškauogės sausame ekstrakte taninų buvo du kartus daugiau nei mėlynės
sausame ekstrakte. Bruknės ir šilinio viržio sausuose ekstraktuose taninų kiekiai buvo panašūs ir tarpusavyje skyrėsi tik 4 %.

3 pav.
Suminiai fenolinių junginių kiekiai Ericaceae augalų sausuose ekstraktuose

4 pav.
Suminis taninų kiekis Ericaceae augalų sausuose ekstraktuose

Įvertinus sausų augalų ekstraktų antibakterines savybes prieš Staphylococcus aureus ir Streptococcus mitis
bakterijas nustatyta, kad S. mitis bakterijos buvo atsparesnės toms pačioms tirtų rūšių augalų sausų ekstraktų
koncentracijoms nei S. aureus (1 lentelė). S. mitis augimo visiškai neveikė mėlynės lapų sausieji ekstraktai, o kitų
tirtų rūšių augalų sausųjų ekstraktų inhibicinės zonos S. mitis bakterijoms buvo apie 2 kartus mažesnės, lyginant
su S. aureus bakterijomis. Stipriausiu baktericidiniu poveikiu prieš S. aureus ir S. mitis bakterijas tarp tirtų Ericaceae atstovų pasižymėjo miltinės meškauogės lapų sausieji ekstraktai. Miltinės meškauogės abiejų tirtų koncentracijų sausųjų ekstraktų baktericidinis poveikis prieš S. aureus bakterijas buvo stipresnis nei kontrolei naudoto
antibiotiko vankomicino poveikis, o didesnės koncentracijos ekstraktas 1,3 karto stipriau slopino S. aureus augimą terpėje ir statistiškai patikimai (p < 0,05) skyrėsi nuo šio antibiotiko poveikio.
Daugiau taninų turėję augalų sausieji ekstraktai pasižymėjo stipresniu baktericidiniu poveikiu prieš periodontitą sukeliančias S. mitis ir S. aureus bakterijas, tačiau statistiškai patikimas ryšys tarp taninų kiekio sausuose
ekstraktuose ir šių ekstraktų antibakterinio poveikio prieš abi tirtas bakterijas nenustatytas.
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1 LENTELĖ.
Ericaceae augalų ekstraktų poveikis bakterijų augimui.
Staphylococcus
aureus

Streptococcus
mitis
Slopinimo zona, mm

100 mg/ml

50 mg/ml

100 mg/ml

50 mg/ml

Bruknė

21 ± 0,3

14 ± 0,5

10 ± 0,3

8 ± 0,3

Mėlynė

11 ± 0,3

9 ± 0,4

0±0

0±0

Miltinė meškauogė

22 ± 0,3

18 ± 0,3

12 ± 0

11 ± 0,3

Šilinis viržis

15 ± 0,3

13 ± 0,3

9 ± 0,3

8 ± 0,3

Gentamicinas

30 ± 0

31 ± 0,3

Vankomicinas

17 ± 0,3

15 ± 0

(Kontrolė metanolis – 0 mm)
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NAUJŲ TERMOFILINIŲ
BAKTERIJŲ BAKTERIOCINŲ
BIOSINTEZĖ

Bakterijos turi skirtingus mechanizmus konkuruojant dėl maistinių medžiagų ir vietos aplinkoje. Vienas iš
tokių mechanizmų yra apsauginės sistemos įgijimas produkuojant antimikrobinius peptidus (AMP), kurie taip
pat žinomi kaip bakteriocinai [1]. Bakteriocinai – tai antimikrobiniai peptidai sintetinami bakterijos ribosomų ir
pasižymintys antibakteriniu aktyvumu prieš ̌ bakteriociną ̨ sintetinančiai bakterijai artimas ar tolimesnes bakterijų ̨
rūšis. Yra išskiriamos trys bakteriocinų klasės, I klasei priklauso maži po transliacijos modifikuoti, II klasei maži po
transliacijos nemodifikuoti, o III klasei dideli nemodifikuoti bakteriocinai. Bakteriocinų aktyvumas prieš maistą
gadinančias bei patogenines bakterijas gali būti plačiai panaudojamas maisto pramonėje, žemės ūkyje bei medicinoje. Šiuo metu, kai bakterinis atsparumas antibiotikams kelią didelį susirūpinimą, bakteriocinai galėtų būti
tinkama alternatyva tradiciniams antibiotikams [2].

DARBO TIKSLAS:
Heterologiškai susintetinti naujus numanomus bakteriocinus, kurie yra koduojami termofilinėse bakterijose. Darbe buvo identifikuoti du numanomi bakteriocinų biosintzės genų klasteriai (1pav.) esantys šių termofilinių
bakterijų genomuose:
•
geo6 genų klasteris – Parageobacillus thermoglucosidasius DSM2542
•
gck genų klasteris – Geobacillus kaustophilus HTA 426.

1 pav.
Genų klasteriai, koduojantys numanomus naujus bakteriocinus.
A – geo6 genų klasteris, kuris koduoja nemodifikuojamą II klasės bakteriociną.
B – gck genų klasteris, koduojantis po transliacijos modifikuojamą I klasės ciklinį bakteriociną.
Bakteriocinų pirmtakai – rausvi, membraniniai/hipotetiniai baltymai – geltoni, numanomi bakteriocino transporteriai – žali, bakteriocinų genų raišką reguliuojantys
baltymai – mėlyna, DUF4064 domeną turintis necharakterizuotas baltymas – pilkas, alkoholio dehidrogenazė – žydra.

Atsirinkti genai, kurie yra svarbūs subrendusio ir aktyvaus bakteriocino biosintezei buvo pagausinti PGR
metodu nuo P. thermoglucosidasius DSM2542 ir G. kaustophilus HTA 426 genominės DNR. Genai, kurie yra
reikalingi Geo6 bakteriocino biosintezei, buvo įklonuoti į raiškos vektorius ir ekspresuoti E. coli Rosetta (DE3) bei
E. coli BL21 (DE3) raiškos kamienuose. Tačiau, gck genų klasterio B ir C genų, įklonuoti nepavyko, todėl darbas su
šiuo antimikrobiniu peptidu nebuvo tęsiamas.
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Tuo tarpu, bakteriocinas geobacilinas 6 (Geo6), koduojamas geo6 genų klasteryje, kurio molekulinė masė
5,5 kDa, buvo susintetintas heterologinės biosintezės būdu Escherichia coli ląstelėse ir išgrynintas baltymų chromatografijos metodais. Išgrynintas Geo6 peptidas parodė antibakterinį aktyvumą prieš daugumą testuotų gramteigiamų termofilinių bakterijų kamienų, giminiškai artimų P. thermoglucosidasius DSM 2542, kuriame ir buvo
koduojamas tiriamas bakteriocinas. Tuo tarpu prieš testuotus mezofilinius bakterijų ir mielių kamienus antibakterinis aktyvumas nustatytas nebuvo.
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LIETUVIŠKO BIČIŲ
PIENELIO IR PROPOLIO
BIOLOGINIO AKTYVUMO
IR VEIKSMINGUMO
ANTIBIOTIKAMS
ĮVERTINIMAS

Antibiotikai yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės medicinos priemonių. Tačiau didėjantis bakterijų atsparumas, šiuo metu turimiems antibiotikams, kelia visuotinį susirūpinimą, kadangi antibiotikai tampa neveiksmingi
daugumai bakterinių infekcijų [1]. Bakterijų atsparumas antibiotikams lemia sunkesnį infekcinių ligų gydymą,
padidėjusį mirtingumą ir sveikatos priežiūros išlaidas, o tai pabrėžia naujų antimikrobinių medžiagų poreikį [2].
Todėl pastaraisiais metais vis didesnis susidomėjimas kyla bičių produktų antimikrobinėmis savybėmis. Bičių pienelis ir propolis pasižymi antimikrobinėmis savybėmis prieš įvairius patogenus. Taip pat nustatyta, kad šių bičių
produktų antimikromines savybes lemia daugiau nei vieno antimikrobinio junginio sinergija, dėl ko bakterijoms
yra sunkiau įgyti atsparumą [3]. Be to, bičių pienelis ir propolis veikia tikslingai prieš patogenus ir kaip prebiotikas
veikia šeimininko mikrobiomą. Bičių pienelio ir propolio panaudojimas su antibiotikais sustiprinant pastarųjų
poveikį leistų sumažinti vartojamus antibiotikų kiekius. Todėl bičių produktai, tokie kaip, bičių pienelis ir propolis
yra svarbi medžiaga, turinti ypatingų farmakologinių savybių ir gali būti natūralus sudėtinis šaltinis, veikiantis kaip
naujas antibakterinis agentas.

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti lietuviškų bičių pienelio ir propolio ekstraktų bei jų frakcijų antioksidacinį, antibakterinį aktyvumų
bei jų įtaką antibiotikų veiksmingumui. Mūsų žiniomis tai pirmasis tyrimas apie lietuviško bičių pienelio ir propolio sąveiką su antibiotikais. Tyrimui atlikti buvo naudojami keturi bičių pienelio ir keturi propolio mėginiai. Mėginiai buvo surinkti iš skirtingų Lietuvos vietovių. Propolis buvo ekstrahuojamas naudojant tris skirtingus tirpiklius
(dH2O, 70 proc. etanolį ir 20 proc. polietilenglikolį 400 (PEG400) atliekant pakopinę ekstrakciją. Antioksidaciniam
aktyvumui įvertinti buvo taikomi spektrofotometriniai metodai. Nustatytas bendras fenolinių junginių (taikant
Folin-Ciocalteu metodą), flavonoidų kiekis (taikant kolorimetrinį metodą su aliuminio chloridu) ir antiradikalinis
aktyvumas (naudojant modelinę sistemą su laisvaisiais DPPH radikalais). Svarbiausiems flavonoidams (kvercetinui ir galanginui) identifikuoti buvo taikoma plonasluoksnė chromatografija. Antibakterinis aktyvumas bei įtaka
antibiotikų veiksmingumui vertinama agaro diskų difuzijos metodu prieš atrinktą atspariausią bakteriją. Atspariausios iš keturių bakterijų (Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus mojavensis ir Azotobacter vinelandii)
atrinkimui naudoti keturi skirtingų klasių antibiotikai (eritromicinas, ceftazidimo pentahitratas, oksitetraciklino
dihidratas ir ciprofloksacinas). Veiksmingumas antibiotikams tirtas paruošus bičių pienelio ir propolio mišinius
su minėtais antibiotikais. Gauti rezultatai palyginti ir statistiškai įvertinti naudojant chemometrinius analizės metodus.

TYRIMO REZULTATAI:
Bendras fenolinių junginių, flavonoidų kiekis ir antiradikalinis aktyvumas tarp bičių pienelio mėginių statistiškai reikšmingai skiriasi (p ≤ 0,05). Didžiausi kiekiai nustatyti Panevėžio rajone surinktame bičių pienelyje
(fenolinių junginių kiekis 15,2 mg rutino ekvivalentų (RE)/g, flavonoidų – 5,3 mg RE/g, antiradikalinis aktyvumas
– 3,7 mg RE/g). Šiuos skirtumus gali sąlygoti skirtinga surinkimo vietovė, kur dominuoja skirtinga augalija, o fenoliniai junginiai į bičių pienelį patenka iš augalų kai bitės juos apdulkina [4]. Bendras fenolinių junginių, flavonoidų
kiekis ir antiradikalinis aktyvumas propolio ekstraktuose statistiškai reikšmingai skiriasi (p ≤ 0,05) pagal naudotus
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tirpiklius. Pirmosios ekstrakcijos etanoliniuose propolio ekstraktuose gauti didžiausi kiekiai (fenolinių junginių
kiekis kito nuo 140,0 iki 167,4 mg RE/g, flavonoidų – 49,1-56,1 mg RE/g, antiradikalinis aktyvumas – 189,2-229,9
mg RE/g), toliau sekė ekstraktai su PEG (kiekiai du kartus mažesni), o vandeniniuose ekstraktuose gauti labai
nedideli kiekiai (iki 7 mg RE/g). Taip pat atlikus pakopinę ekstrakciją, nustatyta, kad iš vieno propolio mėginio yra
išgaunamas didesnis tiek fenolinių junginių, flavonoidų kiekis, tiek antiradikalinis aktyvumas, nei taikant vieno
tirpiklio ekstrakciją. Lyginant rezultatus tarp skirtingų propolio mėginių, didžiausi kiekiai nustatyti Kauno rajone,
Garliavoje surinktame mėginyje. Fenolinių junginių, flavonoidų kiekis ir antiradikalinis aktyvumas propolio ekstraktuose labiausiai priklauso nuo naudoto tirpiklio, tačiau įtakos taip pat turi ir geografinė vietovė.
Svarbiausi flavonoidai, kvercetinas ir galanginas, buvo identifikuotas visuose propolio mėginiuose. Kvercetino standarto Rf (0,15) ir galangino standarto Rf (0,45) vertė sutampo su tiriamųjų mėginių Rf vertėmis. Bičių
pienelyje šių flavonoidų identifikuoti nepavyko. Tą galėjo lemti nedideli kvercetino ir galangino kiekiai randami
bičių pienelyje, lyginat su propolyje aptinkamais kiekiais [5]. Taip pat bičių pienelio analizei šis metodas nėra
plačiai taikomas. Antibakterinio tyrimo rezultatai parodė, kad ir bičių pienelis, ir propolio ekstraktai su etanoliu ir
PEG veikė prieš atrinktą atspariausią bakteriją (Bacillus megaterium). Tačiau vandeniniai propolio ekstraktai antibakteriniu aktyvumu nepasižymėjo. 55 µg/ml yra mažiausia bičių pienelio, o 25 µg/ml etanolinių propolio ekstraktų koncentracija, kuri slopina Bacillus megaterium bakteriją. Taip pat nustatyta sinergetinė sąveika tarp tirtų
bičių produktų ir antibiotikų. Didžiausia bičių pienelio sąveika nustatyta su ciprofloksacinu, o propolio ekstraktų
– su ceftazidimo pentahidratu. Didžiausias antibakterinis aktyvumas ir veiksmingumas antibiotikams nustatytas
tiek bičių pienelio, tiek propolyje surinktame Kauno rajone, Garliavoje.

PADĖKA:
Mokslinis tyrimas finansuotas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų lėšomis, projekto Nr.09.3.3LMT-K-712-22-0106.
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BIOCIDINIŲ MIELIŲ PAIEŠKA
VANDENS EKOSISTEMOSE
IR JŲ ANTIBAKTERINIO
AKTYVUMO PROFILIAVIMAS

Mielės konkuruodamos su kitais mikroorganizmais išskiria biocidines medžiagas, kurios slopina konkurentų augimą ir vystymąsi (Freimoser et al., 2019). Vienas iš mechanizmų, kuriuo mielės antagonistiškai veikia kitus
mikroorganizmus yra baltyminių medžiagų - toksinų - sintezė ir išskyrimas. Dažniausiai tiriamas toksinų poveikis
tų pačių arba giminingų mielių gentims, rečiau pelėsiniams grybeliams, o mažiausia duomenų yra apie jų poveikį
bakterijoms (Wang et al, 2007; Roostita et al., 2011; Acuna-Fontecilla et al., 2017; Seo et al., 2020). Mielių toksinai yra aktyvūs rūgštiniame pH, todėl didžiausia tikimybė rasti naujų biocidinių mielių kamienų yra žemą pH
turinčiose ekosistemose (Lukša et al., 2015). Viena iš potencialiai įdomiausių ir mažai tirtų vietų yra pelkės. Pelkių
vandens pH būna nuo stipriai rūgštinio aukštapelkėse (pH 2,8-3,6) iki silpnai rūgštinio arba neutralaus žemapelkėse (pH5-7). Mielių gebėjimas inhibuoti bakterijas rūgštinėje aplinkoje yra naudingas ieškant naujų mielių, kurios būtų lengvai pritaikomos maisto pramonėje. Iki šiol tyrimų apie biocidinių mielių paiešką vandenyje, o ypač
pelkėse nėra, dėl to šio tyrimo metu buvo siekiama išskirti ir identifikuoti Lietuvos vandenyse esančias biocidines
mieles bei įvertinti jų antibakterinį aktyvumą.
Mėginiai buvo surinkti iš 19 skirtingų vandens telkinių įvairiose Lietuvos vietose. Morfologiniais metodais
buvo atrinkti ir tolimesniems darbams naudojami 69 mielių kamienai. Dažniausiai vandenyje buvo aptinkamos
ir pagal specifinius morfologinius bruožus priskiriamos Metschnikowia (7), Rhodotorula (11), Cryptococcus (10)
ir Candida (11) gentims, mielės.
Mielių antibakterinio poveikio tyrimams buvo parinktos ir optimizuotos sąlygos: LB mitybinė terpė su
papildomu gliukozės kiekiu, pH 5.6 ir 30o temperatūra. Buvo tiriamas mielių biocidinis poveikis Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus brevis, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria innocua, Arthrobacter sp. ir Klebsiella sp. bakterijoms. Buvo nustatyta, kad iš 69 mielių kamienų 23 (33 %) biocidiškai veikia
nors vieną bakterijų rūšį. Jautriausi mielių išskiriamų medžiagų poveikiui buvo Arthrobacter sp., Klebsiella sp. ir
B. subtilis kamienai, atspariausios jų poveikiui – L. plantarum, L. brevis ir E. coli bakterijos. Morfologiniai mielių
analizės metodai nėra tikslūs, dėl to biocidinių mielių rūšių nustatymui buvo taikomi molekuliniai metodai: PGR,
restrikcinė analizė ir sekoskaita. Išanalizavus sekoskaitos duomenis buvo nustatytos 13 skirtingų biocidinių mielių
rūšys. Iš mūsų tirtų mielių stipriausiai bakterijų augimą inhibavo Metschnikowia genties mielės. Jos biocidiškai veikė visus tirtus bakterijų kamienus, ypač stipriu žudymo efektu išsiskyrė Rastinėnų užpelkėjusioje kūdroje
rastas Metschnikowia sp. Candida genties mielės slopino 6 iš 8 tirtų bakterijų kamienų. S. typhimurium ir L.
innocua buvo atsparios šių mielių biocidiniam poveikiui. Didžiausią neigiamą įtaką bakterijų dauginimuisi turėjo
C. vartiovaarae ir C. pseudolambica. Jos atitinkamai inhibavo 4 ir 3 skirtingas bakterijų rūšis. Rhodotorula genčiai
buvo priskirti keturi, bakterijas biocidiškai veikiantys, kamienai. R. ingeniosa – antagonistiškai veikė 3 bakterijų kamienus: Arthrobacter sp., Klebsiella sp. ir B. subtilis, R. glutinis (2 skirtingi kamienai) – 2: Klebsiella sp. ir
L. innocua, o R. babjevae vieną bakterijų rūšį – L. innocua. Du iš vandens išskirti W. anomalus kamienai biocidiškai
veikė Arthrobacter sp., Klebsiella sp. ir B. subtilis bakterijas. M. guilliermondii ir T. dermatis silpnai biocidiškai
veikė po vieną bakterijų kamieną – atitinkamai Arthrobacter sp. ir S. typhimurium, tuo tarpu, T. virginica poveikis
Arthrobacter sp. ir B. subtilis buvo stipresnis.
Įvertinus mielių biocidiškumą bakterijoms buvo tirtas tų pačių nustatytų rūšių biocidiškumas jautriems, iš
vandens išskirtų mielių, kamienams. Mielių biocidinės savybės buvo tikrinamos naudojant agarizuotą MB terpę
su skirtingomis pH reikšmėmis: 4.0, 4.8 ir 5.6. Mielių sekretuojami toksinai aktyviausiai veikia esant pH 4.0-4.8,
o pH 5.6 pasirinktas dėl to, kad būtų galima palyginti žudymo efektą tiek mielėms, tiek bakterijoms. Išnagrinėjus
gautus rezultatus buvo nustatyta, kad biocidiškai jautrius mielių kamienus veikia visi 7 Metschnikowia genčiai
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priklausantys kamienai, 2 Rhodotorula rūšys (vienas iš dviejų nustatytų R. glutinis kamienų ir R. ingeniosa), 4
Candida rūšys (visi 3 C. pseudolambica kamienai ir C. cruisii), 2 W. anomalus kamienai ir 1 M. guilliermondii.
Stipriausiai kitus mielių kamienus biocidiškai veikė W. anomalus – 13 jautrių kamienų, Metschnikowia sp. ir R. ingeniosa mielės biocidiškai veikė 9 jautrius mielių kamienus, C. cruisii – 4, o M. guilliermondii ir C. pseudolambica
po 3. R. glutinis biocidiškai veikė tik sau giminingą R. babjevae rūšį. Jautriausias biocidinių mielių poveikiui buvo
Rhodotorula sp. kamienas, jį veikė 6 biocidinės rūšys. Taip pat labai jautrios R. babjevae ir T. dermatis rūšys, jas
atitinkamai veikė 5 ir 4 biocidiniai kamienai.
pH reikšmė biocidiniam efektui pasireikšti buvo skirtinga atskiroms mielių rūšims. Dažniausiai biocidinės
mielės veikdavo jauriąsias esant 4.0, 4.8 ir 5.6 pH, tačiau nevienodu efektyvumu. Efektyviausiai biocidinės medžiagos veikdavo esant pH 4.8, tačiau buvo ir išimčių, kai didžiausia lizės zona būdavo esant 4.0 arba 5.6 pH.
Apibendrinus gautus rezultatus galima daryti prielaidą, kad mielių sekretuojamos biocidinės medžiagos, esant
rūgštiniam pH gali veikti kitus aplinkoje esančius mikroorganizmus.

PADĖKA:
Šis tyrimas buvo finansuotas pagal „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas
per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
projektą Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0108.
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SARCOCYSTIS PARAZITŲ
PAIEŠKA GAMTINĖSE
EKOSISTEMOSE IR JŲ
IDENTIFIKAVIMAS
MOLEKULINIAIS METODAIS

Sarcocystis gentis – tai vienaląsčių, viduląstelinių gyvūnų parazitų grupė, kuriai būdingas dviejų šeimininkų
gyvybinis ciklas. Tarpinių šeimininkų raumenyse ar CNS vystosi sarkocistos. Tuo tarpu galutinių šeimininkų plonajame žarnyne formuojasi sporocistos, kurios į gamtinę aplinką patenka kartu su gyvūnų išmatomis. Galutiniai
šeimininkai parazitais užsikrečia suėdę tarpinio šeimininko audinių, kuriuose yra subrendusios sarkocistos. Tarpiniai Sarcocystis šeimininkai parazitais užsikrečia per sporocistomis užterštą dirvožemį, vandenį arba maistą. Sporocistos patekusios į aplinką yra infektyvios nepriklausomai nuo oro sąlygų ir išlieka gyvybingos aplinkoje daugelį
mėnesių. Jos yra atsparios šalčiui, šilumai ir daugeliui dezinfekcinių medžiagų (įskaitant ir chlorą). Sarcocystis
parazitai yra labai paplitę gamtinėje aplinkoje ir gali užkrėsti roplius, paukščius ir žinduolius, tame tarpe ir žmogų.
Kai kurios Sarcocystis rūšys yra patogeninės, kurios patekusios į organizmą, sukelia sarkocistozę. Sergančių gyvūnų skerdena tampa netinkama mitybai, o kai kuriais atvejais nuo šios ligos gyvūnai žūva. Molekuliniais metodais,
skiriant sarkocistų genominę DNR iš raumens audinio, yra nustatyta, kad Lietuvos galvijai 99 proc. yra infekuoti
vienos arba daugiau Sarcocystis rūšių. Tačiau iki šiol nėra žinoma koks Sarcocystis parazitų paplitimas gali būti
vandenyje, dirvožemyje bei gyvūnų pašaruose ir kokios koncentracijos užtenka jų užkrėtimui, ir ar tai yra didelė
problema gyvūnų ir/arba žmonių sveikatai. Aplinkos mėginių užterštumo sporocistomis tyrimai yra svarbūs siekiant išvengti infekcinių ligų, prognozuoti maistui naudojamų gyvūnų būklę bei užkirsti kelią infekcijų plitimui.
Mėginiai buvo renkami 2020 metų lapkričio mėnesį iš ganyklų (dirvožemis ir pašaras) bei gyvūnų girdyklų
(vandens telkinių dugno smėlis). Tinkamiausias genas-žymuo naminius gyvulius infekuojančių parazitų identifikavimui yra cox1, kuris koduoja citochromo oksidazės I subvienetą, todėl jo pagrindu buvo sukurti šeši, naminius
gyvulius užkrečiančioms rūšims, specifiniai pradmenys. DNR fragmentams gauti buvo pasirinktas lizdinio PGR
metodas. Šiuo metodu buvo tirti 68 mėginiai. Sekoskaitos metodu nustatytos teorinį dydį atitinkančių DNR fragmentų sekos ir atlikta jų bioinformatinė analizė. Išanalizavus gautus rezultatus, nustatyta, kad taikyti molekuliniai metodai yra tinkami Sarcocystis identifikavimui gamtiniuose mėginiuose.
Iš viso buvo surinkta 31 dirvožemio, 26 smėlio ir 11 pašaro mėginių iš skirtingų Lietuvos naminių gyvulių ūkių ir jų ganymosi vietų. Šio darbo metu buvo tirtas galvijus (S. cruzi, S. bovifelis, ir S. hirsuta), ožkas
(S. capracanis), avis (S. tenella) ir kiaules (S. miescheriana) infekuojančių Sarcocystis rūšių paplitimas. Dažniausiai aptikta rūšis – S. capracanis (38,71%), rečiausiai – S. miescheriana (3,23%).
Išanalizavus pašarų mėginius, buvo pastebėta, kad visuose tirtuose mėginiuose yra identifikuojama bent
viena parazitų rūšis, o jų užsikrėtimas Sarcocystis yra 100%. Juose buvo identifikuotos 5 rūšys iš 6 – nebuvo
aptikta S. cruzi – infekuojančio galvijus. Ištyrus dirvožemio mėginius buvo nustatyta, kad infekcijos intensyvumas siekia 51,61 %. Iš 31 tirto mėginio 16 buvo identifikuota bent viena Sarcocystis rūšis. Be to, juose buvo
identifikuotos visos 6 tirtos rūšys. Smėlio iš girdyklų dugno mėginiuose buvo rastos tik dvi rūšys - S. capracanis ir
S. hirsuta, o infekcijos intensyvumas buvo 84,62%.
Visose trijose tirtose gamtinėse aplinkose skirtingu dažnumu dominavo S. capracanis ir S. hirsuta rūšys. Dirvožemio mėginiuose S. capracanis infekcijos intensyvumas buvo 38,71%, pašarų – 100%, o smėlio – 73,08%. S. hirsuta infekcijos intensyvumas buvo mažesnis, atitinkamai dirvožemyje – 6,45%, pašaruose
– 72,73%, o smėlyje – 30,77%. Avis infekuojanti S. tenella buvo aptinkama taip pat dažnai: dirvožemyje jos
infekcijos intensyvumas buvo 16,13%, o pašaruose 54,55%. Tačiau šios rūšies mėginiuose iš smėlio identifikuoti
nepavyko. Kiaules infekuojanti S. miescheriana ir galvijus – S. bovifelis buvo aptinkamos retai. Atitinkamai dirvožemyje 3,23 ir 9,68%, o pašaruose – abi rūšys po 9,09%. Rečiausiai identifikuota S. cruzi rūšis. Ji aptikta tik
dirvožemio mėginiuose, jos infekcijos intensyvumas – 12,9%.
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REZULTATŲ APIBENDRINIMAS:
Apibendrinus gautus rezultatus, galima daryti prielaidą, kad didžiausia tikimybė gyvuliams užsikrėsti Sarcocystis genties parazitais yra per pašarus. Tačiau, taip pat, šio tyrimo rezultatai atskleidė metodinį trūkumą – 0,2 g
smėlio ir dirvožemio mėginio (gDNR skyrimo rinkinio ribojimas) yra per mažai, norint tiksliai įvertinti užterštumą
sporocistomis. Kitą vertus, greitam patikrinimui ar, apskritai, dirvožemyje yra parazitų šis metodas tinkamas.
Galima daryti išvadą, kad Sarcocystis identifikavimui iš pašaro mėginių metodas yra tinkamas ir gali būti naudojamas gyvulių ligų profilaktikai. Kalbant apie smėlio iš vandens telkinių dugno tyrimus, pasirinktas kiekis taip pat
yra per mažas, tikslingiau naudoti parazitų paiešką vandenyje.
Vykdant dirvožemio iš gyvulių ganyklų ir pašarų tyrimus, galima papildyti trūkstamas žinias ir tiksliai įvertinti užsikrėtimo parazitais riziką gamtinėse ekosistemose, nenaudojant invazinių metodų (dabar užsikrėtimas
parazitais patvirtinamas tiriant gyvulių raumenų mėginius). Taip pat atlikti tyrimai svarbūs nustatant infekcijos
židinius ir Sarcocystis parazitų plitimo kelius. Užkrėsto maisto pašalinimas leistų išvengti jų sukeliamų ligų protrūkio. Šio darbo rezultatai gali būti naudingi ne tik Lietuvos mastu, nes naudojant optimizuotą metodiką ir
sukurtus molekulinius įrankius, užsienio šalių mokslininkai ir/arba veterinarai galės greitai prognozuoti ir įvertinti
užsikrėtimo parazitais riziką.

PADĖKA:
Šis tyrimas buvo finansuotas pagal „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas
per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
projektą Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0110.
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MIEŽIO PLEIOTROPINIO
ŽIEDO / ŽIEDYNO RAIDOS
MUTANTO
TWEAKY SPIKE GENETINIS
CHARAKTERIZAVIMAS
PANAUDOJANT LYGINAMĄJĄ
GENOMO ANALIZĘ

Miežiai yra seniausiai auginama maistinė/pašarinė kultūra, kuri dėl gebėjimo augti įvairiomis aplinkos sąlygomis yra ketvirta pasaulyje pagal pasėlių plotus [1]. Domestikacijos, o vėliau „Žaliosios revoliucijos“, metu
atrinkti/sukurti naudingų savybių turintys augalų genotipai, tarp kurių didelę dalį sudarė įvairūs mutantai [2].
Nors vystantis biotechnologijai augalų savybių inžinerija tapo kryptingesnė, dėl griežtos GMO politikos Europoje
[3] tebevyrauja tradicinė selekcija, apimanti mutagenezę, hibridizaciją ir įvairaus tipo atranką, todėl mutantų
paieška ir jų genetinė analizė išlieka svarbiu pirminės selekcinės medžiagos kūrimo būdų.
Originalūs miežio tweaky spike (tw) tipo žiedo/žiedyno raidos mutantai buvo indukuoti cheminės mutagenezės būdu VU Botanikos ir genetikos katedroje beveik prieš 50 metų. Per daugelį tyrimų metų nustatyta, jog
tw tipo mutacijos yra monogeninės ir recesyvios prigimties, o šio tipo mutantai – pleiotropiniai, jiems būdingas
daugybinis pakitusių požymių kompleksas: gradientinė varpos raida, žiedų neturintys „trūkiai“ varpoje, lodikulių
transformacija į generatyvines ir/arba hibridines struktūras, pakitusi aminorūgščių kompozicija grūduose, padidėjęs laisvųjų radikalų kiekis grūduose, imuninis nepakankamumas bei genetinis nestabilumu [4].
Nepaisant senos tw tipo miežio mutantų kilmės, tw mutacijos genetinė prigimtis iki šiol nėra išaiškinta.
Egzistuoja trys iš miežio veislės 'Auksiniai II' nepriklausomai cheminės mutagenezės metu gauti tweaky spike tipo
mutantai (tw, tw1 ir tw2). Ankstesnių tyrimų metu buvo atlikta veislės 'Auksiniai II' (laukinis tipas, WT) ir mutanto
tw2 viso genomo naujos kartos sekoskaita. Jos metu nustatytos 3683 potencialiai žalingos mutacijos tw2 individo
koduojančiose genų srityse bei atrinkti septyni genai, kurių atviruose skaitymo rėmeliuose įvykę pokyčiai gali būti
susiję su tw mutantų pleiotropiniu pakitusių požymių kompleksu (tai trys auksino biosintezėje, transporte ir signalinėje grandinėje dalyvaujantys genai ir keturi su aminorūgščių transportu ir baltymų biosinteze susiję genai).
Tyrimo metu buvo kuriami pradmenys atrinktiems genams, atliktas visų tw genotipų ir WT sekvenavimas
ir lyginamoji genų analizė, kurios metu iš viso nustatytos 169 variantinės pozicijos, iš kurių viena delecija HvTSA
(angl. Tryptophan synthase A) gene gali būti susijusi su tw fenotipo susidarymu. Taip pat nustatyta, kad pakitęs
amino rūgščių kiekis mutantų grūduose greičiausiai nėra susiję su aminorūgščių transporto bei kai kurių tRNR
molekulių pokyčiais.
Kartu su lyginamąja genų analize buvo tiriami ir mutantų biocheminiai (chlorofilų a ir b, flavonoidų ir indolo junginių kiekis) ir morfometriniai (augalo aukštis, krūmijimasis, varpos ilgis, sėklų skaičius varpoje ir augale)
rodikliai. Nustatyta, kad visų tirtų tw tipo mutantų lapuose reikšmingai pakitęs indolo junginių kiekis (tw2 – padidėjęs, tw ir tw1 – sumažėjęs), lyginant su laukiniu tipu. Taip pat tw1 mutantams būdingas reikšmingai padidėjęs
flavonoidų kiekis lapuose, tačiau tw ir tw2 tipo mutantų flavonoidų kiekio variacijos, palyginti su laukiniu tipu,
nesiskyrė.
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BIOŽYMENŲ SPECIFIŠKUMO
TYRIMAS KARVIŲ MASTITŲ
ANKSTYVAJAI DIAGNOSTIKAI
BEI GYDYMO EFEKTYVUMO
VERTINIMUI

DARBO TIKSLAS:
Įvertinti biologinių žymenų specifiškumą karvių subklinikinių mastitų ankstyvajai diagnostikai bei
gydymo efektyvumo vertinimui.

DARBO UŽDAVINIAI:
1. Įvertinti, kaip kinta karvių bandų valdymo programų (melžimo robotų) dėka registruojami fiziologiniai
rodikliai iki pasireiškiant subklinikiniam mastitui.
2. Įvertinti subklinikinio mastito diagnostikos galimybę, remiantis kompiuterinės bandos valdymo programos (melžimo robotų) fiksuojamais rodikliais šios ligos diagnozės nustatymo dieną (pasireiškus klinikiniams požymiams).
3. Nustatyti ir įvertinti mastitus sukėlusių mikroorganizmų galimą tarpusavio ryšį su tiriamaisiais biologiniais žymenimis (elektrinis pieno laidumas, laktatdehidrogenazės ir kiti), nustatyti mikroorganizmų
jautrumą antimikrobinėms medžiagoms bei sudaryti gydymo schemą.
4. Nustatyti tirtų biožymenų pokyčių specifiškumo naudą mastitų gydymo efektyvumo vertinime.

METODIKA:
Tyrimas atliktas 2020.10.01-2021.04.30 ūkyje, turinčiame sutartį su LSMU bei naudojančiame
kompiuterinę bandos valdymo programą DeLaval (DeLaval, Švedija), kombinuota su „Herd Navigator“ sistema
bei naudojančią melžimų robotus. Ūkyje laikoma apie 550 laktuojančių karvių, vidutiniškai per mėnesį
apsiveršiuoja apie 40 – 50 karvių. Melžiamų karvių, vidutinis metinis produktyvumas 14000 kg, vidutinis
laktacijų skaičius 2,5 laktacijos. Vidutinis kūno masės indeksas (KMI) 3,25, penkių balų sistemoje. Karvės
laikomos palaido tipo tvartuose, šeriamos du kartus, pagal laktacijos stadiją bei produktyvumą subalansuotu
šėrimo racionu, melžiamos DeLaval melžimo robotų pagalba.
Tyrime dalyvavo 20 karvių. 10 iš jų buvo diagnozuotas subklinikinis mastitas, 10 buvo kliniškai sveikos.
Į subklinikiniu mastitu sergančių karvių grupę buvo priskirtos tos karvės, kurių somatinių ląstelių skaičius
(SLS) viršijo 250 000 ml. Sveikų karvių grupei buvo priskirtos karvės, kurių SLS buvo mažesnis nei 250 000
ml. SLS skaičius buvo nustatomas VĮ „Pieno tyrimai“. Subklinikiniu mastitu sirgusioms ir analogų principu
(pagal produktyvumą, laktacijos dienų vidurkį, veislę) atrinktoms karvėms 7 dienas iki susirgimo, susirgimo
dieną ir 7 dienas po ligos diagnozavimo buvo registruoti šie bandos valdymo programos fiksuojami rodikliai:
pieno kiekis (kg/d), melžimo trukmė, elektrinis pieno laidumas (mS/cm), progesterono koncentracija, LDH
aktyvumas, pieno sudėtis (riebumas, baltymingumas, laktozė, šlapalas, somatinių ląstelių skaičius), kūno
masės indeksas (KMI).
Kraujo dujų tyrimas buvo atliekamas ligos diagnozavimo dieną bei praėjus 7 dienoms analizatoriumi
„EPOC“ (Kanada), nustatant kraujo dujų (pH, pCO2, pO2), natrio (Na+), kalio (K+), kalcio (Ca++), gliukozės
(Glu), laktato (Lac) koncentracijas, hematokritą (Hct).
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Subklinikinio mastito nustatymo dieną buvo imami mėginiai mastito sukėlėjui identifikuoti.
Mikroorganizmų išskyrimas ir identifikavimas, jautrumas antimikrobinėms medžiagoms buvo tiriamas VĮ
"Pieno tyrimai" laboratorijoje.
Visos subklinikiniu mastitu sirgusios karvės buvo gydytos: alicinu (SCC-Bolus) 1vnt. p.o., karprofenu
(Rimadyl Cattle 50mg/ml) 1ml-35kg. s.c., d,l-acetilmetioninu ir l-karnitino hidrochloridu (Metabolase Forte)
5ml-100kg. i.m.

REZULTATAI:
Atlikus tyrimą nustatyta, kad statistiškai patikimi skirtumai (p<0,05) nustatyti tarp šių rodiklių: sergančių
karvių pieno produkcija likus 7 d. iki ligos diagnozavimo buvo 17,92 kg/d, 5d. – 18,31 kg/d, 4d. – 18,21 kg/d,
3d. – 22,83 kg/d, 2d. – 11,8 kg/d, o 2 d. po ligos diagnozavimo – 10,3 kg/d mažesnė nei kliniškai sveikų karvių.
Taip pat buvo stebima sergančių karvių sutrumpėjusi melžimo trukmė. Lyginant su sveikomis karvėmis,
likus 6 d. iki ligos diagnozavimo, sergančių karvių melžimo trukmė buvo 1,21 min trumpesnė nei kliniškai
sveikų, likus 4 d. – 1,40 min, o likus vienai dienai iki ligos diagnozavimo buvo melžiamos 1,5 min trumpiau
nei kliniškai sveikos.
Tyrimo metu nustatyta, jog sergančioms karvėms stebimas didesnis pieno elektrinis laidumas.
Likus 5 d. iki susirgimo, sergančių karvių el. pieno laidumas buvo didesnis 0,53 mS/cm, 3 d. – 1,17 mS/
cm, 2 d. – 1,28 mS/cm, 1 d. – 0,84 mS/cm, o pirmą ir antrą susirgimo dieną – 0,93 mS/cm didesnis nei kliniškai
sveikų.
Stebint laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo kitimą, nustatyta, jog sergančių, lyginant su sveikomis
karvėmis, LDH aktyvumas buvo didesnis. Likus 7 d. iki susirgimo – 71,73 μmol/min 6 d. – 61,94 μmol/min,
5 d. – 85,87 μmol/min, 4 d. – 89,36 μmol/min, 3 d. – 87,56 μmol/min, 2 d. – 65,97 μmol/min, 1 d. – 109,26
μmol/min, o 1 d. po susirgimo – 104,02 μmol/min, 2 d. po susirgimo – 113,69 μmol/min, ir 3 d. po susirgimo
– 103,84 μmol/min LDH aktyvumas piene buvo didesnis lyginant su kliniškai sveikomis karvėmis.
Vertinant mastito sukėlėjus nustatyta, jog Streptococcus spp. sukeliamu mastitu sirgusių karvių melžimo
trukmė 2 d. po susirgimo buvo 2,08 min., o 7 d. po susirgimo - 3,20 min. trumpesnė nei St. aureus sukeliamu
mastitu sirgusių karvių.
Vertinant kūno masės indeksą mastito sukėlėjų atžvilgiu, nustatyta, jog likus 7 ir 6 d. iki ligos
pasireiškimo, St. aureus mastitu sirgusių karvių kūno masės indeksas buvo 0,37, 5 d. – 0,38, 4 ir 2d – 0,31
vienetais mažesnis, lyginant su Streptococcus spp. mastitu sirgusiomis karvėmis.

IŠVADOS:
1. Iki pasireiškiant subklinikiniam mastitui pieno kiekis mažėja, trumpėja melžimo trukmė, didėja pieno el.
laidumas ir laktatdehidrogenazės aktyvumas piene;
2. Sutrumpėjusi melžimo trukmė ir mažesnis pieno kiekis bei padidėjęs pieno el. laidumas ir didesnis laktatdehidrogenazės aktyvumas yra patikimi rodikliai diagnozuojant subklinikinį mastitą ligos pasireiškimo dieną;
3. Nustatyta, jog Streptococcus spp. sukeltu mastitu sirgusių karvių melžimo trukmė buvo trumpesnė lyginant su St. aureus sukeltu mastitu sirgusiomis karvėmis. Taip pat Streptococcus spp. mastitu sirgusios karvės buvo didesnio KMI nei karvės sirgusios St. aureus sukeltu mastitu. Gydymo schema taikyta
subklinikiniu mastitu sirgusioms karvėms buvo efektyvi;
4. Biožymenų pokyčiai padėjo diagnozuoti subklinikinį mastitą bei pritaikyti efektyvią gydymo schemą.
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KAULAVAISINIŲ
MONILIOZĖS SUKĖLĖJŲ
GENETINĖS VARIACIJOS
CHARAKTERIZAVIMAS,
NAUDOJANT MIKROSATELITŲ
ŽYMEKLIUS

Kaulavaisinių moniliozė – grybinė liga, sukelianti didžiausią žalą erškėtinių (Rosaceae) šeimos sodo
augalams. Ši liga pažeidžia augalą visu jo vegetacijos laikotarpiu: augalai nusilpsta, sumažėja jų ištvermingumas žiemą bei blogėja vaisių kokybė [1]. Kaulavaisinių moniliozę gali sukelti keturi giminingi patogenai:
Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl.) Honey, M. fructigena (Aderh. et Ruhl.) Honey, M. fructicola (G. Wint.) Honey
ir Monilia polystroma (van Leeuwen). Europoje vyrauja dvi patogenų rūšys: M. laxa ir M. fructigena, tačiau
vis plačiau yra aptinkamas ir karantininis patogenas M. fructigena [2]. Atsiradus invaziniam M. fructicola patogenui, keičiasi esamų patogenų M. laxa ir M. fructigena genetinė įvairovė ir šių patogenų daromos
žalos dydis [3]. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto
(SDI) kolekciniuose trešnių ir vyšnių augynuose, invazinio patogeno iki šiol nebuvo aptikta [4]. Tačiau, siekiant
nustatyti Monilinia spp. rūšių paplitimą, rūšinę sudėtį bei genetinę įvairovę ant erškėtinių šeimos sodo
augalų Lietuvoje, šių tyrimų rezultatų nepakanka.
Monilinia spp. rūšių polimorfizmui tirti gali būti naudojami mikrosatelitų žymekliai (SSR). Šio metodo
trūkumas yra išankstinės informacijos apie tiriamas sekas būtinumas, todėl mikrosatelitų pradmenų kūrimas
laboratorinėmis sąlygomis yra sudėtingas, daug sąnaudų reikalaujantis procesas. M. fructicola patogenui yra
sukurti 4 SSR pradmenys, M. laxa - tik vienas [5]. Neseniai visų Monilinia spp. genomai yra nuskaityti ir laisvai
prieinami duomenų bazėje, todėl atsirado galimybė efektyviai sukurti pradmenis mikrosatelitų sekoms naudojant bioinformatikos metodus.

DARBO TIKSLAS:
Charakterizuoti Monilinia spp. rūšių genetinę įvairovę erškėtinių šeimos sodo augaluose, naudojant mikrosatelitų žymeklius.

METODIKA:
Tyrimui naudoti Monilinia spp. mėginiai surinkti 2017 - 2018 m. ekspedicijų Lietuvoje metu ir LAMMC
SDI kaulavaisinių – slyvų ir trešnių– kolekciniuose augynuose, bei sėklavaisinių – obelų – selekciniame augyne.
Molekuliniam patogenų identifikavimui atlikta daugybinė polimerazės grandininė reakcija (PGR). Daugybinei PGR buvo naudoti keturi pradmenys [6]. Atlikus elektroforezę agarozės gelyje, duomenys analizuoti UV
šviesoje, naudojant transliuminatorių RH-51(Herolab, Vokietija).
Monilinia spp. genomams analizuoti, naudoti Biotechnologijos informacijos nacionalinio centro (NCBI)
duomenų bazėje paskelbti reprezentatyvūs genomai: M. fructigena [7], M. laxa [8], M. fructicola [9]. Šie
genomai tarpusavyje palyginti, naudojant MUMmer v.4 [10] programos NUCmer modulį Linux (Ubuntu) operacinėje sistemoje. Mikrosatelitams identifikuoti ir pradmenims kurti naudota GMATA programa [11].
Specifinių mikrosatelitų sekų analizei molekuliniais metodais buvo atrinktos 8 mikrosatelitų pradmenų
poros, pagal in silico PGR nustatytos, kaip specifinės atskiroms Monilinia spp. rūšims. Jų specifiškumas
laboratorinėmis sąlygomis patikrintas kapiliarinės elektroforezės pagalba, pradmenys buvo žymėti fluorescuojančia žyme, naudojant ABI3130 (Applied Biosystems, JAV) genų analizatorių.

199

REZULTATAI IR APTARIMAS:
Iš viso surinkti 188 mėginiai su vizualiai matomu rudojo puvinio užkratu nuo trešnės, vyšnios, slyvos
bei obels vaisių. Atlikus daugybinę PGR, nustatyta, kad mėginiuose vyravo M. fructigena patogeno specifinis
fragmentas (402 bp) – 71% ir M. laxa (351 bp) – 2.2%. Karantininiam M. fructicola patogenui specifinis 535 bp
dydžio fragmentas ir 425 bp fragmentas, būdingas M. polystroma patogenui, nebuvo identifikuoti. Tyrimo metu
gauti rezultatai sutampa su 2013 metais Lenkijoje atlikto patogenų monitoringo metu, kuomet buvo nustatyta,
kad M. fructigena patogenas yra labiausiai paplitęs (64%) [12]. Kaip ir ankstesnio tyrimo metu [4], galime teigti,
kad iki šiol karantininis M. fructicola patogenas Lietuvoje nėra aptiktas.
Atlikus mikrosatelitų paiešką Monilinia spp. genomuose, iš viso buvo identifikuoti 39 216 mikrosatelitų motyvai, kurie pasiskirstę netolygiai. Buvo sukurti 26
366 mikrosatelitų žymekliai Monilinia spp. rūšims: 9 754 - M. fructicola, 8 506 – M. fructigena ir 8 106 M. laxa. Atlikus in silico PGR, identifikuoti rūšiai specifiniai žymekliai: 98.6% M. fructicola , 96.3 % - M. fructigena
ir 96.0% - M. laxa patogenams. M. laxa patogenui anksčiau sukurtas žymeklis CHML5 (CTCTTCTTC)6 [5] nebuvo
aptiktas šio tyrimo metu, nes GMATA programoje jis buvo priskirtas kaip dviejų trimerų (CTT)2 pasikartojimas.
Literatūroje pateikto M. fructicola patogeno CHMFc4 mikrosatelitų motyvas (GAGAGAT)4 [5] buvo identifikuotas
ir šio tyrimo metu.
Mikrosatelitų specifiškumui patikrinti laboratorinėmis sąlygomis, buvo atrinkta 16 baltymų, kurie pagal
literatūros šaltinius [8] yra susiję su patogeniškumu M. fructicola genome. Šių baltymų DNR lygmenyje visoms
Monilinia rūšims buvo identifikuoti 2 745 mikrosatelitų motyvai. Iš viso sukurta 470 specifinių rūšims pradmenų:
113 – M. fructigena, 188 – M. fructicola, 169 – M. laxa.
Įvertinius šių pradmenų specifiškumą laboratorinėmis sąlygomis agarozės gelyje buvo matomi specifiniai
Monilinia spp. fragmentai: 239 bp - MFg27, 346bp – MFg39, 292bp – MFg90, 348 bp – ML2, 336 bp – ML86, 358
bp – ML104, 313 bp – ML159 ir 260 bp – MFg2 (1 pav.). Nustatyta, kad iš 8 pradmenų porų, tik 4 yra tinkamos
tolimesnei polimorfizmo analizei: ML2 žymuo yra specifinis M. laxa patogenui, o MFg27, ML86, ML159 – skirtingose rūšyse amplifikuoja skirtingo dydžio fragmentus.

1 pav.
Monilinia spp. pradmenų specifiškumo
įvertinimas. Paveikslėlyje – pradmenų
pavadinimai;
L – teigiama M. Laxa kontrolė;
F – teigiama M. fructigena kontrolė;
M – 100 bp markeris.

Atlikus kapiliarinę elektroforezę nustatyta, kad ML2 pradmuo yra specifinis M. laxa patogenui ir tinkamas
tarprūšinei Monilinia spp. įvairovei tirti. Naudojant ML86 pradmenį buvo identifikuotas 335 bp fragmentas, būdingas M. laxa, o M. fructigena patogenams - 9 skirtingi aleliai homozigotinėje būsenoje nuo 250 iki 309 bp ribose,
o heterozigotinėje būsenoje - 6 skirtingos kombinacijos, kurių fragmentų dydžių ribos buvo platesnės: nuo 259
iki 340 bp.
Šiame tyrime pirmą kartą buvo sukurti SSR pradmenys M. fructigena patogenams identifikuoti, o naujai
sukurti M. laxa pradmenys yra tinkami tarprūšinei ir vidurūšinei įvairovei tirti.
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VASARINIŲ JAVŲ MITYBOS
AZOTU BŪKLĖS IR DERLIAUS
PROGNOZAVIMAS
VEGETACIJOS METU,
PANAUDOJANT BEPILOTES
SKRAIDYKLES

Klimato kaitos kontekste, taip pat augant konkurencijai žemės ūkio produktų rinkoje, tampa aktualu, kaip
galima efektyviau valdyti žemės ūkį ir užtikrinti efektyvų žemės produkcijos auginimą, siekiant, kad agrotechninės priemonės būtų panaudotos tinkamu laiku ir duotų maksimalią naudą. Šių tikslų siekti padeda modernus žemės ūkio veiklos valdymas, pasitelkiant mokslo žinias, informacines technologijas ir empirinius tyrimų duomenis.
Žemės ūkio augalų produktyvumą lemia daugybė skirtingų veiksnių, tokių kaip: augalo biologinis potencialas, veislės genetinės savybės, auginimo technologijos, dirvožemio tipas, meteorologinės sąlygos, maisto
medžiagų prieinamumas [1][2]. Tiksli grūdų derliaus, jo kokybės ir maisto medžiagų įsisavinimo prognozė leidžia ūkininkams planuoti būsimą derlių, optimizuoti trąšų ar augalų apsaugos priemonių naudojimą. Pastaruoju
laikotarpiu derliaus, jo kokybės ir maisto medžiagų įsisavinimo prognozavimui dažniausiai yra naudojami šie
pagrindiniai metodai:augalų modeliai, palydoviniai augalų stebėjimo duomenys ir nepilotuojamos skraidyklės
(dronai). Šie metodai gali būti derinami tarpusavyje [3]. Per pastarąjį dešimtmetį buvo atlikta daugybė studijų,
kuriose augalų stebėjimui buvo naudojamos bepilotės skraidyklės. Gauti rezultatai parodė, kad dronai yra efektyvi ir tiksli priemonė, vertinant ir prognozuojant biomasę [4], lapų ploto indeksą [5], chlorofilo kiekį augale [6] ir
kitus svarbiausius agronominius rodiklius. Prognozavimui naudojamų dronų veikimo principas remiasi į optinius
duomenis, šie yra perskaičiuojami į augalų vegetatyvinius indeksus, kurie augalų vegetacijos metu yra lyginami
su skirtingais augalų rodikliais (pavyzdžiui, grūdų derliumi, makroelementų įsisavinimu) ir, jei randamas ryšis
tarp šių kintamųjų, parengiami regresiniai prognozavimo modeliai. Siekiant panaudoti šį prognozavimo metodą,
ypač svarbu iš bepiločių skraidyklių duomenų apskaičiuotus augalų vegetatyvinius indeksus kalibruoti/pritaikyti
konkrečiam augalui, dirvožemio tipui.

DARBO TIKSLAS:
Įvertinti bepilotėmis skraidyklėmis surinktų nuotolinių duomenų panaudojimo galimybes, prognozuojant
miežių grūdų derlių, jo kokybę ir makroelementų įsisavinimą.
Šiuo tikslu 2020 m. LAMMC Vokės bandymų stotyje pasotintame paprastajam smėlžemyje su veislės „Fantex“ miežiais buvo atlikti lauko eksperimentai, kurių metu tirta įvairių mineralinių trąšų ir purškimo selenu ir
siliciu įtaka miežių produktyvumui. Vasariniai miežiai pasirinkti kaip vienas iš universalių žemės ūkio augalų, kuris
gali būti naudojamas tiek maisto, tiek pašarų pramonės poreikiams tenkinti. Azoto (N50), fosforo (P80), kalio
(K140) trąšos pasėliui buvo išbertos prieš sėją, likusios azoto trąšos (N50) buvo panaudotos krūmijimosi tarpsnio
metu. Selenas (Forter) norma 0,5l/ha-1, buvo purškiamas du kartus – krūmijimosi ir bamblėjimo tarpsniais. Silicio
(OPTYSIL) purškimo norma – 0,5 l/ha-1. Silicis buvo purkštas 3 kartus per miežių vegetaciją: 1 kartą – augalams
esant BBCH 21-25 tarpsnyje; 2 kartą – BBCH 30-33; 3 kartą – BBCH 47-59. Bandymas atliktas taikant klasikinių
lauko eksperimentų metodiką, kiekvieną variantą kartojant erdvėje keturis kartus. Pradinis laukelio dydis 4×10
m. (40 m2).
Bepilotė skraidyklė (dronas – DJI Phantom 4) buvo naudojama 6 kartus per vegetaciją (žr. 1 lentelę).
Skrydžiai buvo atliekami fiksuotu paros laiku, t. y. nuo 11:00 val. iki 12:00 val. Bepiločio orlaivio užfiksuotos
nuotraukos (vieno skrydžio metu ≈150), panaudojant programinę įrangą „Agisoft Metashape“ (Agisoft LLC, Danija), buvo sujungiamos į vieną aukštos raiškos georeferencinę ortofotografiją. Gauta georeferencinė ortofotografija analizuota nemokama QGIS 3.2.1 (QGIS Development Team, USA) programine įranga. Visi eksperimento laukeliai buvo padalinti ir atskirti − kiekvienam jų apskaičiuoti augalų vegetatyviniai indeksai, kurie buvo panaudoti
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1 LENTELĖ.
2020 metais atliktų skrydžių datos skirtingais miežių augimo tarpsniais.

Bandymo
metai

Sėjos/derliaus nuėmimo
data

Nuotolinių duomenų rinkimo
data

Augimo tarpsnis

BBCH kodas

2020 m. gegužės 28 d.

Krūmijimasis

BBCH21

2020 m. birželio 12 d.

Stiebo ilgėjimas

BBCH32

2020 m. liepos 2 d.

Žydėjimas

BBCH61

2020 m. liepos 15 d.

Grūdų formavimasis

BBCH75

2020 m. liepos 28 d.

Grūdų brendimas

BBCH85

2020 m. rugpjūčio 12 d.

Pilna branda

BBCH99

2020 m. balandžio 27 d.

2020

2020 m. rugpjūčio 12 d.

prognozuojant miežių rodiklius. Šiame tyrime buvo įvertinta 20 augalų vegetatyvinių indeksų, kurie potencialiai
galėtų geriausiai prognozuoti aktualius miežių parametrus. Koreliacinės analizės metu buvo naudojamos keturios skirtingos matematinės funkcijos (linijinė, eksponentinė, logaritminė ir polinominė) ryšių nustatymui tarp
miežių grūdų derliaus, jo kokybės, makroelementų įsisavinimo ir augalų vegetatyvinių indeksų.
Atlikus lyginamąją analizę tarp visų tyrime naudotų vegetatyvinių indeksų ir faktinių (matuotų) miežių
rodiklių, buvo parinkti optimaliausi augalų vegetatyviniai indeksai, t. y. turintys didžiausias R2 reikšmes. Grūdų
derliaus prognozių tikslumas skirtingais miežių augimo tarpsniais svyravo nuo 31−94 %, baltymų koncentracijos
nuo 44−93 %, o azoto įsisavinimo grūduose nuo 33−96 %.
Sekančiame žingsnyje, t. y. tikrinant prognozavimo modelių tikslumą, buvo lyginamos faktinės ir prognozuojamos miežių rodiklių vertės (žr. 1 paveikslą). Analizuojant grūdų derliaus prognozių tikslumą, nustatyta, kad
BBCH21-BBCH85 augimo tarpsniuose buvo stiprus koreliacinis ryšys ir R2 reikšmės svyravo nuo 0,799 iki 0,9483;
RMSE reikšmės svyravo nuo 0,1745 t/ha-1 iki 0,2945 t/ha-1; BIAS reikšmės svyravo nuo -0,2129 iki 0,0128. Baltymų koncentracijos modelių tikslumas BBCH21, BBCH32, BBCH61 ir BBCH85 miežių augimo tarpsniuose turėjo stiprų koreliacinį ryšį, kai R2 reikšmės atitinkamai siekė 0,8853, 0,9048, 0,7818, 0,8608, kuomet tais pačiais
augimo tarpsniais RMSE reikšmės atitinkamai siekė 0,8375 %, 2,7795 % 1,2620 %, 0,8320 %, o BIAS 0,0006,
-2,6723, -0,0181, -0,0119. Analizuojant azoto įsisavinimą, nustatyta, kad BBCH21-BBCH85 augalų augimo tarpsniuose prognozavimo modeliai turėjo stiprų koreliacinį ryšį ir R2 atitinkamai siekė 0,9258, 0,9365, 0,8074, 0,7190,
0,8802, RMSE reikšmės tais pačiais augimo tarpsniais buvo sąlyginai nedidelės ir atitinkamai siekė 5,4575kg/
ha-1 4,8359 kg/ha-1, 7,9827 kg/ha-1, 9,5925 kg/ha-1, 7,7885 kg/ha-1, apskaičiuotos BIAS reikšmės buvo 0,0060,
-0,2381, -0,2761, -0,0117 ir 0,1176.

1 pav.
Miežių faktinių ir prognozuojamų verčių palyginimo statistiniai (R2, RMSE, BIAS) rodikliai.

Gauti rezultatai parodė, kad miežių grūdų derliaus prognozėms tinkamiausi indeksai yra ExGR, COM, VEG,
NGBDI; baltymų kiekiui – ExGR, COM, VEG, ExG, o azoto įsisavimui grūduose – ExGR, MGRVI, VEG, ExB. Analizuojant miežių rodiklius, tiksliausios prognozės buvo gautos naudojant RGB augalų vegetatyvinius indeksus pirminiais jų augimo ir vystymosi tarpsniais, t. y. krūmijimosi (BBCH21) ir stiebo ilgėjimo metu (BBCH32), sekančiais
tarpsniais prognozių tikslumas nuosekliai mažėjo.
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VAKARŲ LIETUVOS
KRISTALINIŲ UOLIENŲ
METAMORFIZMO
PARAMETRŲ MODELIAVIMAS

Lietuvos kristalinis pamatas yra sudarytas iš Paleoproterozojaus laikotarpio [pvz., 2, 3, 4] tereinų (Žemės
plutos blokų), kurių susijungimas yra siejamas su salų lankų ir mikrokontinentų akreacijos ir kolizijos procesais
[pvz., 4, 1]. Vakarų Lietuvos granulitų domeino metamorfizmo tyrimai yra svarbūs visos Vakarų Lietuvos tektoninių modelių sudarymui ir Paleoproterozojaus–Mezoproterozojaus tektonoterminės evoliucijos atkūrimui. Iki
šiol tokie tyrimai, Vakarų Lietuvoje, buvo atliekami ankstyvaisiais konvencinės geotermobarometrijos metodais
[pvz. 5]. Paskutiniaisiais metais suintensyvėjus Lietuvos ir aplinkinių regionų tektoninių modelių rekonstrukcijos
tyrimams [pvz. 1] didėja ir tikslesnių metamorfizmo P-T sąlygų poreikis.
Vakarų Lietuvos granulitų domeine metamorfinės uolienos daugiausia yra aukšto terminio gradiento aliuminingi gneisai ir susiję migmatitai. Pagrindiniai jas sudarantys mineralai yra: granatas, biotitas, kordieritas, plagioklazas, K-feldšpatas, kvarcas, ilmenitas, magnetitas, ±silimanitas ir ±hercinitas. Uolienos yra heterogeniškos
(chemiškai, mineraline sudėtimi ir tekstūriškai) ir turi deformacijos ir įvairaus laipsnio dalinio lydymosi požymių.
Šiame tyrime, mikrostruktūriniai ir mineralų cheminės sudėties duomenys, buvo naudojami kartu su apskaičiuotomis, šiuo metu pranašiausiomis laikomomis, P-T izocheminėmis fazių diagramomis siekiant gauti tvirtesnius
tiriamųjų uolienų metamorfizmo P-T sąlygų apribojimus ir kartu įsisavinti naują tyrimų metodiką.
Modeliavimas atliktas MnO-Na2O-CaO-K2O-FeO-MgO-Al2O3-SiO2-H2O-TiO2-O (MnNCKFMASHTO) sistemoje naudojant uolienų sudėtis. Mėginiams (Tr11, Mld1, Lk2 ir -5, Kž65, Pc1, Lš1 ir Grd37) iš 7 skirtingų teritorijų P-T
izocheminėmis fazių diagramomis su granato izopletomis (vienodos sudėties linijos) buvo apribotos aukščiausių
(angl. peak) pagrindinių etapų P-T sąlygos. Lauksargių mėginiuose pagal tekstūrinius požymius, kaip kordierito
ir špinelės suaugimai (angl. symplectite) ir kordierito apaugimai (angl. corona) atpažintas ir vėlesnis beveik izoterminės dekompresijos etapas. Bendras rezultatų išsidėstymas rodo visame regione būdingą aukštos temperatūros aplinką (600–950 oC) žemo slėgio (0,25–0,66 GPa) sąlygomis. Tarp arti esančių mėginių (Pc1 ir Lš1; Lk2 ir
Lk5) yra išsisaugojusios savitos P-T sąlygos, galimai susijusios su panašia tektonotermine aplinka, tačiau koreliacija tarp tolimų mėginių šiuo metu yra sudėtinga.
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SKRANDŽIO VĖŽIO PACIENTŲ
PLAZMOJE LAISVAI
CIRKULIUOJANČIOS DNR,
KAIP POTENCIALAUS VĖŽIO
ŽYMENS, VERTINIMAS

Laisvai cirkuliuojanti DNR (lcDNR) yra nedideli dvigrandės DNR fragmentai (paprastai sudaryti iš 130-180
bazių porų) laisvai cirkuliuojantys kraujyje ar kituose kūno skysčiuose [1,2]. lcDNR, gali būti aptinkama ir sveikiems
asmenims ir šiek tiek padidėja traumų, ar kitų patologinių būklių metu [3]. Jos klinikinė svarba buvo pripažinta,
kai tyrėjai pastebėjo, kad vėžiu sergančių pacientų kraujo plazmoje lcDNR kiekis yra kelis kartus didesnis nei
sveikų asmenų plazmoje [3,4]. Nedidelė šių molekulių dalis gali būti susijusi su navikais - kilusi iš pirminių navikų, metastatinių sričių ar cirkuliuojančių navikinių ląstelių, ir yra vadinama cirkuliuojančia naviko DNR (cnDNR).
cnDNR fragmentai yra trumpesni nei lcDNR (134 - 144 bazių porų ilgio), o jų frakcija totalinės lcDNR atžvilgiu gali
skirtis priklausomai nuo klinikopatologinių naviko požymių [5,6] . Dėl tokių atradimų per pastarąjį dešimtmetį
lcDNR bei cnDNR tapo tyrinėjimų objektu, kaip potencialūs neinvazyvios vėžio diagnostikos žymenys, galintys
pakeisti iki šiol diagnostikoje naudojamus navikinius žymenis (CEA, Ca19-9 ir kt.), kurie yra kai kurių navikų atveju
dažnai yra žemo specifiškumo ir jautrumo [4,7]. Tokie nauji minimaliai inavazyvūs biožymenys yra labai svarbūs
,nes turi didelį potencialą tapti diagnostikos ir gydymo valdymo įrankiu pacientams, sergantiems įvairių rūšių
vėžiu, tarp jų ir skrandžio [5].
Skrandžio vėžys (SV) yra ketvirtas pagal dažnumą vėžys ir dažniausiai diagnozuojamas jau vėlesnėse stadijose, klasikinių instrumentinių tyrimų metu gana dažnai pasitaiko komplikacijų, todėl nauji diagnostiniai, o
ypač, neinvazyvūs metodai, yra ypatingai reikalingi [8]. Nors pastaruoju metu atliekama nemažai lcDNR tyrimų,
kurių metu analizuojamas totalinės lcDNR kiekis, cnDNR frakcija, pavienės pirminio naviko mutacijos, tačiau vis
dar trūksta išsamių tyrimų skrandžio vėžio pacientų grupėje. Tokie tyrimai visų pirma leidžia praplėsti teorines
žinias apie karcinogenezės metu vykstančius molekulinius procesus bei padeda įvertinti naujų žymenų, tokių kaip
lcDNR diagnostinę vertę.

PROJEKTO TIKSLAS:
Ugdyti LSMU studentų kvalifikacinius ir praktinius gebėjimus, semestro metu vykdant mokslo tyrimus, kurių metu bus analizuojama skrandžio vėžiu sergančių pacientų plazmoje laisvai cirkuliuojanti DNR, šių
molekulių koreliacija su navikiniais žymenimis ir naviko klinikinėmis charakteristikomis.

ATLIKTI DARBAI:
1. Palygintas totalinės laisvai cirkuliuojančios DNR kiekis ir nukleosominių fragmentų pasiskirstymas tarp
kontrolinės ir skrandžio vėžio grupių bei įvertinta sąsają su naviko klinikinėmis charakteristikomis;
2. Atlikta totalinės laisvai cirkuliuojančios DNR ir navikinių žymenų kiekio koreliacinė analizė;
3. Naudojant naujos kartos sekoskaitos duomenis, įvertintas mutavusio alelio dažnis ir navikinės cirkuliuojančios DNR kiekis;
4. Atlikta navikinės cirkuliuojančios DNR ir totalinės laisvai cirkuliuojančios DNR kiekio koreliacinė
analizė. Tiriamųjų grupę sudarė skrandžio vėžio pacientai (n = 29), kurie gydėsi Lietuvos Sveikatos
Mokslų Universiteto ligoninės, gastroenterologijos skyriuje 2015 - 2018 metais. Kontrolinę grupę
(n =10) sudarė sveiki asmenys, kurie anksčiau nebuvo sirgę vėžiu.
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METODIKA:
Iš kraujo plazmos totalinė laisvai cirkuliuojanti DNR išskirta kolonėlėmis pagrįstu metodu, kiekis ir fragmentai įvertinti atlikus mikrokapiliarinę elektroforezę „TapeStation 2200“ sistema. cnDNR frakcija apskaičiuota
pagal vidutinį mutantinio alelio dažnį (MAF) nustatytą atlikus lcDNR mėginių naujos kartos sekosakaitą (NKS).
Sekoskaitai naudota unikali 38 mutavusių, su SV susijusių genų panelė. Taip pat norint sumažinti sekoskaitos
klaidų skaičių naudoti „TruSight Oncology UMI“ reagentai, o analizei atrinkti tik somatiniai variantai. Jų validacija
atlikta naudojant „Integrative Genomics Viewer“ (IGV). Galiausiai, baltyminių žymenų kiekis serume nustatytas
imunofermentinės analizės (ELISA) pagalba ir išmatuotos spektrofotometriškai (naudoti bangos ilgiai: 450 nm ir
570 nm - kaip referentinis). Rezultatai įvertinti naudojant Rstudio programą.

REZULTATAI:
Pirmiausiai, įvertinti demografiniai pacientų duomenys. SV pacientų grupėje (n = 29) buvo 8 moterys ir
21 vyras, asmenų vidutinis amžius 70 ± 12 metų. Kontrolinėje sveikų asmenų grupėje (n = 10) buvo 8 moterys ir
2 vyrai , kurių vidutinis amžius buvo 26 ± 5 metai. Pagal Lauren klasifikaciją daugiau pacientų sirgo intestinalinio
tipo SV – 15 (53,6%). Naviko diferenciacijos laipsniai G2 ir G3 pacientų grupėje pasiskirstė panašiai: G2 - 12
(42,9 %) ir G3 - 13 (46,4 %). 9 pacientai (31,0 %) sirgo ankstyvosios stadijos (T1-T2) skrandžio vėžiu, 18 pacientų
(62,1 %) sirgo vėlesnės stadijos (T3-T4) vėžiu. 7 pacientai (24,1 %) metastazių regioniniuose limfmazgiuose
neturėjo, o 20 pacientų (69,0 %) buvo diagnozuoti su vieno ar kelių limfmazgių metastazėmis.
Palyginus lcDNR koncentracijas sveikų ir sergančių asmenų plazmose, 45 kartus reikšmingai didesnis
lcDNR kiekis nustatytas sergančių asmenų grupėje (106,38 ng/ml plazmos), palyginti su kontroline grupe (2,35
ng/ml plazmos) (W = 0, p = 3,146 × 10-9).
Toliau, nustatyta, reikšmingai didesni visų nukleosominių fragmentų kiekiai SV grupėje palyginus su
kontroline grupe. Mono-: 1311,28 ir 61572,60 pg/ml plazmos (W = 0, p = 3,15 × 10-9); di- : 635,06 ir 21373,82
pg/ml plazmos (W = 1, p = 6,29 × 10-9) ir tri-: 511,42 ir 16086,52 pg/ml plazmos, (W = 5, p = 5,98 × 10-8)
(atitinkamai kontrolinėje ir SV grupėse). Lyginant šių grupių plazmoje nustatytų nukleosominių fragmentų
dydžius nustatyta, kad kontrolinėje grupėje mono- ir di- nukleosominiai fragmentai buvo ilgesni. Mono -: 173
ir 125 bp (W = 285, p = 7,12 × 10-6); di -: 351 ir 259 bp (W = 1, p = 6,39 × 10-5) (atitinkamai kontrolinėje ir SV
grupėse). Tri- nukelosominių fragmentų dydis kontrolinėje ir pacientų grupėje buvo panašus: 554 bp ir 508 bp,

atitinkamai kontrolinėje ir SV grupėse (W = 101, p = 0,17).
Toliau buvo analizuojami NKS duomenys. Atlikus gilųjį lcDNR sekvenavimą ir pritaikius UMI korekciją
iš viso plazmos lcDNR mėginiuose buvo nustatyta 114 somatinių mutacijų. lcDNR mutacijų profilis buvo
derinamas su atitinkamų skrandžio naviko audinių mėginiuose nustatytais pakitimais (kurių nustatyta
23 audinių mėginiuose). 11 iš 23 (47,8%), sekvenuotų lcDNR mėginių, nustatytos somatinės mutacijos
atitinkančios SV audinyje aptiktas. Pagal mutavusio alelio dažnį (MAF) nustatytas cnDNR kiekio mėginiuose
vidurkis 2,19 ± 2,69 ng/ml , tuo tarpu cnDNR frakcija (cnDNR ir lcDNR kiekio proporcija) buvo 0,07 ± 0,05 (7%
± 5%). Palyginus totalinės lcDNR ir naviko frakcijos kiekio priklausomybę, nustatyta, jog jų kiekiai tarpusavyje
nekoreliuoja (R2 = -0,34 p = 0,07).
Toliau buvo ieškoma sąsajų tarp lcDNR bei cnDNR koncentracijos ir skrandžio vėžio fenotipinių (TNM
statusas, Lauren klasifikacija, HER statusas, naviko diferenciacijos laipsnis) bei pacientų charakteristikų (amžius,
lytis). Tarpusavyje palyginus lcDNR koncentracijas T1-T2 ir T3-T4 grupėse reikšmingai didesnė koncentracija
nustatyta T1-T2 grupėje (1,3 karto; p = 0,04; W = 121). Ištyrus lcDNR kiekio ir kitų, minėtų, SV fenotipinų
bruožų ir pacientų lyties bei amžiaus ryšį reikšmingų rezultatų negauta. Įvertintus ryšį tarp cnDNR kiekio bei
klinikinių SV charakteristikų nustatyta, jog cnDNR kiekis didesnis asmenims su pažengusios stadijos (T3 – T4)
vėžiu, tolimosiomis metastazėmis (M1), bei didesniu limfmazgių įsitraukimu (N2-N3), nors šie skirtumai nebuvo
statistiškai patikimi. Tačiau tai rodo, jog cnDNR yra tikslesnis žymuo SV klinikinių charakteristikų įvertinimui nei
lcDNR, nes turi aiškiau išreikštą kiekio skirtumą tarp skirtingų grupių (T1-T2/T3-T4, N0-N1/N2-N3, M0/M1).
Norint pagrįsti šią mintį, toliau buvo palyginta cnDNR aptikimo dažnis tarp tų pačių grupių. Nustatyta, kad
cnDNR dažniau buvo aptinkama SV pacientų, su pažengusios stadijos vėžiu (T3 – T4), plazmos mėginiuose
lyginant su ankstyvosios stadijos SV pacientų mėginiais (T3 - T4 - 55.6 %, T1 - T2 - 10.0%; Chi2 = 5,59, p =
0,02). Taip pat cnDNR dažniau buvo nustatoma mėginiuose pacientų su tolimosiomis metastazėmis (M1) (
M1 - 45.5 %, M0 - 37.5 %,; Chi2 = 0,17; p = 0,68) ir intestinaliniu SV tipu sergantiems pacientams (Difuzinis –
10%, Intestinalinis – 46,7%; Chi2 = 3,71; p = 0,054), tačiau šie rezultatai nebuvo statistiškai patikimi. Ištyrus ir
palyginus cnDNR kiekio skirtumus likusiose SV fenotipinėse grupėse reikšmingų rezultatų nenustatyta.
Toliau buvo atlikta lcDNR, cnDNR ir navikinių žymenų (CEA, Ca19 – 9 ir Ca72 – 4) koreliacinė analizė.
Nustatyta teigiama koreliacija tarp lcDNR ir CEA kiekio (R2= 0,42; p= 0,02), kiti žymenys su lcDNR nekoreliavo.
Atlikta cnDNR frakcijos ir SV baltyminių žymenų koreliacinė analizė neparodė jokių reikšmingų sąsajų tarp
cnDNR ir CEA, Ca 19 – 9 bei Ca 72 – 4 kiekio ( R2 = -0,07, p = 0,84, R2 = -0,02, p = 0,55; R2 = -0,18, p = 0,59
atitinkamai).
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IŠVADOS:
1. Skrandžio vėžio pacientų plazmoje nustatyta 45 kartus didesnė lcDNR koncentracija lyginant su
sveikais asmenimis.
2. Didesnis visų nukleosominių fragmentų kiekis nustatytas sergančių asmenų plazmoje lyginant su
sveikais asmenimis; kontrolinės grupės plazmoje mono- ir di- nukleosominiai fragmentai buvo ilgesni.
3. Įvertinus totalinės ir naviko lcDNR sąsają su naviko klinikinėmis charakteristikomis ir baltyminių
žymenų kiekiu:
a. Nustatyta teigiama koreliacija tarp lcDNR ir CEA kiekio;
b. Daugiau cnDNR teigiamų mėginių ir didesni cnDNR kiekiai nustatyti pažengusios stadijos SV
pacientams (pagal T, N ir M).
4. Įvertintinus mutavusio alelio dažnį, cirkuliuojanti naviko DNR nustatyta 47,8% plazmos mėginių
(vidurkis - 2,19 ± 2,69 ng/ml, frakcija - 0,07 ± 0,05).
5. Nustatyta, jog cnDNR nekoreliuoja su totalinės lcDNR kiekiu; cnDNR tiksliau koreliuoja su naviko
charakteristikomis (TNM statusu) nei lcDNR.
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HIPOFIZĖS ADENOMOS
NAUJŲ MOLEKULINIŲ
ŽYMENŲ PAIEŠKA

Hipofizės adenomos (HA) - labiausiai paplitę hipofizės (prieskydinės laiukos) gerybiniai navikai [1].
Nagrinėjant HA navikinių procesų patogenezę vis dažniau kreipiamas dėmesys į telomerų trumpėjimą [2], todėl
nusprendėme nustatyti veiknsių, darančių įtaką telomerų ilgio pokyčiams bei hipofizės adenomas išsivystymui,
sąsajas. Telomerazė – telomerų ilgį reguliuojantis komponentas, sudarytas iš telomerazės RNR elementų (TERC),
atvirkštinės telomerazės transkriptazės (TERT) ir su telomeraze susijusių baltymų [3]. Telomerazė neutralizuoja
telomerų trumpėjimą, kiekvieną kartą dalijantis ląstelėms. Pernelyg sutrumpėjus chromosomoms, jų galuose prarandami esminiai genai. Kai telomerų ilgis tampa kritiškai trumpas, antrinė apsauginė struktūra nustoja veikti,
taigi ląstelės patenka į replikacinį senėjimą. Tuo tarpu šelterino kompleksas gali veikti kaip kritinis telomerazės
aktyvumo reguliatorius [4]. Taigi aptarsime telomerazės kompleksą reguliuojančių žymenų įtaką hipofizės adenomas išsivystymui.

DARBO TIKSLAS:
Nustatyti telomerazės kompleksą reguliuojančių žymenų sąsajas su hipofizės adenomos pasireiškimu.

DARBO UŽDAVINIAI:
•
•

•
•

Nustatyti TEP1, TERC, TERT genų polimorfizmų (TEP1 rs1713418, rs1760904, TERC rs12696304,
rs35073794, TERT rs2736098, rs401681) įtaką hipofizės adenomos pasireiškimui.
Nustatyti TEP1, TERC, TERT genų polimorfizmų (TEP1 rs1713418, rs1760904, TERC rs12696304,
rs35073794, TERT rs2736098, rs401681) sąsajas su hipofizės adenomas aktyvumu, invazyvumu ir recidyvu.
Nustatyti TEP1 koncentracijos įtaką hipofizės adenomos pasireiškimui.
Nustatyti santykinio leukocitų telomerų ilgio skirtumus, sergantiems hipofizės adenoma ir sveikiems asmenims.

Į tyrimą įtraukėme 110 asmenų, sergančių hipofizės adenoma ir 300 sveikų kontrolinės grupės asmenų.
DNR išskirta druskų nusodinimo metodu iš periferinio-veninio kraujo leukocitų. Vieno nukleotido polimorfizmų
(VNP) bei santykinio leukocitų telomerų ilgio tyrimai atlikti tikro laiko polimerazės grandinės reakcijos (TL-PGR)
metodu. Baltymų raiška kraujo serume nustatyta imunofermentiniu ELISA metodu.
Atlikus statistinę duomenų analizę statistinės duomenų analizės programa SPSS (SPSS for Windows, 23,0
versija, JAV) nustatėme, kad TEP1 rs1713418 polimorfizmo GG genotipas yra statistiškai reikšmingai retesnis
hipofizės adenoma sergančių asmenų grupėje, lyginant su kontroline grupe (8,2 proc. vs. 16,7 proc., p=0.030).
Šis genotipas taip pat statistiškai reikšmingai retesnis sergančiųjų neaktyvia hipofizės adenoma grupėje nei
kontrolinėje sveikųjų grupėje (5,7 proc. vs. 16,7 proc., p=0,039). GG genotipas statistiškai reikšmingai retesnis
ir pacientų sergančių HA, kai recidyvas nenustatytas, grupėje lyginant ją su kontroline grupe (8,0 proc. vs. 16,7
proc., p=0,046). Šio VNP GG genotipas, lyginant su AA+AG genotipais, mažina HA pasireiškimo galimybę 2,2 karto
(GS=0,446; 95 proc. PI: 0,211-0,940; p=0,034). TERT rs2736098 C alelis statistiškai reikšmingai retesnis pacientų,
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sergančių aktyvia HA, grupėje nei kontrolinėje grupėje (68,4 proc. vs. 77,2 proc., p=0,046), o rs401681 C alelis
statistiškai reikšmingai dažnesnis pacientų, sergančių invazyvia HA, grupėje (62,3 proc. vs. 56,8 proc., p=0,031).
Šio VNP TT genotipas, lyginant su CC genotipu 2,5 karto didina aktyvios HA galimybę (GS=2,513; 95 proc. PI:
1,096-5,763; p=0,029). TT genotipas, lyginant su CC+CT genotipais šią galimybę didina 2,4 kartus (GS=2,447; 95
proc. PI: 1,100-5,445; p=0,028). HA pacientams, turintiems bent vieną TEP1 geno rs1760904 vieno nukleotido
polimorfizmo A alelį arba bent vieną TERT geno rs2736098 T alelį, buvo nustatyta mažesnė TEP1 koncentracija
kraujo serume, nei sveikiems asmenims (p=0,011, p=0,039, atitinkamai). Statistiškai reikšmingai ilgesnis SLTI
nustatytas HA sergantiems asmenims ir turintiems TERT rs401681 CC genotipą lyginant su kontrolinės grupės
asmenimis (mediana(IQR): 1,166 (1,884) vs. 0,488 (0,557) p=0,036).

IŠVADOS:
•
•
•
•

TEP1 rs1713418 vieno nukleotido polimorfizmas 2,2 karto mažina HA pasireiškimo galimybę.
TERT geno rs2736098 vieno nukleotido polimorfizmas 2,5 karto didina aktyvios HA pasireiškimo
galimybę.
TEP1 koncentracijos kraujo serume sumažėjimas sergantiems HA yra suijęs su TEP1 geno rs1760904
A aleliu bei su TERT geno rs2736098 T aleliu.
TERT rs401681 yra susijęs su telomerų ilgio pokyčiais HA sergantiems asmenims.
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[1] Lake M. G., Linda S. K., Samya V. C. Pituitary adenomas: an overview. Am Fam Physician. 2013;88(5):319-27.
[2] Phatak P., Burger A. M. Telomerase and its potential for therapeutic intervention. Br J Pharmacol. 2007;152(7):1003-11.
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NAUJO AZOLO ŽIEDUS
TURINČIO ANTIBAKTERINIO
PEPTIDO HETEROLOGINĖ
RAIŠKA IR ANALIZĖ

Bakteriocinai yra ribosomų sintetinami antimikrobiniai peptidai, produkuojami įvairių bakterijų. Dažniausiai šie peptidai yra stabilūs aukštose temperatūrose ir plačiose pH ribose [1]. Bakteriocinai turi didelį potencialą
kaip maisto konservantai, bei kaip naujos kartos antibiotikai, kurių taikinys – daugeliui vaistų atsparūs patogenai,
kas yra opi viso pasaulio problema [2]. Yra manoma, jog didžioji dalis bakterijų rūšių sintetina bakteriocinus. Pranešimų skaičius apie naujai atrastas, unikalias bakteriocinų savybes vis didėja. Tai atskleidžia, jog dar daug galime
išmokti apie šiuos antimikrobinius peptidus. Mūsų tikslas yra identifikuoti naują po transliacijos modifikuojamą
bakteriociną, priklausantį linijinių azolo žiedus turinčių peptidų (LAP) poklasiui, bei atlikti jo heterologinę biosintezę ir charakterizuoti.
Šiame darbe buvo analizuojami turimų termofilinių bakterijų genomai, buvo ieškoma naujų bakteriocinų biosintezės genų klasterių. Buvo aptiktas vienas genų klasteris Parageobacillus toebii DSM 14590 kamiene,
koduojantis naują LAP bakteriociną. Šiame darbe buvo atliekamas bakteriocino biosintezės genų klonavimas
ir heterologinė genų Escherichia coli ląstelėse. Susintetintas LAP bakteriocino peptidas buvo gryninamas baltymų chromatografijos būdu, bei atliekama masių spektrometrijos analizė įvertinti susidarusias LAP bakteriocino modifikacijas. Gavus modifikuotą peptidą, buvo tiriamos jo antimikrobinės savybės prieš įvairias (Para)
Geobacillus spp. ir kitas bakterijas.
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DIDŽIAJAM MILČIUI
(TENEBRIO MOLITOR L.)
REPELENTINIŲ CHEMINIŲ
JUNGINIŲ PAIEŠKA
MIKROSKOPINIŲ
GRYBŲ IŠSKIRIAMUOSE
LAKIUOSIUOSE
METABOLITUOSE

Entomofagija – vabzdžių vartojimas maistui, nėra naujas reiškinys visuomenei. Vabzdžiai geba maitintis
įvairiu pašaru, išskiria nedidelį kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir sunaudoja mažiau vandens, palyginus su
įprasta gyvulininkyste [1]. Ateityje vabzdžiai gali tapti neatsiejama žmonių ir gyvūnų, auginamų maistui, mitybos
dalis. Šiuo metu pasaulyje sparčiai populiarėja moksliniai tyrimai, kurie ieško alternatyvių maisto pramonės šaltinių esamiems bei populiarėja ekologiški vabzdžių auginimo ūkiai, kurie siekia į kasdieninę žmonių mitybą įtraukti
vabzdžius ar jų produktus.
Didysis milčius (Tenebrio molitor L.) yra nesunkiai auginamas, turi gana didelį biomasės prieaugį, yra maistingas bei gausus baltymų šaltinis. Auginant vabzdžius, svarbus žingsnis yra auginamų vabzdžių biomasės prieaugio paėmimas – jų nuviliojimas nuo mitybinės terpės, panaudojant jiems atbaidančias medžiagas. Visos milčiaus
stadijos vystosi grūdinėse kultūrose ir susiduria su nepalankiomis jų vystymuisi sąlygomis, kaip, pavyzdžiui, grūdų
mikroskopiniais grybais. Potencialu atbaidančiomis savybėmis pasižyminčių junginių ieškoti ir grūdų mikroskopinių grybų išskiriamuose lakiuosiuose metabolituose.
Šiame darbe yra įvertinamas grūdų mikroskopinių grybų išskiriamų lakiųjų metabolitų poveikis didžiojo
milčiaus lervoms ir suaugusioms patelėms. Elgesinis eksperimentas buvo atliekamas Petri lėkštelėje naudojant
dviejų pasirinkimų testą (angl. Two-choice assay) ir analizuojamas kompiuterine gyvūnų elgsenos ir jos analizės
programa EthoVision XT 12 (Noldus, Nyderlandai). Iš grūdų mikroskopinių grybų lakiųjų metabolitų stipriausiu
atbaidančiu poveikiu pasižymėjo heksanalis, kuris buvo veiklus abiems stadijoms – lervoms ne mažesnės nei 10
mM koncentracijos; patelės buvo jautresnės, veikli ne mažesnė nei 1 mM koncentracija. Suaugusioms patelėms
taip pat stipriu atbaidančiu poveikiu pasižymi 2-metil-1-propanolis, ne mažesnės nei 100 mM koncentracijos.

Literatūra
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NAUJOS AUKŠTO DAŽNIO
NANOSEKUNDINĖS
ELEKTROCHEMOTERAPIJOS
POVEIKIS PLAUČIŲ
KARCINOMOS NAVIKŲ
VYSTYMUISI IR PELIŲ
IŠGYVENAMUMUI

Vėžinių susirgimų gydymui dažniausiai taikoma chemoterapija, tačiau siekiant norimo poveikio vaistai
skiriami didesnėmis, toksinėmis dozėmis, dėl kurių pasireiškia nepageidaujamas poveikis organizmui. Norint padidinti antineoplastinių preparatų selektyvumą bei sumažinti šių vaistų toksinį poveikį, jie derinami su elektroporacija. Elektrochemoterapijoje (ECT) naudojami impulsiniai elektriniai laukai (PEF). PEF permeabilizuoja ląstelių
membraną, kurioje susidaro vandeningos nanoporos, palengvinančios paprastai nelaidžių chemoterapinių vaistų
molekulių pernašą į naviko ląsteles. Mikrosekundinė ECT jau yra naudojama navikų eliminavimo klinikiniuose tyrimuose. Tačiau, standartinėms mikrosekundinės elektroporacijos procedūroms (ESOPE [1]) trūksta efektyvumo,
jos sukelia šiluminę audinių nekrozę bei stiprius nevalingus raumenų susitraukimus.
Nanosekundinė elektroporacija nėra naudojama priešvėžiniam gydymui, nes ji vis dar tyrinėjama. Prieš tai
buvusiuose tyrimuose [2] parodėme, kad nanosekundiniai PEF (nsPEF) gali užtikrinti geresnę vaistų molekulių
pernašą į naviko ląsteles bei efektyviau sumažinti jų gyvybingumą. Taip pat, nsPEF sukelia mažiau šiluminių efektų, dėl kurių gali būti pažeidžiami sveiki aplink naviką esantys audiniai. Šiame tyrime pristatome naują aukšto
dažnio (1 MHz) nanosekundinę elektroporaciją sėkmingai elektrochemoterapijai in vivo (1 pav.) ir jos poveikį
imuninių ląstelių populiacijų pokyčiams.

1 pav.
Nanosekundinės ECT poveikio, pelių navikų tūrių augimo dinamikai bei imuninių ląstelių populiacijų pokyčiams, nustatymas.

Navikai buvo indukuojami po oda suleidžiant LLC1 ląsteles C57BL/6J pelėms, auginami kol pasiekia 100 mm3 tūrį. Tada, pelės gydomos su standartine mikrosekundine ECT procedūra (ESOPE) ir nsPEF, kombinuojant su bleomicino chemoterapija. ESOPE buvo palyginta su nanosekundine ECT (3,5 kV/cm, 200 impulsų), naudojant skirtingus nsPEF: nsPEF1 (200 ns, 1 kHz), nsPEF2 (200 ns, 1 MHz), nsPEF3 (700 ns, 1 kHz),
nsPEF4 (700 ns, 1 MHz).
C57BL/6J pelės buvo suskirstytos į negydytą, ESOPE ir į keturias nsPEF-gydytas grupes. Gydymo efektyvumas buvo įvertintas lyginant pelių išgyvenamumą ir navikų tūrius. Lyginant su negydytomis pelėms, nsPEF2,
nsPEF3 ir nsPEF4 gydytų pelių išgyvenamumas buvo statistiškai reikšmingai ilgesnis (Mantel-Cox testas, p < 0.05).
Palyginus su negydytomis pelėmis, ECT su nsPEF3 ir nsPEF4 gydymas lėmė reikšmingai sumažėjusį navikų tūrį,
arba visišką jų pašalinimą. Tai siejama su prailginta pelių gyvenimo trukme.
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Tėkmės citometrijos metodu buvo įvertinti B220, CD4 ir CD8 imuninių ląstelių populiacijų pokyčiai. B220+
ląstelių % buvo didesnis nsPEF3 ir ESOPE gydytų pelių navikuose ir limfmazgiuose. Pastebėta, kad PEF gydytos
pelės turėjo padidėjusias blužnis. Su tuo siejamas padidėjęs limfocitų ir mieloidinių ląstelių kiekis nsPEF3 ir
ESOPE gydytų pelių blužnyse. T (CD4+ ir CD8+) ir B (B220+) ląstelių % buvo reikšmingai mažesnis nsPEF3 ir ESOPE
gydytų pelių blužnyse, palyginus su negydytomis pelėmis. Tačiau, reikšmingai didesnis B220⁻CD4⁻CD8⁻ ląstelių
% buvo pastebėtas visose PEF gydytose pelėse. Todėl šios netipinės ląstelių populiacijos nustatymui būtini tolimesni tyrimai.
Šiame tyrime parodėme, kad nanosekundinė ECT yra tokia pat efektyvi kaip ir ESOPE procedūros
karcinomos navikų šalinimui. Aukšto dažnio nanosekundinė ECT reikšmingai slopino navikų augimą ir prailgino
pelių gyvenimo trukmę. Po gydymo buvo pastebimas kai kurių limfocitų populiacijų padidėjimas, kuris galimai
prisideda prie priešvėžinio imuninio atsako moduliavimo. Dėl šių privalumų, nanosekundinė ECT ateityje galėtų
pakeisti mikrosekundines ECT procedūras, naudojamas priešvėžinei terapijai.

Literatūra
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EUROPINIO STUMBRO
GENETINĖS ĮVAIROVĖS
ANALIZĖ

Europiniai stumbrai – stambiausi žoliaėdžiai Europoje. Ši rūšis patyrė dramatišką butelio kaklelio efektą pirmojo pasaulinio karo metu. Laukinės Bison bonasus bonasus populiacijos buvo visiškai sunaikintos ir dabartinės
populiacijos buvo atkurtos iš zoologijos sodų 12 motininių individų. Šiai dienai Lietuvoje yra susiformavusios
trys laisvosios stumbrų bandos centrinėje šalies dalyje: tarp Panevėžio ir Kėdainių rajonų (Nociūnai – Naujamiestis). Tolimesniam rūšies vystymuisi yra būtinas atskirų metapopuliacijų formavimasis, kuris sudarytų gyvūnų
migracijos bei genetinių mainų galimybes. Tyrimai apie arti grėsmės esančių (NT) žinduolių genetinę įvairovę yra
esminiai, norint juos išsaugoti.

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti Europinių stumbrų genetinės įvairovės lygį Lietuvos populiacijoje. Tyrimo metu buvo analizuojamos mitochondrinės DNR (mtDNR) D – kilpos sekos (884 bp) ir 14 mikrosatelitinių lokusų: BOVIRBP, BTJAB1,
BM6438, BM2830, TGLA122, ETH10, BM1225, BM1818, BM723, ETH121, TGLA53, HEL9, CSSM66, TGLA227. Tyrimas buvo atliktas tarp 23 individų, 3 Lietuvos stumbrų subpopuliacijose. Variabilios sritys, haplotipų (Hd) bei
nukleotidų įvairovės (Pi) indeksai buvo nustatyti ir palyginti su kitų autorių gautais duomenimis. Taip pat atlikus
genotipavimą, apskaičiuoti tikėtinas (He) ir stebimas (Ho) heterozigotiškumai, fiksacijos indeksai (FST) bei Nei
genetiniai atstumai, atlikta pagrindinių komponenčių (PCoA) ir alelių dažnių analizės, o rezultatai palyginti su kitų
autorių gautais duomenimis.
Naudojant mtDNR D-kilpos regiono žymenis nustatyti du haplotipai. Buvo nustatyti aukštesni haplotipų ir
nukleotidų įvairovės parametrai, lyginant su kitų autorių atliktais stumbrų tyrimais. Stumbrų mikrosatelitų analizė atskleidė mažą vidsubpopuliacinę ir tarpsubpopuliacinę įvarovę, tačiau aptikti nedideli genetiniai skirtumai
tarp trijų stumbrų bandų.
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KAMIENIŠKUMĄ
SLOPINANČIŲ JUNGINIŲ
ĮTAKA STOROSIOS
ŽARNOS VĖŽIO LĄSTELIŲ
IMUNOMODULIUOJANČIOMS
SAVYBĖMS

Naviko heterogeniškumas išlieka viena didžiausių problemų šiuolaikinėje onkologijoje, o ypač didelis naviko heterogeniškumas pastebimas storosios žarnos vėžinėse ląstelėse (Dagogo-Jack & Shaw, 2017). 2015 metais
kelių mokslininkų grupių susiteminta, sutartinė molekulinių subtipų klasifikacija išskiria keturis storosios žarnos
vėžiui būdingus subtipus, kuriems būdingi unikalūs molekuliniai naviko ir jo mikroaplinkos profiliai (Wang et al.,
2019). Kadangi viena iš gausiausių naviko mikroalinką infiltruojančių stromos ląstelių grupių yra makrofagai, aktualu tirti jų sąveiką su vėžinėmis ląstelėmis (Lei et al., 2020). Nors kolkas nėra tikslių duomenų apie makrofagų
įtaką storosios žarnos vėžio vystimuisi, tačiau sutinkama, kad vėžio progresavimas ar atsakas į gydymą priklauso
nuo M1/M2 poliarizacijos pobūdžio (Lee, 2019).

DARBO TIKSLAS:
Ištirti kamieniškumą slopinančių junginių įtaką žmogaus storosios žarnos vėžio ląstelių imunomoduliuojančioms savybėms bei naudojant skirtingas slopinimo schemas nustatyti transkripcinius ir paviršiaus žymenų
pokyčius makrofaguose.

DARBO METODIKA:
Nacionalinio vėžio instituto Imunologijos laboratorijoje atliktas eksperimentinis tyrimas, kurio metu įvertintas keturių kamieniškumo slopiklių – salinomicino, SB, JIB-04 ir napabukazino citotoksiškumas keturioms storosios žarnos vėžio ląstelių linijoms – SW620, HCT116, LS1034 ir DLD1. Tikslui pasiekti pasitelkiami žmogaus
makrofagai, kuriuose stebimi transkripciniai ir paviršiaus žymenų pokyčiai, atspindintys vėžinių ląstelių gebėjimą
skatinti jų poliarizaciją. Ląstelės paveiktos skirtingomis salinomicino (0.01- 100 μM), SB-431542 (0.1- 1000 μM),
napabukazino (0.01-100 μM) ir JiB-04 (0.01-100 μM) dozėmis. Įvertinus jų gyvybingumą po 24h atrinktos dozės
(≥LD50) tolimesniems tyrimams. Ląstelės paveiktos skirtingomis atrinktų vaistų dozių kombinacijomis. Po 24h
įvertintas ląstelių gyvybingumas CCK-8 gyvybingumo nustatymo rinkiniu, kurio veikimo principas pagrįstas ląstelių dehidrogenazių aktyvumo matavimu. Po poveikio vaistais ir jų kombinacijomis tėkmės citometrijos metodu
įvertinti su kamieniškumu susijusių žymenų - CD133, CD44, ESA ir PDL1 raiška, taip pat lygiagrečiai buvo atliekamas kiekybinis PGR metodas, kurio metu tirta NANOG, SOX2 ir OCT3/4 su kamieniškumu susijusių transkripcijos
faktorius koduojančių genų raiška.

REZULTATAI:
Veikiant storosios žarnos vėžio ląstelių linijas (DLD1, HCT116, SW620, LS1034) atrinktos slopiklių dozės
≥LD50: salinomicinas 0,5 µM, SB-431542 10 µM, JIB-04 0,1 µM ir napabukazinas 0,1 µM. Slopiklių poveikis vėžinių ląstelių kamieniškumo ir imunomoduliuojačioms savybėms buvo tiriamas tėkmės citometrijos metodu. Paveikus pavienes HCT116 vėžines ląsteles slopikliais tiriamų kamieniškumo ir imunogeniškumo paviršiaus žymenų
raiška didėjo.
Esant HCT116 vėžinių ląstelių ir makrofagų kokultūrai visų tirtų paviršiaus žymenų raiška didėjo, lyginant su
pavienėse ląstelėse esama šių žymenų raiška. Kokultūra veikiant slopikliais ir jų kombinacijomis, kamieniškumo
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žymenų raiška didėjo, išskyrus CD133. Imunogeniškumo žymenų raiška taip pat didėjo. Nors imunogeniškumo
žymens MHCI raiškos didėjimas yra gera prognozė, tačiau dėl kitų žymenų didelės raiškos, galima daryti prielaidą,
kad HCT116 ląstelių linija yra linkusi makrofagus poliarizuoti į M2 tipą, kurie didina kamieniškumo savybes ir taip
inicijuoja naviko progresavimą.
Paveikus pavienes SW620 vėžines ląsteles slopikliais tiriamų kamieniškumo paviršiaus žymenų raiška mažėjo, kaip ir imunogeniškumo žymens PDL1, o kito imunogeniškumo žymens MHCI siejamo su gera ligos prognoze raiška didėjo. Esant SW620 vėžinių ląstelių ir makrofagų kokultūrai visų tirtų paviršiaus žymenų raiška didėjo,
lyginant su pavienėse ląstelėse esama šių žymenų raiška.
Kokultūra veikiant slopikliais ir jų kombinacijomis pastebimas kamieniškumo žymenų CD133 ir CD44 bei
imunogeniškumo žymens PDL1 raiškos sumažėjimas, taip pat matomas imunogeniškumo žymens MHCI raiškos
padidėjimas, kuris siejamas su gera ligos prognoze. Apibendrinus matoma tendencija, kad SW620 ląstelių linija
yra linkusi makrofagus poliarizuoti į M1 tipą, taip slopindama naviko progresavimą.
Slopiklių poveikis vėžinių ląstelių kamieniškumo savybėms buvo tiriamas kiekybinės PGR metodu. Paveikus
pavieniais slopikliais SW620 linijos ląsteles, visų tiriamų genų raiška sumažėja, išskyrus veikiant napabukazinu,
kuris labai padidino visų tiriamų genų raišką.
Esant vėžinių ląstelių ir makrofagų kokultūrai tiriamų genų raiška sumažėja. Paveikus kokultūrą slopikliais
genų raiška reikšmingai sumažėja, net ir paveikus napabukazinus su kuriuo pavienėse ląstelėse šių genų raiška
buvo didelė. Tai parodo, kad esant SW620 ląstelių ir makrofagų kokultūrai bei paveikus ją vaistais, šių transkripcijos faktorių raiška sumažėja. Taigi, tiek kamieniškumą slopinantys vaistai, tiek makrofagai mažina kamieniškumo
transkripcijos faktorių raišką SW620 linijoje. Tikėtina, kad kokultūroje makrofagai yra poliarizuojami į M1 tipą.
Paveikus slopikliais HCT116 linijos ląsteles, visų tiriamų genų raiška sumažėjo, iškyrus veikiant salinomicinu, kuris padidino visų tiriamų genų raišką. Esant vėžinių ląstelių ir makrofagų kokultūrai SOX2 geno raiška
nedidėjo, o NANOG ir OCT3/4 geno raiška didėjo. Galima daryti prielaidą, kad vėžinės ląstelės makrofagų poliarizaciją skatina į M2 tipą, kuris skatina vėžinių ląstelių kamieniškumo savybes. Paveikus kokultūrą slopikliais šių
genų raiška sumažėjo. Apibendrinus matoma tendencija, kad makrofagai skatina HCT116 linijos kamieniškumo
savybes, kadangi padidino tiriamų tranksripcijos faktorių raišką, tačiau poveikis slopikliais sėkmingai sumažina
tranksripcijos veiksnių raišką.

DARBO IŠVADOS:
Nustatyta, kad tirtų storosios žarnos vėžinių ląstelių jautrumas skirtingiems kamieniškumo slopikliams
buvo panašus. Kamieniškumo slopikliai didina imunogeniškų žymenų raišką tiek SW620, tiek HCT116 ląstelių
linijoje. Taip pat SW620 linijoje makrofagai mažino kamieniškumo transkripcijos faktorių raišką, o HCT116 linijoje
– didino. Tačiau poveikis kamieniškumo slopikliais sėkmingai sumažina su kamieniškumu susijusių tranksripcijos
iliustracijos kopijavimo/įklijavimo veiksnių raišką abiejose linijose. Neteisioginėje vėžinių ląstelių ir makrofagų
kokultūroje kamieniškam molekulinam subtipui priskiriamos storosios žarnos vėžio ląstelių linijos pasižymėjo
didžiausiu gebėjimu skatinti makrofaguose M1/M2 tipams būdingų žymenų raišką: HCT116 linija pasižymėjo
polinkiu poliarizuoti makrofagus į M2 tipą, o SW620 linija – į M1 tipą.
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NOTCH GENŲ RAIŠKOS
POKYČIŲ KIEKYBINIAI
TYRIMAI KIAUŠIDŽIŲ VĖŽIO
LĄSTELĖSE PO POVEIKIO
INTERFERONU GAMA

ĮVADAS:
Kiaušidžių vėžys – Kiaušidžių vėžys (KV) yra trečias dažniausias ir antras daugiausiai mirčių sukeliantis onkoginekologinis susirgimas pasaulyje [1]. Priešingai nei kiti onkoginekologiniai susirgimai, KV neturi specifinių simptomų, todėl dažniausiai yra nustatomas pažengusioje stadijoje, o pradėjus standartinį karboplatinos gydymą,
navikai greitai įgyja atsparumą chemoterapijai. Dėl šių priežasčių KV yra reikalingi nauji diagnostikos ir gydymo
metodai. Interferonas gama (IFN-γ) yra pleotropinis citokinas, atsakingas už naviko imuninės aplinkos valdymą ir
apoptozę, tačiau galintis veikti tiek naviką skatinančiu, tiek priešnavikiniu aktyvumu. Vienas iš IFN-γ netiesiogiai
aktyvuojamų signalinių kelių yra kiaušidžių vėžiui svarbus Notch kelias, atsakingas už proliferaciją, navikinių ląstelių kamieniškumą, tačiau ši sąveika nėra gerai suprasta [2]. Nepaisant to, kad IFN-γ gali veikti tiek proapoptotiškai
tiek skatinti navikų proliferaciją, IFN-γ terapiją bandoma pritaikyti KV klinikiniuose tyrimuose [3], todėl tyrimai,
kurie padėtų geriau suprasti IFN-γ poveikį KV ląstelėms yra būtini.

TIKSLAS:
Praktikos tikslas buvo įgyti darbo su ląstelių kultūromis ir RT-kPGR metodu patirties. Praktikos metu atliktame tyrime buvo siekiama išsiaiškinti, ar IFN-γ turi įtakos KV ląstelių morfologijai, gyvybingumui ir Notch kelio
receptorių genų raiškai.

METODAI:
Tyrime buvo naudojamos 2 skirtingos kiaušidžių vėžio ląstelių kultūros: A2780, gautos iš navikinio audinio,
paimto prieš gydymą vaistais, ir SKOV3, gautos iš chemoterapiją gydytos pacientės ascitų ir todėl laikomos atspariomis vaistams. Ląstelės buvo veikiamos pasirinkta IFN-γ koncentracija, po 24 h stebima ląstelių morfologija, po
48 h tiriama NOTCH genų raiška RT-kPGR metodu, o po 72 h – vertinamas ląstelių gyvybingumas MTT metodu.

REZULTATAI:
A2780 KV ląstelių linija buvo nejautri pasirinktai IFN-γ koncentracijai, tačiau SKOV3 ląstelės po poveikio
IFN-γ pasižymėjo susiaurėjusia morfologija, 50 % sumažėjusiu gyvybingumu ir padidėjusia NOTCH3 raiška. SKOV3
ląstelėse, lyginant su A2780, nustatyta didesnė NOTCH genų, ypač NOTCH3 raiška.

IŠVADOS:
Studentų mokslinės praktikos metu pasitelkiant ląstelių kultivavimo, MTT ir RT-kPGR metodus nustatyti
IFN-γ poveikio kiaušidžių vėžio ląstelių linijoms skirtumai. SKOV3 ląstelės, priešingai nei A2780, buvo jautrios
IFN-γ poveikiui ir pasižymėjo padidėjusia kiaušidžių vėžiui svarbaus Notch signalinio kelio receptorių NOTCH1-3
raiška. Šie rezultatai, atlikus daugiau tyrimų ateityje galėtų padėti geriau suprasti IFN-γ poveikį ir Notch signalinio
kelio svarbą gydant kiaušidžių vėžį.
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NAŠIŲ TADF JUNGINIŲ
SINTEZĖ, TYRIMAS
IR TAIKYMAS
OPTOELEKTRONINIUOSE
PRIETAISUOSE

Nors mėlynos spalvos fosforescencijančių organinių šviestukų (OLED) pasižyminčių dideliu efektyvumu yra
sukurta nemažai, tačiau grynos mėlynos spalvos OLED trūksta. Tokių prietaisų veikimo laikas trumpas, o jų kaina
lyginant su fosforescenciniais mėlynos spalvos OLED yra didesnė [1]. Kaip alternatyvus sprendimas gali būti sąlyginai pigių ir netoksiškų, termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija (TADF) pasižyminčių organinių medžiagų
panaudojimas. Panaudojant tokias medžiagas, mėlynos spalvos OLED pasižymi aukštu efektyvumu kaip ir fosforescenciniai prietaisai [2].
Yra žinoma, kad kelias donorines (D) karbazolilgrupes prijungus prie akceptorinio (A) dicianobenzeno, gaunami mėlyni, žali bei raudoni TADF spinduoliai [3]. Kuriant mėlynos spalvos TADF spinduolius viena geriausių
projektavimo strategijų išlieka derinti daugiadonorinius-daugiaakceptorinius fragmentus. Literatūroje aprašomi
keli būdai kaip junginių struktūroje panaudojant kelis karbazolo fragmentus, gauti mėlyna emisija pasižymintys
TADF junginiai [4]. Vienas iš efektyviausių metodų yra pakeisti stiprų akceptorinį ciano fragmentą silpnesniu.
Šiame darbe buvo susintetinti ir charakterizuoti penki nauji junginiai (žr. 1 schema), turintys asimetrines
A-multi-D-A* struktūras. Susintetinti junginiai panaudoti OLED, kurių efektyvumas priklauso nuo prijungtų akceptorinių fragmentų, bei išsidėsto tokia tvarka: m-benzonitrilo > p-metil-2-metil-benzoato > m-metilbenzoato >
m-benzotrifluorido > benzotriazolo.

1 schema
Junginių CNCN, CN4T, CNCF3, CNCOA ir CNCOAM sintezės schema.
a) ariljodidai, Pd(OAc)2, PPh3, Ag2CO3, DMF, 70 oC, 24 h;
b) Cs2CO3, DMF, 120 oC, 24 h.
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Naudojant Gaussian 16 programinę įrangą buvo atlikti junginių CNCN, CN4T, CNCF3, CNCOA ir CNCOAM
tankio funkcinės teorijos (DFT) skaičiavimai, bei optimizuotos molekulinės konfigūracijos ir nustatytas molekulinių orbitalių pasiskirstymas. Apskaičiuotos junginių CNCN, CN4T, CNCF3, CNCOA ir CNCOAM ΔEST vertės,
atitinkamai lygios 0,09, 0,01, 0,07, 0,06 ir 0,02 eV.
Junginių CNCN, CN4T, CNCF3, CNCOA ir CNCOAM terminės savybės tirtos termogravimetrinės analizės
ir diferencinės skanuojamosios kalorimetrijos (DSK) metodais. Susintetintų junginių destrukcijos temperatūros
išsidėsto intervale nuo 363 iki 457 °C. DSK matavimais patvirtinta, kad junginiai CNCN, CN4T, CNCF3, CNCOA ir
CNCOAM buvo gauti kaip amorfinės medžiagos.
Ištirtos susintetintų junginių fotofizikinės, elektrocheminės ir fotoelektrinės savybės. Tirtų junginių
praskiestų tolueno, tetrahidrofurano tirpalų ar plonų plėvelių absorbcijos spektrų profiliai yra panašūs, tai parodo, kad junginių pagrindinės būsenos energijos lygiai skirtingo poliškumo terpėse yra vienodi. Visų penkių junginių tolueno tirpalų fotoliuminescencijos intensyvumas stipriai padidėjo, kai iš tirpalų buvo pašalintas deguonis.
Susintetintų junginių bedeguonių tolueno tirpalų fotoliuminescencijos kvantinių išeigų vertės siekia 82 %.
Fotoelektronų emisijos spektrometrijos metodu nustatytos junginių sluoksnių jonizacijos potencialų vertės (IPPE). IPPE vertės svyravo nuo 5,39 iki 5,90 eV. Aukščiausia 5,90 eV jonizacijos potencialo vertė nustatyta
junginio CN4T, turinčio benzotriazolo fragmentą. Kita vertus, žemiausia jonizacijos vertė 5,39 eV nustatyta junginio CNCF3, turinčio m-benzotrifluorido fragmentą. Ciklinės voltamperometrijos metodu nustatytų tirtų junginių
tirpalų dichlomometane jonizacijos potencialų (IPCV) vertės svyravo nuo 5,76 iki 5,79 eV.
Panaudojant susintetintus junginius CNCN, CN4T, CNCF3, CNCOA ir CNCOAM suformuoti TADF OLED
(1 pav.). Nelegiruotuose N1 - N5 ir legiruotuose D1 - D5, O1A – C, O5A –C prietaisuose naudojamų junginių
HOMO ir LUMO energijos lygmenų pasiskirstymai pavaizduoti energijos diagramose pateiktos 1 paveiksle.

1 pav.
Prietaisuose N1 – N5, D1 – D5 (kairėje) ir O1A – C,
O5A – C (dešinėje) naudojamų junginių energijos lygmenų diagramos.

Junginių elektroliuminescencinės savybės buvo tiriamos panaudojant juos skirtingose prietaisų struktūrose, suformavus nelegiruotus ir legiruotus spinduolių sluoksnius. Sukonstruotų OLED struktūros buvo tokios:
ITO / MoO3 arba HAT-CN (1 nm) / NPB (30 nm) / mCP (4 nm) / šviesą skleidžiantis sluoksnis (20 nm) / TSPO1 (8
nm) / TPBi (40 nm) / LiF ( 0,5 nm): Al (100 nm). Prietaisuose N1, N2, N3, N4 ir N5 šviesą skleidžiantys sluoksniai
yra nelegiruoti, suformuoti iš atitinkamų junginių; prietaisų D1, D2, D3, D4 ir D5 šviesą skleidžiantys sluoksniai
yra legiruoti, suformuoti atitinkamus junginius (20 %) dispergavus į 1,3-bis(karbazolil)benzeną (mCP); prietaisų
O1A, O1B, O1C, O5A, O5B ir O5C šviesą skleidžiantys sluoksniai yra legiruoti, suformuoti atitinkamus junginius
(10 %, 20 % arba 30 % ) dispergavus į 3,3′-di(karbazol-9-il)-1,1′-biphenilą (mCBP).
Didžiausią praktinį spinduolių panaudojimo potencialą galima įžvelgti prietaisų D1, D5 ir O1B,O5B, kuriuose atitinkamai panaudoti legiruoti spinduolių CNCN ar CNCOAM sluoksniai, o jų išoriniais kvantiniais efektyvumas atitinkamai siekia 11,8 %, 7,9 % ir 18,3 %, 14,1 % (žr. 1 lentelė.).
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1 LENTELĖ.
OLED prietaisų charakteristikos.

Prietaisas

Šviesą skleidžiantis sluoksnis

Maksimalus ryškumas,a cd/m2

CEmaxb cd/A

EQEmaxc %

Nelegiruoti OLED: ITO/MoO3/NPB/mCP/ šviesą skleidžiantis sluoksnis/TSPO1/TPBi/LiF:Al
N1

CNCN

36000

19,4

7,3

N2

CN4T

2800

3,8

2

N3

CNCF3

5050

6

3,4

N4

CNCOA

8243

7,8

4,3

N5

CNCOAM

16988

12,1

5,6

Legiruoti OLED: ITO/MoO3/NPB/mCP/ šviesą skleidžiantis sluoksnis:mCP /TSPO1/TPBi/LiF:Al
D1

CNCN(20%):mCP

39260

28

11,8

D2

CN4T(20%):mCP

4415

4,8

3,1

D3

CNCF3(20%):mCP

10144

12,9

6,6

D4

CNCOA(20%):mCP

14176

12,2

5,6

D5

CNCOAM(20%):mCP

21110

17,5

7,9

Legiruoti OLED: ITO/HATCN/NPB/TCTA/mCBP/ šviesą skleidžiantis sluoksnis: mCBP /TPBi/LiF:Al
O1A

CNCN(10%):mCBP

11831

28,3

15,1

O1B

CNCN(20%):mCBP

17456

39,3

18,3

O1C

CNCN(30%):mCBP

19516

27,4

12,4

O5A

CNCOAM(10%):mCBP

5453

22,7

11,6

O5B

CNCOAM(20%):mCBP

19551

24,8

14,1

O5C

CNCOAM(30%):mCBP

17115

20,3

10,3

Palyginamasis

PFBP-2b(10%):mCBP

13420

22,8

11,5

a Maksimalus ryškumas, b Maksimalus srovės efektyvumas, c Maksimalus išorinis kvantinis efektyvumas.

Literatūra
[1] Scholz , S. ir kt., Chemical Reviews, 2015, 115, 8449-8503.
[2] Cui, L.S ir kt., Nature Photonics, 2020, 14, 636-642.
[3] Uoyama, H. ir kt., Nature, 2012, 492, 234–238.
[4] Zhang, D. ir kt., Advanced Materials, 2020, 32, 1–9.

222

J. Pachaleva1,
J. Sereikaitė1
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

1

NIZINU ĮKAPSULIUOTOS
NANODALELĖS, TURINČIOS
SKIRTINGĄ PAVIRŠIAUS
KRŪVĮ: SAVYBIŲ TYRIMAS

Šiomis dienomis maisto pramonėje yra naudojama labai daug įvairių sintetinių konservantų, kurie daro
įtaką maisto sudėčiai, organoleptinėms savybėms, prekinei išvaizdai ir neigiamai veikia žmonių sveikatą. Dėl šios
priežasties yra ieškoma būdų kaip pakeisti juos natūraliomis ir nekenksmingomis medžiagomis. Vienos iš tokių
yra bakteriocinai - antimikrobiniai peptidai, produkuojami mikroorganizmų, pripažintų saugiais (turintys GRAS
statusą). Viena iš labiausiai paplitusių natūralių antimikrobinių medžiagų yra nizinas. Tai natūralus antimikrobinis
peptidas, kurį gamina Lactococcus lactis kamienų porūšis lactis. Jis priklauso lantibiotikų šeimai – I bakteriocinų
klasei [1]. Nizinas yra 34 aminorūgščių polipeptidas, pasižymintis katijoninėmis ir hidrofobinėmis savybėmis,
kurio molekulinė masė 3510 Da. Ir tai vienintelis bakteriocinas įteisintas kaip maisto priedas E234 [2].
Kai nizinas naudojamas kartu su maisto produktais, jis veikiamas daugelio veiksnių. Įvairios medžiagos,
esančios maisto sudėtyje gali susilpninti nizino bakteriocidinį poveikį ir sumažinti maisto produktų galiojimo
laiką. Niziną neigiamai veikia tokie maisto komponentai kaip glutationas, proteazės, natrio metabisulfitas, titano
dioksidas ir įvairūs fermentai [3].
Vienas iš bakteriocinų apsaugos būdų yra kapsuliavimas. Literatūroje kapsuliavimas apibūdinamas kaip
procesas, kurio metu viena medžiaga yra įterpiama į kitą medžiagą [4]. Kapsuliavimui gali būti naudojamas chitozanas, alginatas, celiuliozė, pektinai ir jų deriniai [3-4]. Iš visų medžiagų polisacharidai yra plačiausiai naudojami kapsuliavimui maisto pramonėje. Vienas iš minėtų polisacharidų yra pektinas, įeinantis į augalinės ląstelės
sienelės sudėtį ir turintis didelę įtaką augalo augimui bei vystymuisi. Taip pat kapsuliavimui naudojamas chitozanas. Chitozanas yra natūralus angliavandenių polimeras, gaunamas chitino deacetilinimo metu.
Paviršiaus krūvis turi įtakos dalelių su antimikrobine medžiaga prisijungimui prie mikrobų ląstelės sienelės.
Žinoma, kad bakterijos pasižymi neigiamu paviršiaus krūviu. Yra manoma, kad susintetintų dalelių krūvis gali
turėti įtakos jų antimikrobiniam aktyvumui ir kitoms savybėms, pavyzdžiui stabilumui ir antioksidaciniam aktyvumui [3].

DARBO TIKSLAS:
Siekiant plačiau tyrinėti kokiomis savybėmis pasižymi ir kokį poveikį turi skirtingo krūvio nizinu įkapsuliuotos
dalelės, buvo iškeltas darbo tikslas – susintetinti skirtingo paviršiaus krūvio nizinu įkapsuliuotas daleles ir ištirti
jų savybes.

UŽDAVINIAI:
1) Įsisavinti kapiliarinės elektroforezės metodą;
2) Nustatyti skirtingo paviršiaus krūvio dalelių stabilumą jas saugant, vertinant dalelių dydį ir zeta-potencialą DLS metodu bei nizino atsipalaidavimą kapiliarinės elektroforezės metodu;
3) Nustatyti nizino atsipalaidavimą iš skirtingo paviršiaus krūvio dalelių, esant skirtingoms terpės pH
reikšmėms;
4) Įvertinti skirtingo paviršiaus krūvio dalelių antioksidacinį aktyvumą DPPH metodu.
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REZULTATAI:
Nizino įkapsuliavimui naudojami trys skirtingo tipo pektino biopolimerai – žemo, aukšto esterifikacijos
laipsnio pektinai, pektino rūgštis – ir chitooligosacharidas. Kompleksavimo procesas vykdomas esant skirtingam
pH (4, 5 ir 6). Gaunamos trijų tipų trikomponentės dalelės (1 pav.), susidedančios iš:
a) nizino (N), aukšto esterifikacijos laipsnio pektino (AELP) ir chitooligosacharidų (CHOS) (N-AELP-CHOS);
b) nizino, žemo esterifikacijos laipsnio pektino (ŽELP) ir chitooligosacharidų (N-ŽELP-CHOS);
c) nizino, pektino rūgšties (PR) ir chitooligosacharidų (N-PR-CHOS).

1 pav.
Galima nizino įkapsuliavimo schema

Trikomponentės nizino-pektino-chitooligosacharido dalelės sintetinamos dviem etapais. Visų pirma atliekamas kompleksavimo procesas tarp pektino/pektino rūgšties ir nizino tirpalų, o po to susidaręs nizino ir pektino/pektino rūgšties kompleksas dengiamas chitooligosacharidais. Trikomponenčių dalelių kompleksavimui naudota pastovi pektinų ir nizino koncentracija – 0,2 ir 0,1 mg/ml atitinkamai, o chitooligosacharidų koncentracija
kinta nuo 0 iki 0,5 mg/ml.
Dalelių zeta potencialas yra svarbus siekiant išsiaiškinti kokiomis krūvio savybėmis pasižymi susintetintos
dalelės. Susintetintų dalelių zeta potencialas matuojamas naudojant Zetasizer Nano ZS įrenginį su HeNe 4mV,
633 nm lazeriu. Trikomponenčių dalelių zeta potencialas kinta priklausomai nuo chitooligosacharidų koncentracijos ir tirpalo pH. Didėjant CHOS koncentracijai, didėja ir dalelių zeta potencialas, kadangi atvirkščiai nei pektinai
ar pektino rūgštis, chitooligosacharidai pasižymi teigiamu paviršiaus krūviu. Didėjant pH, zeta potencialas mažėja. Kai tirpalo pH 6, dalelių kompleksai linkę išsėsti – dalelės agreguojasi. Lyginant su pH 4 ir pH 5, kai chitooligosacharidų koncentracija 0,3 mg/ml, dalelių su PR zeta potencialas nepasiekia teigiamos vertės. Tolimesniam
darbui buvo pasirinktos neigiamą krūvį turinčios dvikomponentės dalelės be chitooligosacharidų, dalelės kai
chitooligosacharidų koncentracija – 0,025 mg/ml ir teigiamu krūviu pasižyminčios dalelės kai chitooligosacharidų
koncentracija 0,3 mg/ml, esant pH 4 ir 5.
Viena iš svarbiausių savybių naudojant daleles maisto konservavimui yra dalelių stabilumas, kuris parodo
kaip ilgai antimikrobinė medžiaga išlaikys savo aktyvumą. Zeta potencialo pokyčiai laike parodo galimus dalelių
paviršiaus krūvio ir sudėties pokyčius. Nustatyta, kad po 1 mėnesio neįvyko patikimų zeta potencialo pokyčių ir
dalelės yra stabilios.
Dalelių dydis taip pat yra svarbus parametras siekiant įvertinti dalelių savybes. Nuo dalelių dydžio priklauso
daug veiksnių, tokių kaip paviršiaus plotas, tirpumas ir stabilumas. Naudojant dinaminės šviesos sklaidos metodą
(angl. Dynamic Light Scattering (DLS)) buvo nustatytas dalelių dydis ir jo priklausomybė nuo chitooligosacharidų
koncentracijos, dalelių tipo ir tirpalo pH. Taip pat buvo įvertinta dalelių dydžio dinamika laike. Nustatyta, kad
dalelių dydis priklauso nuo kompleksavimui naudoto pektino tipo ir chitooligosacharidų koncentracijos. Hidrodinaminis dalelių spindulys kinta 110-330 nm ribose. Nepriklausomai nuo pektino tipo, pH, bei chitooligosacharidų
koncentracijos, per 4 savaites reikšmingi dydžių pokyčiai nebuvo pastebėti.
Antimikrobinės medžiagos atpalaidavimo supratimas yra svarbus žingsnis siekiant įvertinti sukurtų kapsulių efektyvumą. Nizino atpalaidavimo tyrimas atliktas kapiliarinės elektroforezės metodu. Kapiliarinei zonų
elektroforezei atlikti naudojama kapiliarinės elektroforezės sistema „Agilent 7100“. Nizino atpalaidavimas iš dalelių buvo tiriamas 120 h skirtinguose pH (2 ir 6). Nustatyta, kad laikui bėgant atpalaiduoto nizino koncentracija,
lyginant su matavimais, atliktais pirmą dieną, didėja. Rezultatai rodo, kad atpalaiduoto nizino koncentracija laikui
bėgant kinta nenuosekliai. Didžiausia atpalaiduoto nizino koncentracija (0,042 mg/ml iš 0,1 mg/ml) buvo nustatyta N-PR-CHOS (CHOS koncentracija - 0,025 mg/ml) dalelėse po 120 h, kai tirpalo pH 2.
Kapsuliavimas gali ne tik apsaugoti aktyvią medžiagą nuo išorinio poveikio, bet ir suteikti dalelėms papildomų savybių, pavyzdžiui antioksidacinį aktyvumą. Žinoma, kad chitozanas pasižymi antioksidaciniu aktyvumu,
dėl to buvo atliktas nizinu įkapsuliuotų dalelių antioksidacinio aktyvumo ir temeratūros įtakos vertinimas. Dalelių antioksidacinis aktyvumas buvo nustatomas 2,2-difenil-1-pikrilhidrazilo (DPPH) laisvojo radikalo metodu.
Didėjant chitooligosacharidų koncentracijai, didėja dalelių su AELP ir ŽELP antioksidacinis aktyvumas. Dalelės
be chitooligosacharidų taip pat pasižymėjo antioksidaciniu aktyvumu. Temperatūra neturi reikšmingos įtakos
trikomponenčių dalelių antioksidaciniam aktyvumui.
Sėkmingai susintetintos skirtingo krūvio nizinu įkapsuliuotas pektino – chitozano dalelės yra stabilios, palaipsniui atpalaiduoja niziną ir pasižymi antioksidaciniu aktyvumu.
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NAUJŲ NIZINU KAPSULIUOTŲ
ULVANO DALELIŲ SAVYBIŲ
TYRIMAS

Nizinas – natūralus katijoninis antimikrobinis peptidas, sintetinamas bakterijų Lactococcus lactis subsp.
lactis. Tai vienas populiariausių bakteriocinų, kuris plačiai naudojamas maisto pramonėje kaip cheminių konservantų alternatyva, ir yra vienintelis bakteriocinas, kuris oficialiai pripažintas kaip saugus maisto konservantas
E234 [1]. Tačiau susiduriama su problema, kuomet nizino antimikrobinis aktyvumas gali mažėti dėl sąveikos
su maiste esančiais lipidais, baltymais ar dėl aplinkos veiksnių. Nizino stabilumui bei antimikrobiniam aktyvumui užtikrinti gaminamos nizinu įkapsuliuotos dalelės [2]. Dalelių gamybai siekiama parinkti natūralias medžiagas, biologiškai suderinamas, biodegraduojamas bei nekeliančias pavojaus žmogaus organizmui. Viena iš tokių
medžiagų galėtų būti ulvanas. Ulvanas – anijoninis, vandenyje tirpus polisacharidas, turintis sulfato grupes ir
išskiriamas iš paprastųjų dumblių Ulvales (Chlorophyta). Ulvanas netoksiškas, yra biologiškai suderinamas ir biodegraduojamas bei pasižymi plačiu biologiniu aktyvumu – pasižymi imunostimuliuojančiu, priešvėžiniu, antioksidaciniu, antivirusiniu, antikoaguliaciniu poveikiu [3].

DARBO TIKSLAS:
Susintetinti nizinu įkapsuliuotas ulvano daleles ir ištirti jų savybes.
Nizinu įkapsuliuotų dalelių sintezė. Kadangi nizinas turi teigiamą krūvį, o ulvanas neigiamą, kompleksavimo
metodu susidaro dalelės. Šis metodas yra paprastas ir pigus. Susidariusiose netaisyklingos formos dalelėse nizinas yra apsaugotas nuo išorinio poveikio (1 pav.).

1 pav.
Tikėtina nizinu įkapsuliuotų dalelių sintezės schema

Kompleksavimo metodu buvo paruošti nizino-ulvano mėginiai, besiskiriantys tirpalo pH (4, 5, 6 ir 7) bei
galutine nizino koncentracija. Visuose mėginiuose buvo išlaikoma pastovi galutinė ulvano koncentracija (0,4 mg/
mL), o nizino koncentracija kito 0,1-1,0 mg/mL ribose, t.y., buvo 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 ir 1,0 mg/mL. Paruoštų
dalelių tyrimui buvo naudojami UV-Vis spektroskopijos, dinaminės šviesos sklaidos, kapiliarinės zonų elektroforezės metodai. Pastebėta, kad susintetintų dalelių dydis priklauso nuo nizino ir ulvano santykio. Didinat nizino
kiekį stebimas dalelių didėjimas, jų aglomeracija ir išsėdimas. Esant žemoms pH vertėms, dalelės sėsti pradeda
kai nizino koncentracija lygi 0,3 mg/mL, o koncentraciją padidinus iki 0,4 mg/mL išsėdimas stebimas esant visomis pH vertėms.
Nizino įkapsuliavimo efektyvumas. Kapiliarinės zonų elektroforezės metodu įvertinus laisvo nizino kiekį po
kompleksavimo, apskaičiuotas įkapsuliavimo efektyvumas. Nustatyta, kad nizino įkapsuliavimo efektyvumas yra
100 % esant visoms pH vertėms kai nizino koncentracija yra 0,1-0,3 mg/mL (2 pav.). Didinant nizino kiekį prie
žemesnio pH vyksta nepilna kompleksacija. Geriausias įkapsuliavimo efektyvumas gautas esant pH 6, 7.
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2 pav.
Nizino įkapsuliavimo efektyvumai skirtinguose pH, esant pastoviai ulvano 0,4 mg/mL koncentracijai ir skirtingoms nizino koncentracijoms 0,1-1 mg/mL

Dalelių stabilumas saugojimo laikotarpiu. Dalelių stabilumui saugojimo laikotarpiu įvertinti, nizino įkapsliavimo efektyvumas nustatytas daleles pagaminus ir po dviejų bei keturių saugojimo savaičių. Lyginant ar yra
reikšminių skirtumų tarp atitinkamų koncentracijų nizino-ulvano mėginių saugojimo laikotarpiu, atlikta dispersinė
duomenų analizė. ANOVA rezultatai rodo, kad dalelių saugojimo laikotarpis neturi įtakos dalelių įkapsuliavimo
efektyvumui (P > 0,05, F < Fkrit).
Nizino-ulvano dalelių proteolitinio stabilumo įvertinimas. Nizinu įkapsuliuotų ulvano dalelių proteolitinio
stabilumo įvertinimui buvo pasirinktos trys proteazės: XIII tipo proteazė iš Aspergillus saitoi, II tipo tripsinas
išskirtas iš kiaulių kasos (T-8128) ir sekvenavimui skirtas itin grynas, aukštos kokybės tripsinas išskirtas iš kiaulių
kasos (T-6567).
Laisvo nizino ir nizinu įkapsuliuotų ulvano dalelių mėginius paveikus XIII tipo proteaze iš Aspergillus saitoi
gautos 5 smailės (3 pav. A). Nizino įkapsuliuotų dalelių smailių plotai yra mažesni, palyginus su laisvo nizino atitinkamomis smailėmis. Mėginius hidrolizavus II tipo tripsinu išskirtu iš kiaulių kasos (T-8128) gautos 6 smailės tiek
laisvo, tiek dalelių mėginių elektroforegramose (3 pav. B). Laisvo nizino dauguma smailių plotų yra didesni nei
dalelių. Mėginius paveikus grynu tripsinu (T-6567) gautas kitoks elektroforegramos profilis, palyginus su mėginiais paveiktais II tipo tripsinu išskirtu iš kiaulių kasos (T-8128) (3 pav. C). Šiuo atveju dominuoja smailė, kurios
migracijos laikas sutampa su pradinio nizino pagrindiniu signalu. Norint išsiaiškinti, ar tai pradinis nehidrolizuotas
nizinas, ar skaldytas tik su labai panašiu migracijos laiku, būtina atlikti daugiau išsamesnių tyrimų, kurie leistų
nustatyti po hidrolizės gautų produktų molekulines mases.

3 pav.
Nizino elektroforegrama prieš proteolize ir nizino, nizino-ulvano dalelių elektroforegramos po proteolitinio skaldymo:
A – proteaze iš Aspergillus saitoi,
B – II tipo tripsinu išskirtu iš kiaulių kasos (T-8128),
C – grynu tripsinu išskirtu iš kiaulės kasos (T-6567)
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Apibendrinant proteolizės rezultatus matyti, kad visos naudotos proteazės skaldo nizino struktūrą. Tuo
tarpu kompleksavimas ulvanu padeda išvengti arba žymiai padidina atsparumą proteolitiniam skaldymui.
Nizino atsipalaidavimas iš nizino-ulvano dalelių in vitro. In vitro nizino atsipalaidavimo tyrimai atlikti membraniniuose mėgintuvėliuose (Amicon® Ultra MWCO 10 kDa), kur tam tikras kiekis sausų nizino-ulvano dalelių
suspenduotas atitinkamo pH (2, 4, 6) fosfatiniame buferyje. Atsipalaidavusio nizino kiekiui nustatyti naudotas kapiliarinės zonų elektroforezės metodas. Atsipalaidavusio nizino santykinis kiekis buvo vertinamas po 30 minučių;
1,5; 3; 24; 32; 72; 144; 198 ir 350 valandų.

4 pav.
Nizino atsipalaidavimas laike, esant pH 2

Nizino-ulvano daleles suspendavus buferyje, kurio pH 2, per 350 valandų atsipalaidavo tik apie 16 % nizino
(4 pav.). Tuo tarpu esant pH 6 ir 8 viso tyrimo metu nizino nebuvo užfiksuota, t.y., dalelės išliko stabilios ir nizinas
neatsipalaidavo.
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[2] Krivorotova, T. et al., „Nisin-loaded pectin nanoparticles for food preservation“, Food Hydrocoll., 2016, t. 54, p. 49–56.
[3] Tziveleka, L. A., Ioannou, E. ir V. Roussis, V., „Ulvan, a bioactive marine sulphated polysaccharide as a key constituent of hybrid biomaterials:
A review“, Carbohydr. Polym., 2019, t. 218, nr. March, p. 355–370.

228

A. Klevinskas1,
E. Griškonis1
Kauno technologijos universitetas

1

MIKROBINIO KURO
ELEMENTO TAIKYMAS
NITRITO JONŲ NUSTATYMUI
IR KONCENTRACIJOS
STEBĖJIMUI NUOTEKOSE

Mikrobiniai kuro elementai (MKE) – tai įrenginiai, generuojantys elektros srovę dėl mikroorganizmų
vykdomų bioelektrocheminių reakcijų. Dažniausiai šiuose įrenginiuose naudojami mikroorganizmai yra
bakterijos. Šie įrenginiai daugiausiai tyrinėjami, kaip alternatyvus atsinaujinančios energijos šaltinis [1, 2]. Tačiau
pastaraisiais metais MKE bandoma pritaikyti ir įvairiose kitose srityse. Viena iš tokių sričių yra bioelektrocheminių
jutiklių, leidžiančių „atpažinti“ ir „pajusti“ įvarius cheminius junginius bei procesus, kūrimas [3].

PROJEKTO TIKSLAS:
Ištirti mikrobinio kuro elemento taikymo galimybes nitrito jonų nustatymui ir ilgalaikiam jų koncentracijos
stebėjimui nuotekose.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS:
Eksperimentuose naudotos įrangos principinė schema pavaizduota 1 paveiksle. Pagrindinis įrenginys – tai
dviejų skyrių MKE, kuriame anodinis ir katodinis skyrius buvo atskirti katijonams laidžia membrana Nafion 212.
MKE buvo panaudoti grafito veltinio elektrodai. Įrenginys veikė pastovios varžos režimu esant 1000 Ω elektrinei
apkrovai. MKE parametrų matavimui MKE buvo sujungtas su skaitmeniniais duomenų kaupimo prietaisais Pico
Technology TC-08 ir Pico Technology DRDAQ. Šie įrenginiai nepertraukimu režimu kaupė duomenis apie oro ir
terpės temperatūrą, MKE generuojama įtampą ir oksidacijos-redukcijos potencialą (ORP). Be duomenų kaupimo
prietaisų anolito pH stebėjimui buvo panaudotas WTW pH 330 matuoklis, o ištirpusio deguonies koncentracijai
matuoti buvo naudotas Hach HG40d multiparametrinis matuoklis. MKE anolitu ir katolitu buvo naudojamos
vienodos sudėties tirpalai-modelinės nuotekos, tačiau katolite nebuvo maistinės medžiagos ir toksino, t.y.
atitinkamai natrio acetato ir nitrito.

1 pav.
Eksperimentuose naudotos įrangos
principinė schema
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MKE sistemoje buvo koreguojami įvairūs parametrai, kurie leido optimizuoti kuro elemento darbą. Didinant anolito pratekėjimo pro MKE greitį pastebėta, kad MKE generuojam įtampa didėja iki 12 ml/min debito.
Toliau didinant debitą, MKE įtampa pradeda mažėti. Katodiniame skyriuje buvo nustatytas pastovus 30 ml/min
katolito pratekėjimo greitis, panaudojant oro pompą, buvo nuolatos ištirpinama ne mažaiu kaip 7 mg/l. Nustatytas katolito pratekėjimo pro MKE optimalus greitis, užtikrinantis kad deguonies katodinė redukcija nebūtų
limituojantis procesas. Iš MKE katodinio skyriaus grįžtančiame katolite deguonies koncentracija sumažėjo 20 %.
Testavimo metu didžiausia stabili MKE įtampa buvo stebima esant 3 mg/l maistinės medžiagos – natrio acetato – koncentracijai modelinėse nuotekose-anolite. Mažinant arba didinant maistinių medžiagų koncentraciją,
MKE generuojama įtampa mažėja. Aplinkos oro temperatūros svyravimai turėjo minimalią įtaką MKE įtampos
svyravimas. Tuo tarpu didesnis MKE įtampos ir anolito ORP verčių kitimas priklauso nuo maistinių medžiagų
koncentracijos pokyčio modelinėse nuotekose-anolite.

2 pav.
Skirtingos nitrito jonų koncentracijos anolite įtaka
MKE įtampai

Tiriant MKE, kaip nitrito jonų jutiklį, pastebėta, kad paveikus MKE bioanodą nitrito jonais „užterštomis“
modelinėmis nuotekomis-anolitu buvo gaunamas labai aiškus ir staigus MKE įtampos kritimas (2 pav.). Jį vėliau
pakeičia staigus įtampos kilimas (atsistatymas), kuris stebimas iš karto po to, kai tik yra nutraukiamas nitrito jonų
poveikis, t.y. į MKE pradėjus tiekti modelines nuotekas-anolitą be nitrito. Pagal gautus rezultatus yra pastebimas
didesnis MKE generuojamos įtampos kritimas didinant nitrito koncentraciją modelinėse nuotekose-anolite ir lėtesnis įtampos sugrįžimas iki pradinio lygio. Esant ypač aukštai 1000 mg/l nitrito jonų koncentracijai, MKE įtampa
netgi neatsistato iki pradinio lygio. Tai gali būti susiję didžiosios dalie bakterijų-egzoelektrogenų žūtimi prie bioanodo.
Fotokolorimetriškai analizuojant nitrito koncentraciją į MKE įtekančiose bei iš jo ištekančiose modelinėse
nuotekose-anolite pastebėta, kad pro MKE pratekėjusiose modelinėse nuotekose-anolite bendras nitrito kiekis
sumažėja (3 pav.). Ypač ženklus nitrito kiekio sumažėjimas stebimas esant mažesnėms nitrito koncentracijoms į
MKE įtekančiame anolite. Pvz. kai nitrito koncentracija įtekančiame į MKE anolite yra 0,1 mg/l, ištekančiame anolite nitrito kiekis sumažėja net iki 20 %.

3 pav.
Fotokolorimetrinių matavimų rezultatai
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IŠVADOS:
1. Didžiausia MKE įtampa buvo generuojama esant 12 ml/min anolito debitui. Pastovus 30 ml/min katolito debitas užtikrino pakankamą ištirpusio deguonies, dalyvaujančio MKE katodiniame procese, koncentraciją.
2. Optimali maistinės medžiagos – natrio acetato – koncentracija modelinėse nuotekose-anolite yra
3 mg/l.
3. MKE įtampa tik neženkliai didėja augant temperatūrai ir mažėja jai krentant. Ženkliau MKE įtampa
mažėja, o tuo pačiu auga anolito ORP vertė, kai modelinėse nuotekose-anolite sueikvojamos maistinės
medžiagos.
4. Ištirta MKE generuojamos įtampos priklausomybė nuo nitrito jonų koncentracijos plačiame intervale
(0,1–1000 mg/l). Nustatyta, kad MKE įtampos sumažėjimas logaritmiškai priklauso nuo nitrito jonų
koncentracijos, kai ji modelinėse nuotekose-anolite kinta nuo 0,1 mg/l iki 10 mg/l.

Literatūra
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KAVOS TIRŠČIAI –
BIOAKTYVIŲJŲ SUDĖTINIŲ
TRĄŠŲ KOMPONENTAS IR
DIRVOS GERINTOJAS

Vis didėjantis maistinių atliekų kiekis – viena didžiausių sparčios urbanizacijos sukeliamų ekologinių problemų. Sąvartynuose organinės / augalinės kilmės atliekos pradeda pelyti ir skleisti šiltnamio efektą sukeliančias
dujas [1].
Ruošiant kavos gėrimą susidaro dideli kiekiai kavos tirščių, kurių antrinis panaudojimas pramonėje nėra
plačiai paplitęs. Mokslinėje literatūroje yra teigiama, jog kavos tirščiuose yra augalų augimui reikalingų maistinių
medžiagų (azoto, fosforo, kalio bei mikroelementų). Kavos tirščių įterpimas į dirvožemį turi teigiamos įtakos anglies fiksacijai bei padidina humuso kiekį [2].

ŠIO DARBO TIKSLAS:
Derinant technologinius ir aplinkosauginius aspektus, įvertinus įvairių rūšių kavos tirščių cheminę sudėtį ir
fizikines chemines savybes, pateikti rekomendacijas biriosioms trąšoms, su bioaktyviomis medžiagomis, gaminti.
Granuliavimui buvo naudotas laboratorinis būgninis granuliatorius-džiovykla [3].
Drėgmės kiekis nustatytas drėgmės analizatoriumi KERN MLS 50-3HA160N, higroskopiškumo tyrimas atliktas vandens garų ir sotaus natrio nitrito tirpalo garų aplinkoje. Granuliometrinė sudėtis nustatyta naudojant
skirtingo skersmens akučių sietų komplektą. Granulių statinis stipris nustatytas IPG-2 prietaisu. Vandenilio jonų
koncentracija išmatuota su HANNA instruments pH 211 microprocessor pH metru.
Kavos tirščiuose esančios organinės anglies kiekis nustatytas pagal LST EN 13039:2012 standartą. Huminių
medžiagų (tirpių 0,1 M natrio šarmo tirpale) koncentracija tirščiuose nustatyta pagal Ponomariovos ir Plotikovos
modifikuotą Tiurino metodą [4].
Darbo metu taip pat buvo atlikta ir granuliuoto produkto cheminė analizė: azoto koncentracija nustatyta
Kjeldahl metodu, fosforui nustatyti panaudotas spektrofotometrinis metodas (optinio tankio matavimas atliktas
PG Instruments Limited T70/T80 UV-VIS spektrofotometru), o kalio koncentracija nustatyta liepsnos fotometrijos
metodu, analizei naudotas JENWAY Model PFP7 liepsnos fotometras [3].
Tyrimo metu buvo nustatyta, jog keturių skirtingų prekinių ženklų kavos tirščiuose organinės medžiagos
kiekis kinta nuo 98,1 % iki 99,3 %.
Huminių medžiagų, tirpių natrio šarmo vandeniniame tirpale, koncentracija siekia 2 %. Agrocheminio vertinimo metu nustatyta, jog kavos tirščiai tik nežymiai sumažino dirvožemio pH vertę.
Šio tyrimo metu kavos tirščiai buvo granuliuojami papildomai juos sumaišius su grikių lukštų pelenais,
skalūnais bei neorganinėmis druskomis. Granulėms gauti buvo naudojami iki pastovios masės išdžiovinti ir drėgni
kavos tirščiai (drėgmės kiekis – 51,0 %). Naudojant drėgnus kavos tirščius procesui atlikti buvo sunaudojamas
mažesnis drėkinančios bei rišančiosios medžiagos kiekis ir sumažinti energijos, reikalingos tirščiams išdžiovinti,
kaštai. Tyrimo metu kavos tirščių granuliavimui naudojant grikių lukštų pelenus bei karbamido priedą granulės
susiformavo, taip pat atitiko ir granuliuotoms biriosioms trąšoms keliamus reikalavimus.
Skirtingos drėgmės (granuliavimui naudojamo sudrėkinto žaliavų mišinio) bandinių serijos granuliometrinė sudėtis ir prekinės frakcijos kiekis granuliuojant kavos tirščius (KT) su skalūnų pelenais (SP) santykiu 1:4 ir
drėkinimui naudojant 40 % melasos tirpalą 21 % ortofosforo rūgšties vandeniniame tirpale, rezultatai pateikti 1
paveiksle.

232

1 pav.
Produkto, gauto granuliuojant KT : SP = 1:4 santykiu, drėkinimui naudojant 40 % melasos tirpalą 21 %
ortofosforo rūgšties vandeniniame tirpale:
a – granuliometrinė sudėtis; b – prekinės frakcijos kiekis

Kadangi gautame produkte nesusidarė pakankamas kiekis prekinės frakcijos ir dalis išdžiovintų iki pastovios masės granulių sutrupėjo frakcionavimo metu, buvo nustatyta tik 10 % vandeninių tirpalų pH vertės, kurios
kito nuo 11,7 iki 12,6.
Apibendrinant galima teigti, jog kavos tirščiuose yra tirpių 0,1 M koncentracijos natrio šarmo tirpale huminių medžiagų, teigiamai veikiančių dirvožemio fizikines bei chemines savybes. Taip pat, kavos tirščių priedas nežymiai sumažina dirvožemio pH vertę. Tačiau, skalūnų pelenai nėra tinkamas kavos tirščių granuliavimo priedas,
todėl tolimesni tyrimai naudojant skalūnų pelenus nebuvo tęsiami. Kavos tirščius sumaišius su kitomis organinės
ir mineralinės kilmės medžiagomis (pvz., grikių lukštų pelenais) ir parinkus tinkamas granuliavimo sąlygas laboratorijoje buvo pagamintos bioaktyviosios granuliuotos NPK trąšos, kurių savybės atitinka biriosioms trąšoms
keliamus reikalavimus.

Literatūra
[1] THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO).
Prieiga per: http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-data/en/
[2] Chrysargyris, A., Antoniou, O., Xylia, P., Petropoulos, S., Tzortzakis, N. Environmental Science and Pollution Research, 2020.
[3] Šlinkšienė, R. ir Paleckienė, R. Trąšos. Gavimas ir analizė. Technologija, Kaunas, 2018. 154.
[4] Šlepetienė, A., Liaudanskienė, I., Šlepetys, J. Dirvožemio organinės medžiagos ir humuso nustatymo metodai. Žemdirbystė, 2006, 93 (2),
25–39.
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KOMBUČOS KULTŪRA
FERMENTUOTŲ LIETUVIŠKŲ
VAISTINIŲ AUGALŲ GĖRIMŲ
BIOLOGINIO AKTYVUMO
ĮVERTINIMAS

Kombuča, tai fermentuotas Camellia sinensis L. arbatžolių gėrimas, kurio atsiradimas datuojamas nuo III
amžius pr. Kr. [1]. Dėl fermentacijos metu susidarančių bioaktyvių junginių, kurie gerina ir palaiko organizmo
sveikatos būklę, šis saldžiai rūgštaus skonio gėrimas paplito po visą pasaulį, o šiame amžiuje ypač patraukė vartotojus ir tyrėjus [1, 2]. Už kombučos gėrimo fermentaciją yra atsakinga simbiotinė mielių ir bakterijų kultūra,
liaudiškai vadinama arbatos grybu. Šios simbiotinės mikroorganizmų kultūros sufermentuoto gėrimo mikrobiologinė ir cheminė sudėtis priklauso nuo įvairių veiksnių: kultūros kilmės, naudojamos žaliavos, anglies šaltinio,
temperatūros, šviesos šaltinio, fermentacijos trukmė [3]. Dėl padidėjusio populiarumo tyrėjų tarpe, kombučos
kultūra pradėta tirti fermentacijai naudojant įvairiausią augalinę žaliava ir keičiant proceso sąlygas [3, 4].

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti kombučos kultūra fermentuotų lietuviškų vaistinių augalų gėrimų biologinį aktyvumą
instrumentinės analizės ir mikrobiologiniais metodais, papildyti esamas žinias bei atrinkti perspektyviausius
Lietuvoje augančius vaistinius augalus, tinkančius kombučos gėrimo gamybai.

METODIKA:
Tyrimui pasirinkta fermentuoti Lietuvoje paplitusius vaistinius augalus – vaistinę melisą (Melissa officinalis
L.), erškėčių vaisius (Rosa canina L.), dilgėlę (Urtica dioica L.), siauralapį gaurometį (Chamaenerion angustifolium
L.), palyginimui naudota juodoji Ceilono arbata (Camellia sinensis L.), bei tiriamųjų augalų mišinys. Visi arbatžolių
gėrimai saldinti sacharoze, kaip pradinė kombučos kultūra naudotas, Lietuviškos kilmės kombučos gėrimas, įsigytas iš prekybos centro. Gėrimai ruošiami ir laikomi vienodomis sąlygomis, tamsioje patalpoje, kambario temperatūroje. Mikrobiologiniai ir cheminiai matavimai atliekama prieš fermentaciją ir 7, 14 ir 21 fermentavimo parą.
Matuoti pH ir oksidacinio-redukcinio potencialo verčių kitimai, refraktometru įvertintas cukraus kiekio kitimas,
vitaminas C matuotas naudojant tiesioginio titravimo metodą [5], bioaktyvių junginių kiekis ir antioksidacinis
aktyvumas įvertintas naudojant spektrofotometrinę analizę pagal modifikuotus metodus [6, 7], o rezultatai
išreiškiami mg/l rutino ekvivalentais (RE), etanolio kiekis nustatytas modifikuotu metodu naudojant dujų chromatrografiją su liepsnos jonizacijos detektoriumi [8], bendras mielių ir bakterijų skaičius įvertintas naudojant
paruoštas naudojimui komercines „Compact Dry“ lėkšteles su terpėmis, antibakterinis aktyvumas prieš Bacillus
megaterium, Azotobacter vinelandii ir Bacillus mojavensis įvertintas modifikuotu difuzijos į agarą šulinėlių metodu [9], o rezultatai išreiškiami μm/ml chloramfenikolio ekvivalentais (CE).

REZULTATAI:
Didžiausia pH vertė buvo dilgėlių arbatoje (7,98±0,01), o mažiausia po 21 fermentavimo paros erškėčių
vaisių kombučoje (2,90±0,01), oksidacijos-redukcijos potencialas kito tarp −110±1 mV ir 111±1 mV per 21 fermentavimo parą. Cukrų kiekis mėginiuose kito nuo 7,0±0,1 % iki 3,5±0,1 %. Didžiausia etanolio koncentracija
nustatyta 21-ąją fermentavimo parą dilgėlių kombučoje − 2,51±0,01 %. Didžiausias fenolinių junginių, taninų,
flavonoidų kiekis ir antioksidacinis aktyvumas, nustatytas juodosios arbatos kombučose 7-ąją fermentavimo
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parą, atitinkamai 629,8±10,7 mg/l (RE), 553,7±4,2 mg/l (RE), 80,0±2,0 mg/l (RE) ir 1202,7±6,6 mg/l (RE). Tyrimo
metu, arbatose prieš fermentaciją ir kombučoje, vitaminas C nebuvo nustatytas. Didžiausias bendras mielių ir
bakterijų kiekis nustatytas 7-ąją fermentavimo parą, atitinkamai dilgėlių (7,41±0,01 log10 KSV/ml) ir juodosios
arbatos kombučose (7,05±0,02 log10 KSV/ml). Didžiausias antibakterinis aktyvumas nustatytas veikiant Bacillus
megaterium mišinio kombuča 21-ąją fermentavimo parą (33,0±0,1 μg/ml (CE)), o prieš Azotobacter vinelandii
ir Bacillus mojavensis veikiant melisos kombuča 21-ąją fermentavimo parą, atitinkamai 25,0±0,1 μg/ml (CE) ir
32,7±0,1 μg/ml (CE).

IŠVADOS:
Tyrimo metu gauti rezultatai parodė, jog bioaktyvių medžiagų ir mikroorganizmų kiekis kombučos gėrimuose statistiškai reikšmingai (p ≤ 0,05) priklauso nuo naudojamos žaliavos ir fermentacijos trukmės. Vertinant
bioaktyvių medžiagų kiekiu perspektyviausią tiriamąją Lietuvoje paplitusią augalinę žaliavą kombučos gamybai, galima teigti, jog melisų ir gauromečio arbatos, yra tinkama alternatyva juodajai arbatai, dėl susidarančių
nemažų bioaktyvių junginių kiekių. Tikėtina, jog parinkus tinkamas fermentacijos sąlygas ir naudojamos žaliavos
santykius, fermentacijos metu galima būtų išgauti dar daugiau biologiškai aktyvių junginių, naudingų žmogaus
organizmui.

PADĖKA:
Mokslinis tyrimas finansuotas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų lėšomis pagal priemonę Nr.
09.3.3-LMT-K-712-22-0104 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per
praktinę mokslinę veiklą“.
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SINTETINIŲ DVIBAZIŲ
KALCIO HIDROSILIKATŲ
SU ĮSITERPUSIAIS KALIO
JONAIS ĮTAKA ALTERNATYVIŲ
RIŠAMŲJŲ MEDŽIAGŲ
HIDRATACIJAI

ĮVADAS:
Remiantis statistikos duomenimis, 2020 m. pasaulinė portlandcemenčio (OPC) produkcija siekė 4,1
milijardo tonų, tuo tarpu, prognozuojama, kad iki 2030 m. šis kiekis augs iki 4,83 mlrd. tonų per metus
[1], [2]. Žinoma, kad dėl gamybos specifikos ir augančių produkcijos kiekių, cemento pramonė susiduria su
aplinkosauginėmis problemomis [3], o vienas didžiausių cemento gamybos iššūkių – milžiniškas gamybos
metu į atmosferą išmetamų žalingų CO2 dujų kiekis. Maždaug 60 % viso cemento gamybos metu išmetamo
CO2 kiekio susidaro klinties (CaCO3) dekarbonizacijos metu [4], o didelis šios žaliavos kiekis reikalingas
pagrindiniam OPC mineralui alitui (3CaO×SiO2; C3S) susidaryti. Todėl, siekiant sumažinti išsiskiriantį CO2 kiekį,
efektyvu yra keisti cemento cheminę sudėtį. Tuo remdamiesi, mokslininkai kuria naujas mažesniu CaCO3
kiekiu bei žemesne klinkerio degimo temperatūra pasižyminčias aplinkai draugiškas rišamąsias medžiagas, o
jų chemijoje pastarąjį dešimtmetį didelis dėmesys skiriamas dvibaziams kalcio hidrosilikatams (KHS), tarp jų –
α-C2S hidratui. Termiškai apdorojant šį junginį gaunami mažesnio baziškumo dikalcio silikatai (C2S), naudojami
alternatyviam belitiniam cementui gaminti. Žinoma, kad KHS sandara yra viena pagrindinių charakteristikų,
lemiančių jų taikymo sritis, taigi šiuo atveju, sintetiniai junginiai, dėl galimybės valdyti jų struktūrą bei savybes
yra žymiai pranašesni už cemento gamyboje naudojamas pramonines atliekas ar gamtinius priedus. Be to,
nustatyta, kad dalį klinkerio keičiant dvibaziais KHS galima valdyti ir keisti cemento hidratacijos mechanizmą:
pradinių cemento junginių tirpumą bei jų hidratacijos laipsnį, pagrindinių hidratacijos etapų trukmę ir kt.,
todėl šie junginiai įgyja vis didesnę praktinę reikšmę, o jų sintezė bei savybės yra svarbus tyrimų objektas
kuriant šiuolaikiškas aplinkai draugiškas rišamąsias medžiagas.

TYRIMO TIKSLAS:
Susintetinti dvibazius kalcio hidrosilikatus su įsiterpusiais kalio jonais ir ištirti jų įtaką alternatyvių
rišąmųjų medžiagų hidratacijai ir mineralinei sudėčiai.

METODIKA:
Darbe naudotos medžiagos: kalcio hidroksidas (Ca(OH)2) („Honeywell“, Vokietija), kvarcinis smėlis
(SiO2) („Anykščių kvarcas“, Lietuva), kalio hidroksidas (KOH) („Eurochemicals“, Lietuva), portlandcementis
(„Akmenės cementas“, Lietuva).
KHS sintezė vykdyta iš pradinio žaliavų mišinio, kurio molinis santykis atitiko CaO/SiO2 = 2,1 bei 3, 5 ir
7 % koncentracijos KOH tirpalų paruoštose suspensijose (skystos ir kietos terpių santykis suspensijoje (V/K)
lygus 10), kurios, esant 4–72 h izoterminio išlaikymo trukmei, 200 °C temperatūrai bei 10 atm argono dujų
viršslėgiui, hidrotermiškai apdorotos „Parr instruments“ autoklave jų nemaišant. Optimaliausiomis sąlygomis
gautų produktų terminis stabilumas ištirtas degant bandinius „Nobertherm Model L5/11“ krosnyje 450–750o
temperatūroje. Mikrokalorimetrinei hidratacijos analizei buvo paruošti portlandcemenčio bandiniai, kuriuose
degto KHS ir KHS su įsiterpusiais K+ jonais priedo kiekis sudarė 0–15 %. Eksperimentai atlikti izoterminiu „TAM
AIR III“ mikrokalorimetru, matavimus vykdant 25o temperatūroje 72 h.
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REZULTATAI:
Rentgeno spinduliuotės difrakcine analize (RSDA) nustatyta, kad vykdant hidroterminę sintezę grynoje
2,1CaO–SiO2–H2O sistemoje, jau po pirmųjų valandų kristalizavosi dvibazis KHS α-C2S hidratas (2CaO∙SiO2∙H2O),
o RSDA kreivėje identifikuoti jam būdingi intensyvūs difrakciniai atspindžiai (žr. 1 pav. a, 1 kr., PDF Nr. 04-0096343). Kartu nustatyta, kad nesureagavo pradiniai junginiai Ca(OH)2 ir SiO2 bei susiformavo CaCO3. Tuo tarpu,
ištirta teigiama KOH priedo įtaka α-C2S hidrato susidarymui 2,1CaO–SiO2–K2O–H2O sistemoje, nes naudojant
skirtingų (3–7 %) koncentracijų KOH tirpalus, suintensyvėjo pradinių žaliavų reakcija: žymiai sumažėjo portlanditui (Ca(OH)2) priklausančių difrakcinių maksimumų intensyvumas, o naudojant 7 % KOH priedą kvarcas nebeidentifikuotas jau po 4 h (žr. 1 pav. a, 2 kr.). Remiantis šiais rezultatais, pasirinktos optimalios KHS gavimo sąlygos
– grynoje sistemoje per 8, o naudojant 7 % KOH priedą – per 4 h (žr. 1 pav. a).

		

a)							

b)

1 pav.
Hidroterminės sintezės (a) ir terminio apdorojimo (b) metu CaO–SiO2–H2O (1) ir CaO–SiO2–K2O–H2O (2) sistemose susidariusių produktų RSDA kreivės.
Čia α – α-C2S hidratas; Q – SiO2; k – CaCO3; P – Ca(OH)2; o – γ-C2S; x – x-C2S; α‘ – α‘L-C2S; β – β-C2S; C – CaO

Sekančiame tyrimo etape ištirtas optimaliomis sąlygomis susintetintų KHS ir KHS su įsiterpusiais K+ jonais
terminis stabilumas 450–750o temperatūros intervale. Nustatyta, kad kintant apdorojimo temperatūrai, α-C2S
hidratas (su K+) skyla į skirtingų polimorfinių atmainų dikalcio silikatus: 450o temperatūroje formuojasi nanomatmenų x-C2S (PDF Nr. 00–055–0591) ir kalcio olivinas – γ-C2S (PDF Nr. 04–006–8894). Degimo temperatūrą
padidinus iki 625o, tarp KHS degimo produktų identifikuotas dar vienas C2S – belitas / larnitas – β-C2S (PDF Nr.
00–033–0302) (žr. 1 pav. b, 1 kr.), o 750o temperatūroje nebeidentifikavus x-C2S, susidarė dar vienas, aukštoje
temperatūroje stabilios modifikacijos junginys – α’L-C2S (PDF Nr. 00–036–0642). Tuo tarpu, išdegus α-C2S hidratą su įsiterpusiais K+ jonais, 625o temperatūroje nustatyta nauja neaktyvaus kalcio olivino atmaina (PDF Nr.
04–012–6734) (žr. 1 pav. b, 2 kr.), o 750o temperatūroje – jau minėtas α’L-C2S. Remiantis moksline literatūra [5],
įvairūs jonai įsiterpdami į C2S kristalų gardelę ją stabilizuoja todėl tikėtina, kad tai padidino γ-C2S hidrato terminį
patvarumą ir nulėmė aktyvių α‘L-C2S ir β-C2S atmainų kristalizaciją aukštesnių temperatūrų intervale.
Alternatyvių rišamųjų medžiagų chemijoje svarbūs hidrauliškai aktyvūs kalcio silikatai – x-, α‘L- ir β-C2S,
tuo tarpu, terminio apdorojimo metu susidarančios neaktyvios γ-C2S atmainos gavimo siekiama išvengti. Todėl,
remiantis RSDA rezultatais parinkta optimali KHS terminio aktyvavimo temperatūra – 625o (žr. 1 pav. b) ir trečiajame tyrimų etape buvo atlikta OPC bandinių su skirtingu (5–15 %) degtų KHS ir KHS su įsiterpusiais K+ jonais
priedo kiekiu mikrokalorimetrinė analizė. Eksperimentų metu išmatuoti iš cemento bandinių išsiskyrusios
šilumos srautas (W/g) ir bendras šilumos kiekis (J/g). Atlikus analizę, šilumos srauto kreivėse nustatytos penkios
klasikinės stadijos, būdingos cemento bandinių hidratacijos procesui: pradinė reakcija, indukcinė, pagreitėjimo,
sulėtėjimo bei lėtoji stadija (žr. 2 pav. a). Ištirta, kad paruošti OPC bandiniai, nepriklausomai nuo naudoto priedo
ir jo kiekio, pasižymėjo didesniu išsiskyrusiu šilumos srautu ir kiekiu (žr. 2 pav. a), tuo tarpu, cemento bandiniai
su 15 % KHS ir KHS (K+) priedu buvo hidrauliškai aktyviausi, o išsiskyręs šilumos kiekis – didžiausias (2 pav. b).
Remiantis RSDA ištirta, kad skirtingi priedai OPC bandiniuose, dėl savo sąlyginai mažo kiekio (5–15 %),
neturėjo didelės įtakos po 72 h susidariusiems hidratacijos produktams – identifikuoti įprastai cementui kietėjant
susidarantys arba pilnai nesureagavę junginiai: etringitas (Ca6Al2(SO4)3(OH)12(H2O)26; C6AŜ3H32; PDF Nr. 04–013–
3691), trikalcio aliuminatas – Ca3Al2O6 (C3A; PDF Nr. 00-038-1429), alitas (Ca3SiO5; C3S; PDF Nr. 00–055–0740),
belitas (Ca2SiO4; β-C2S; PDF Nr. 00–033–0302), aliumoferitas – braunmileritas (Ca2(Al, Fe)2O5; C2AF; PDF Nr. 00–
030–0226) ir kt.
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a)							

b)

2 pav.
Po 72 h hidratacijos iš portlandcemenčio bandinių išsiskyrę šilumos srautas (a) ir bendras šilumos kiekis (b)
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TERMOPLASTINIŲ
KRAKMOLO ESTERIŲ
GAVIMAS

Plastiko naudojimas drąstiškai yra išaugęs dėl plataus panaudojimo įvairiose srityse: maisto pakavimo,
automobilių detalių gamyboje ir t. t. Padidėjęs plastikų naudojimas padidino ir jų atliekų kiekį savartynuose,
dideli kiekiai atliekų yra išmetami į aplinką ir tai tampa ilgalaikiais taršos šaltiniais [1, 2]. Biologiškai skaidomi
polimerai yra sprendimas dėl užterštumo, kurį sukelia įprasti sintetiniai polimerai. Šiuo tikslu krakmolas laikomas
perspektyvia medžiaga dėl biologinio skaidumo, mažos kainos ir gausaus prieinamumo [3]. Tačiau dėl didelio
vandenilinių ryšių kiekio tarp krakmolo makromolekulių, bei pačių makromolekulių viduje krakmolas pasižymi
aukšta stiklėjimo temperatūra. Svarbu paminėti, kad gamtinio krakmolo panaudojimo sritys dar išlieka ribotos
ir dėl jam būdingos hidrofiliškumo ir termoplastinių savybių nebuvimo. Vienas iš būdų pašalinti šiuos trūkumus
yra cheminis krakmolo modifikavimas.
Krakmolas buvo modifikuotas organinių rūgščių anhidridais, o esterių susidarymas patvirtintas
infraraudonosios spektroskopijos (FTIR) metodu. Kaip matyti iš 1 pav. krakmolo esteriams būdinga absorbcijos
smailė atsiranda ties 1732 cm-1, kuri rodo karbonilinės grupės buvimą ir kuo ji intensyvesnė, tuo didesnis
krakmolo pakeitimo laipsnis. OH grupei būdingos smailės ties 3312–3365 cm-1 sritimi intensyvumas mažėja,
didėjant krakmolo pakeitimo laipsniui (PL).

1 pav.
FTIR spektrai: gamtinio bulvių krakmolo (1), krakmolo acetato, kurio PL – 1,67 (2), krakmolo acetato oktenilsukcinato, kurio PL – 0,06OSA/1,68Ac (3), krakmolo natrio
oktenilsukcinato, kurio PL – 0,056 (4), krakmolo natrio ftalato, kurio PL – 0,049 (5), krakmolo natrio sukcinato, kurio PL – 0,049 (6)

Krakmolo hidrofobiškumas įvertintas matuojant krakmolo darinių vilgymo vandeniu kampą. Iš tyrimų
rezultatų pateiktų 2 pav. matyti, kad didėjant krakmolo PL gaunamas hidrofobiškesnis produktas Taip yra todėl,
kad didėjant pakeitimo laipsniui mažėja laisvų OH grupių kiekis, dėl ko sumažėja vandenilinių ryšių susidarymo
galimybė ir dėl to padidėja hidrofobiškumas.
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2 pav.
Pakeitimo laipsnio įtaka krakmolo darinių hidrofobiškumui

Siekiant, kad krakmolo dariniai būtų perspektyvūs pakeisti plastikus, jie ne tik turi būti hidrofobiniai, bet ir
perdirbami į gaminius įprastais plastikams perdirbimo būdais. Tam krakmolo dariniai buvo tirti termogravimetrijos ir diferencinės skenuojančios kalorimetrijos metodais. Kaip matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų, krakmolo
darinių destrukcijos temperatūros mažesnės nei gamtinio krakmolo kai PL vertės yra nedidelės, o krakmolo acetato, kurio PL daugiau nei 0,53, destrukcijos temperatūra netgi padidėja.
Krakmolo oktenilsukcinatas, ftalatas ir sukcinatas kaip ir nemodifikuotas krakmolas stiklėjimo temperatūros neturi, dėl nedidelio pakeitimo laipsnio. Krakmolo acetato iki PL = 0,43 stiklėjimo temperatūra nėra fiksuojama, o esant didesnėms PL vertėms stiklėjimo temperatūra jau fiksuojama ir didėja, didėjant krakmolo PL. Dviem
anhidridais modifikuoto krakmolo stiklėjimo temperatūra fiksuojama jau esant ir nedideliems pakeitimo laipsniams ir nežymiai didėja prijungiant daugiau acto rūgšties anhidrido. O esant krakmolo acetato oktenilsukcinato
PL vertėms virš 1 stiklėjimo temperatūros vertės neturi tendencijos didėti, gali būti, kad šiuo atveju stiklėjimo
temperatūros vertę labiau veikia krakmolo darinio molekulinė masė nei pakeitimo laipsnis.
1 LENTELĖ.
Krakmolo modifikatoriaus ir pakeitimo laipsnio įtaka destrukcijos ir stiklėjimo temperatūroms.
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PL

Tdestrukcijos, oC

Tstiklėjimo, oC

0

291

-

0,009OSA

283

-

0,056OSA

272

-

0,049FtA

285

-

0,049GA

278

-

0,30Ac

292

-

0,43Ac

267

-

0,80Ac
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167

1,07Ac

267

166

1,67Ac

278

167

2,6Ac

321

165

0,03Ac/0,06OSA

287

162

0,44Ac/0,06OSA

279

163

0,53Ac/0,06OSA

302

164

1,06Ac/0,06OSA

318

175

1,23Ac/0,06OSA

316

171

1,58Ac/0,06OSA

315

167

1,68Ac/0,06OSA

312

171

IŠVADOS:
1. Didėjant krakmolo acetatų pakeitimo laipsniui, hidrofobiškumas didėja. Didžiausias hidrobiškumas
gaunamas krakmolą modifikavus oktenilsukcino rūgšties anhidridu, nes hidrofobiškumas (90 º) stipriai
išauga net esant mažoms pakeitimo laipsnio vertėms (PL – 0,07).
2. Susintetinus krakmolo esterius su pakankamu pakeitimo laipsniu gauti darinių stiklėjimo temperatūra
yra intervale 162–175 °C. Krakmolo natrio oktenilsukcinatas, ftalatas, sukcinatas stiklėjimo temperatūros neturi dėl per mažo pakeitimo laipsnio. Krakmolo acetatai turi mažesnę stiklėjimo temperatūrą nei
tokio pat PL dviem anhidridais modifikuoto krakmolo dariniai.
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EPITOPŲ NEŠIKLIO,
PAREMTO VB_ECOM_FV3
BAKTERIOFAGO KILMĖS
VAMZDELINE STRUKTŪRA,
KŪRIMAS S. CEREVISIAE
MIELĖSE

ĮVADAS:
Virusinės nanostruktūros susiformuoja baltymų savaiminio susirinkimo metu. Jos morfologinėmis savybėmis dažniausiai yra panašios į infektyvius virusus, neturi viruso genomo, dėl to yra imunogeniškos ir saugios. Virusinės nanostruktūros turi plačias pritaikymo galimybes, įskaitant vakcinų kūrimą ir antikūnų sintezę [1]. Kadangi
pavieniai baltymai dažnai yra neimunogeniški, virusinės nanostruktūros gali būti naudojamos kaip nešiklis įterptų
baltymų ar jų dalių eksponavimui. Pasikartojantis ir tvarkingas baltymų išdėstymas ant virusinės nanostruktūros
padidina įterpto baltymo imunogeniškumą [2]. Virusinėmis nanostruktūromis yra paremtos keturios licencijuotos
vakcinos – prieš hepatito B, hepatito E, žmogaus papilomos virusus ir maliariją [3, 4, 5, 6]. Vamzdelinės struktūros,
lyginant su ikosaedrinės simetrijos struktūromis, pasižymi didesniu paviršiaus plotu, kas gali lemti aukštesnės skiriamosios gebos vaizdinimo kokybę arba sukelti stipresnį imuninį atsaką [7, 8].
Virusinės nanostruktūros gali būti modifikuojamos įterpiant baltymus arba baltymo dalis. Tačiau įterpiamų
baltymų fizikinės ir cheminės savybės gali turėti neigiamos įtakos vamzdelinę nanostruktūrą formuojančio baltymo erdviniam susilankstymui. Jungtukas, sudarytas iš serino ir glicino aminorūgščių, gali būti naudojamas struktūrą formuojančio baltymo atskyrimui nuo įterpto baltymo ar baltymo dalies. Jungtuko panaudojimas gali lemti
efektyvesnę chimerinių baltymų sintezę ir nanostruktūrų formavimąsi [9].
Escherichia coli bakterijose ir Saccharomyces cerevisiae mielėse susintetintas bakteriofago vB_EcoM _FV3
(FV3) uodegėlės apvalkalo baltymas gp53 savaime susirenka ir suformuoja vamzdelines nanostruktūras [10, 11].
Norint vamzdelinę nanostruktūrą pritaikyti kaip nešiklį įterptų baltymo dalių eksponavimui, buvo sukurti ir susintetinti 12 chimerinių baltymų, kurių analizė leistų detaliau nustatyti baltymo gp53 toleruojamų įterpiamų oligopeptidų fizikines ir chemines savybes. Į baltymą gp53 buvo įterpiamos baltymų dalys, kurios varijavo savo ilgiu
(nuo 6 iki 28 aminorūgščių): Acinetobacter baumannii bakterijos OmpA (angl. Outer Membrane protein A) baltymo dalys, bičių Apis meliffera alergeno Api m 4 komponentas, Hantaan viruso nukleokapsidės baltymo epitopas
170-181 ir 6 histidino aminorūgštys (6x-His). Į baltymą gp53 taip pat buvo įterptas 238 aminorūgščių ilgio žaliai fluorescuojantis baltymas (angl. enhanced Green Fluorescent Protein, eGFP). Šiuos oligopeptidus koduojančios DNR
sekos genų inžinerijos būdu buvo įterptos į du gp53 baltymą koduojančius genų variantus: gp53m ir gp53m_J.
Pirmame variante oligopeptidus koduojančios sekos buvo įterptos į klonavimo sritį, esančią tarp 113-116 aminorūgštis koduojančių nukleotidų. Antrame variante oligopeptidus koduojančios sekos buvo įterptos į klonavimo sritį
tarp 113-114 aminorūgštis koduojančių nukleotidų, iš abiejų pusių apsuptos juntukine seka.

DARBO TIKSLAS:
Sukurti ir charakterizuoti epitopų nešiklį, paremtą vB_EcoM_FV3 bakteriofago uodegėlės apvalkalo baltymo gp53 formuojamomis vamzdelinėmis struktūromis.

REZULTATAI:
Įterpiami oligopeptidai yra nuo 6 iki 238 aminorūgščių ilgio, o tai sudaro nuo 1,3 % iki 52 % vamzdelinę
struktūrą formuojančio nemodifikuoto baltymo gp53 ilgio. Bioinformatinės analizės metu buvo nustatytos oligopeptidų izoelektrinio taško (pI) vertės, hidrofobinės ir hidrofilinės savybės bei chimerinių baltymų krūvis. Bal242

tymo gp53 pI vertė yra 5,3, o įteptų oligopeptidų pI vertė varijuoja nuo 4,1 iki 12,1. Oligopeptidai pasižymi
skirtingomis hidrofilinėmis/ hidrofobinėmis savybėmis (GRAVY indeksas varijuoja nuo -3,2 iki 0,3). Baltymo gp53
krūvis yra -15,8, o chimerinių baltymų, kuriuos sudaro baltymas gp53 ir įtepti oligopeptidai, krūvis varijuoja nuo
-23,2 iki -10,8. Oligopeptidai pasižymi skirtingomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, todėl šių sekų įterpimas
į baltymą gp53 gali turėti skirtingos įtakos sintezės efektyvumui bei polimerizacinėms savybėms.
Į pFX7_gp53m ir pFX7_gp53m_J mielių raiškos vektorius genų inžinerijos būdu buvo įterptos Apim4,
6x-His, HNTV170-181, eGFP, Omp28 ir Omp14 oligopeptidus koduojančios DNR sekos. Plazmidės, iš kurių PGR
metodu buvo pagausinti DNR fragmentai, atitinkantys chimerinį baltymą koduojančio geno dydį, buvo nešamos
sekvenuoti. Išanalizavus sekoskaitos rezultatus nustatyta, kad sukurta 12 raiškos vektorių.
S. cerevisae mielėse buvo susintetintas rekombinantinis baltymas gp53 bei chimeriniai baltymai. Surinkus
ir suardžius mielių biomasę, baltymų mėginiai buvo analizuojami PAA gelyje ir imunoblotingo metodu (1 pav.).
Chimerinius baltymus atitinkančių fragmentų intensyvumas PAA geliuose buvo skaičiuojamas ImageJ programine įranga. Analizės metu buvo nustatomi mielių lizate esančių chimerinių baltymų sintezės efektyvumai, kurie
varijavo nuo <2 % iki 58 %. Chimeriniuose baltymų variantuose gp53m_J_Omp28 ir gp53m_J_Omp14 jungtuko panaudojimas kaip erdvinio atskyriklio tarp vamzdelinę struktūrą formuojančio baltymo gp53 ir įterpto oligopeptido lėmė efektyvesnę sintezę nei chimerinių baltymų be jungtuko. gp53m_J_Omp28 ir gp53m_J_Omp14
baltymai buvo sintetinami ~28 % ir ~38 % efektyviau už gp53m_Omp28 ir gp53m_Omp14 baltymus (1 pav.).

1 pav.
S. cerevisiae mielėse susintetinto rekombinantinio baltymo gp53 bei chimerinių baltymo gp53 variantų sintezės analizė PAA gelyje ir imunoblotingo metodu.
Rodyklėmis pažymėti tiksliniai baltymai. Virš nuotraukų vienas brūkšnelis simbolizuoja chimerinį baltymą, sudarytą iš gp53m baltymo ir įterpto oligopeptido;
du brūkšneliai simbolizuoja chimerinį baltymą, sudarytą iš gp53m_J ir įterpto oligopeptido.

12 chimerinių baltymų buvo gryninimi natyviomis sąlygomis ultracentrifuguojant per sacharozės tirpalus.
Tai leido pašalinti dalį mielių kilmės baltymų ir gauti grynesnius baltymų mėginius elektroninei mikroskopijai atlikti. Rekombinantinis baltymas gp53 formavo vamzdelines nanostruktūras, kurių skersmuo varijavo nuo 25 nm
iki 34 nm, o ilgis varijavo nuo 0,2 µm iki >1,9 µm. Chimeriniai baltymai, išskyrus gp53m_eGFP ir gp53m_J_eGFP,
formavo nuo 25 nm iki 32 nm skersmens ir nuo 0,1 µm iki >2,3 µm ilgio vamzdelines nanostruktūras. Lyginant su
nemodifikuoto rekombinantinio baltymo gp53 formuojamomis struktūromis, chimeriniai baltymo gp53 variantai
formavo struktūras su morfologiniais defektais – turėjo paviršinių nelygumų.
Įterpiami oligopeptidai gali būti eksponuojami ant virusinių nanostruktūrų išorinio paviršiaus arba
vidinėjė ertmėje. Norint nustatyti įterpiamo 6x-His peptido lokalizaciją vamzdelinėje nanostruktūroje, buvo
analizuojamas modifikuotas baltymas gp53 su įterptu 6x-His peptidu. Baltymą gp53m_J_6x-His pavyko išgryninti
natyviomis sąlygomis Ni2+ afininės chromatografijos metodu, kas leidžia daryti prielaidą, kad įterptas 6x-His peptidas yra eksponuojamas ant nanovamzdelių išorinio paviršiaus.
Į vamzdelinę nanostruktūrą įterpiamų baltymų taisyklingam susilankstymui įtakos gali turėti jungtuko
buvimas. Taisyklingam įterpiamų baltymų erdvinio susilankstymo nustatymui buvo dirbama su chimeriniais
gp53m_eGFP ir gp53m_J_eGFP baltymais, turinčiais įterptą modelinį žaliai fluorescuojantį baltymą. Šie baltymai
buvo išfrakcionuoti PAA gelyje ir analizuojami apšvietus UV šviesa. PAA gelio takelyje, kur buvo išfrakcionuotas
chimerinis baltymas gp53m_J_eGFP, buvo stebima šviečianti juostelė, o takelyje, kur buvo išfrakcionuotas chimerinis baltymas gp53m_eGFP, tokios juostelės nebuvo. Šie rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad prie struktūrą
formuojančio baltymo gp53 prijungtas eGFP taisyklingai susilanksto kai yra atskirtas jungtuku, kadangi eGFP
baltymas pasižymi fluorescensiniu aktyvumu tik tuomet, kai jis taisyklingai susilanksto.
Studentų praktikos metu buvo sukurtas oligopeptidų eksponavimui skirtas nešiklis, paremtas FV3 bakteriofago uodegėlės apvalkalo baltymo gp53 formuojamomis vamzdelinėmis nanostruktūromis. Gauti rezultatai
yra pagrindas tolimesnėms vamzdelinės nanostruktūros pritaikymo galimybėms eksponuojant įterptas baltymo
dalis. Ateityje planuojama atlikti detalesnę įterpiamų baltymo ar baltymo dalių fizikinių ir cheminių savybių analizę ir nustatyti sekas, nesutrikdančias polimerizacijos proceso ir vamzdelinių nanostruktūrų morfologijos.
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REKOMBINANTINIŲ
ALERGENŲ SINTEZĖ
ŽINDUOLIŲ LĄSTELĖSE

Alerginės reakcijos yra plačiausiai paplitę padidėjusio jautrumo imuniniai susirgimai, nustatomi iki 30 %
pasaulio populiacijos. Dėl didelio šių ligų paplitimo bei nuolatos augančių susirgimų skaičių, tiksli diagnostika yra
ypatingai svarbi, siekiant užtikrinti efektyvų gydymą. Šiuo metu alerginių reakcijų nustatymo imunologiniuose
testuose dažniausiai naudojami alergenų ekstraktai, kurie yra nevienalytis alergenų mišinys. Alergenų ekstraktai yra gaunami iš natūralaus šaltinio, todėl tiksli kokybinė ir kiekybinė šių mišinių sudėtis yra mažai žinoma.
Dėl šios priežasties alergijų diagnostika, naudojant alergenų ekstraktus, nėra pakankamai tiksli ir specifiška [1].
Alergenų ekstraktus pakeitus išgrynintais rekombinantiniais alergenais, galima tiksliau nustatyti alerginę reakciją
sukeliančius komponentus, sumažinant kryžmines reakcijas su nesusijusiais alergenais, bei eliminuoti klaidingai
teigiamus ir klaidingai neigiamus rezultatus. Šie baltymai gali būti sintetinami naudojant įvairias raiškos sistemas,
tokias kaip bakterijų, mielių ar žinduolių ląsteles. Eukariotinės raiškos sistemos, pavyzdžiui, žinduolių ląstelės,
gali būti pranašesnės, nes šiose ląstelėse atliekamos potransliacinės modifikacijos, kurios dažnai yra būtinos
biologiškai aktyviai baltymo formai. Taip pat rekombinantiniai alergenai gali būti sintetinami dideliais kiekiais,
užtikrinant nuoseklią produkto kokybę, kuri būtų tinkama rutininiams molekuliniams alergijų tyrimams [2].
Atsižvelgiant į esamas problemas, projekto metu buvo siekiama susintetinti rekombinantinius sekretuojamus Paprastosios vapsvos (lot. Vespula vulgaris) Ves v 2 bei Naminės karvės (lot. Bos domesticus) Bos d 4
alergenus žinduolių ląstelių raiškos sistemoje. Pasirinkti rekombinantiniai alergenai buvo sintetinami sulieti su
maltozę surišančiu baltymu (MBP). Yra žinoma, kad ši baltymų žymė padidina sintetinamų baltymų tirpumą bei
skatina teisingą baltymo erdvinės struktūros įgijimą. Taip pat MBP gali būti naudojamas kaip tikslinių baltymų
detekcijos bei gryninimo žymė.
Raiškai žinduolių ląstelėse skirti vektoriai, koduojantys su MBP sulietus rekombinantinius Ves v 2 ir Bos
d 4 alergenus, buvo gauti sintetinį geną perkėlus į raiškos vektorių pHLmMBP–10 ir atlikus cheminę transformaciją į E.coli DH10B kamieną. Teigiamos bakterijų kolonijos atrinktos kolonijų PGR metodu, naudojant raiškos
vektoriui komplementarius pradmenis. Išskyrus plazmidinę DNR, atlikta DNR sekoskaita, siekiant įsitikinti, kad
sukurti konstruktai atitinka teorinę seką ir gali būti naudojami tolimesniuose tyrimo etapuose. DNR sekoskaita
atlikta Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto DNR sekoskaitos centre. Aukšto
grynumo bei endotoksinų neturinti plazmidinė DNR panaudota nustatyti optimalias laikinos transfekcijos į CHO
ląstelių liniją sąlygas. Transfekcijai naudotas katijoninis polimeras TurboFect™ Transfection Reagent (Thermo Scientific), kuris suformavęs kompleksus su neigiamai įkrauta DNR, patenka į ląstelės citoplazmą. Siekiant nustatyti optimalias transfekcijos sąlygas bei įvertinti transfekcijos efektyvumą naudota žaliai fluorescuojantį baltymą
(angl. green fluorescent protein, GFP) koduojanti plazmidė (G. Drabavičius, VU GMC BTI BNSTS). Transfekcijai
naudoti skirtingi DNR kiekiai (0,5 µg–2 µg) bei skirtingi DNR ir transfekcijos reagento santykiai (1:1, 1:1,5, 1:2,
1:3) (DNR:TurboFect). Praėjus 24 val. po transfekcijos, ląstelės įvertintos šviesiniu ir fluorescenciniu mikroskopu.
Susintetintų sekretuojamų rekombinantinių alergenų gryninimas iš ląstelių augimo terpės atliktas afininės chromatografijos metodu, panaudojant „MBPTrap™ HP“ kolonėles, užpildytas dekstrino sorbentu (Cytiva). Rekombinantinių baltymų grynumas patikrintas baltymų elektroforezės denatūruojančiomis sąlygomis metodu. Taip pat
imunoblotingo metodu analizuota ar susintetinti baltymai yra atpažįstami monokloninių antikūnų (MAk) prieš
MBP (K. Juškaitė, VU GMC BTI ILBS). Panaudojant imunofermentinės analizės metodą, buvo tiriama ar susintetinti rekombinantiniai baltymai antigeninėmis savybėmis yra panašūs į natūralius alergenus. Analizei panaudoti naminės karvės pienui alergiškų pacientų kraujo serumo (mėginiai surinkti pagal bioetikos leidimą „Naujų
diagnostinių sistemų, skirtų alergijos diagnostikai in vitro metodais, kūrimas“, leidimo Nr. 158200-17-926-430,
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gauta iš „Imunodiagnostika“) arba kraujo plazmos („PlasmaLab“) mėginiai. Alergija pacientams buvo nustatyta
anksčiau „Alex“ arba „ImmunoCap“ diagnostiniais testais, kraujo mėginius tiriant su alergenų ekstraktais arba
natūraliais išgrynintais alergenų komponentais.
Projekto metu pavyko sukurti raiškai žinduolių ląstelėse skirtus vektorius, koduojančius su MBP sulietus
rekombinantinius Ves v 2 ir Bos d 4 alergenus. Išanalizavus DNR sekoskaitos rezultatus, patvirtinta, kad sukurti
plazmidžių konstruktai atitinka teorines sekas. Panaudojant sukurtus vektorius, buvo optimizuotos laikinos
transfekcijos į CHO ląstelių liniją sąlygos – nustatyta, kad transfekcijai optimalu naudoti 1 µg plazmidinės DNR,
esant 1:1,5 DNR ir transfekcijos reagento santykiui. Ląstelių augimo terpė surinkta praėjus 72 val. po transfekcijos. Šiomis sąlygomis susintetintas sekretuojamas su MBP sulietas rekombinantinis Bos d 4 alergenas (MBP–rBos
d 4). Išgryninto alergeno švarumo bei sąveikos su MAk prieš MBP nuotraukos pateiktos 1 paveiksle.

1 pav.
Išgryninto MBP–rBos d 4 alergeno baltymų
elektroforezės denatūruojančiomis sąlygomis gelio
(A) bei imunoblotingo, naudojant MAk prieš MBP,
membranos
(B) nuotraukos. M – baltymų molekulinės masės
standartas „PageRulerTM Prestained Protein Ladder“
(Thermo Scientific); 1 – MBP–Bos d 4, 1 µg.

Teorinė MBP–rBos d 4 molekulinė masė – 60,3 kDa. Iš rezultatų matyti, kad susintetintas produktas atitinka teorinį baltymo dydį. Taip pat patvirtinta, kad MBP–rBos d 4 yra atpažįstamas MAk prieš MBP. Imunofermentinės analizės metodu analizuojant MBP–rBos d 4 antigeniškumą, nustatyta, kad šis rekombinantinis alergenas natyviomis sąlygomis yra atpažįstamas alergiškų pacientų kraujo mėginiuose esančių IgE.
Vis dėlto, MBP–rVes v 2 alergeno išgryninti nepavyko. Imunoblotingo metodu atlikta CHO ląstelių lizato
analizė parodė, kad MBP–rVes v 2 buvo susintetintas, tačiau tikėtina, šio baltymo sekrecija į ląstelių augimo terpę
nebuvo efektyvi.
Taigi, šios praktikos metu sėkmingai sukurti Ves v 2 ir Bos d 4 rekombinantinių alergenų, sulietų su MBP,
vektoriai, skirti raiškai žinduolių ląstelėse. Panaudojant šiuos vektorius, CHO ląstelėse susintetinti MBP–rVes v 2
bei MBP–rBos d 4 alergenai. Afininės skysčių chromatografijos metodu išgryninus MBP–rBos d 4, patvirtinta, kad
šis baltymas yra atpažįstamas MAk prieš MBP. Panaudojant alergiškų pacientų kraujo mėginius, nustatyta, kad
susintetintas rekombinantinis alergenas antigeninėmis savybėmis yra panašus į natūralų alergeną.
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SKIRTINGOS MOLEKULINĖS
MASĖS PROANTOCIANIDINŲ
ĮTAKA PIENO BALTYMŲ
VIRŠKINAMUMUI

Jogurtas paklausus maisto produktas dėl unikalios tekstūros ir skonio bei naudos sveikatai ir maistingumo. Spanguolių išspaudų ekstraktas gali būti viena iš alternatyvų praturtinant jogurtą natūraliais antioksidantais
ir pakeičiant juslines savybes ir tekstūros charakteristikas. Spanguolių ekstraktuose aptinkama didelė fenolinių
junginių grupė – proantocianidinai, kurie lengvai sudaro kompleksus su pieno baltymais ir tai gali pakeisti baltymų funkcines savybes produktuose bei sumažinti maistinę vertę. Nors duomenų apie spanguolių antimikrobinį
ir antioksidacinį aktyvumą yra labai daug, tačiau trūksta mokslinių analizių apie spanguolių ekstrakto įtaką jogurto baltymų virškinamumui bei fenolinių junginių atsipalaidavimą virškinimo metu.

ŠIO MOKSLINIO TIRIAMOJO DARBO TIKSLAS:
Nustatyti, ar su proantocianidinais pagaminto jogurto maistinė vertė netampa mažesne dėl sulėtėjusio
pieno baltymų virškinamumo ir sumažėjusio proantocianidinų biologinio prieinamumo. Tikslui pasiekti iškeltas
uždavinys nustatyti iš spanguolių išskirtų skirtingos molekulinės masės proantocianidinų įtaką pieno baltymų
virškinamumui ir proantocianidinų atpalaidavimui imituojant skrandžio ir plonojo žarnyno sąlygas in vitro.
Tyrimams naudotas spanguolių išspaudų ekstraktas, iš kuro lipofilinės frakcijos buvo pašalinamos taikant
superkritinę ekstrakciją anglies dioksidu, gauta liekana toliau ekstrahuota etanoliu, o tada vandeniu pakopinės
ekstrakcijos būdu padidinto slėgio aplinkoje. Vėliau spanguolių ekstraktas (SEN) išskirstytas į mažos molekulinės
masės (MMM) polifenolių ir didelės molekulinės masės (DMM) proantocianidinų frakcijas naudojant Sephadex
LH-20 kolonėlę. Eksperimento metu buvo pagaminti šių ekstraktų skirtingos koncentracijos vandeniniai tirpalai,
mišiniai su pienu ir jų pagamintas jogurtas.
Mėginių virškinamumo in vitro analizė buvo atliekama pagal INFOGEST protokolą [1]. Ši analizė paremta
statine mėginio hidrolize, kurios metu naudojamas pastovus produkto kiekis ir virškinimo sulčių santykis bei pH.
Taikant šį metodą mėginiai nuosekliai virškinami imituojant sąlygas burnoje, skrandyje ir plonojoje žarnoje, o tokie proceso parametrai kaip elektrolitai, fermentai, tulžies druskos, skiedimai, pH ir virškinimo laikas yra pagrįsti
turimais fiziologiniais duomenimis. Nuoseklią virškinimo in vitro eigą galima suskirstyti į 3 etapus: virškinimo
sulčių ir mėginių pasiruošimas, virškinimo proceso imitavimas burnoje, skrandyje, plonojoje žarnoje ir mėgino
analizė po virškinimo. Mėginiai analizuoti virškinimo skrandžio fazėje pradžioje (G0) ir pabaigoje (G120) bei virškinimo plonojoje žarnoje fazės pabaigoje (D120). Virškinimo metu pieno baltymai hidrolizuojami virškinamajame
trakte esančių fermentų dėl ko susidaro mažesnės molekulinės masės junginiai - peptidai ir aminorūgštys. Jų
kiekis virškinamojo trakto skysčiuose buvo nustatytas kaip laisvųjų α-amino grupių koncentracija. Taip pat buvo
analizuojamas bendras fenolinių junginių (BFJK) ir proantocianidinų išsiskyrimas į virškinimo sultis ir skaičiuojamas jų biologinio prieinamumo indeksas.
Nustatyta, kad spanguolių išspaudų ekstraktų, išfrakcionuotų pagal molekulinę masę cheminė sudėtis ir
antikoksidacinės bei antimikrobinės savybės skiriasi (1 lentelė). Pagal DPPH radikalų surišimo pajėgumą didžiausiu antioksidaciniu aktyvumu pasižymėjo DMM frakcijų ekstraktas, o mažiausiu – MMM frakcijų ekstraktas, atitinkamai 305 ± 0,01 mg TE/g ir 102 ± 0,02 mg TE/g. Difuzijos į agarą metodu su įdubomis buvo ištirta spanguolių
ekstraktų įtaka pieno rūgšties bakterijų, naudojamų jogurto gamyboje, slopinimui. Tyrimo rezultatai parodė, kad
agaro terpėje 0,7 ± 0,08 cm slopinimo zona susidarė tik aplink DMM ekstraktą. Šie tyrimo rezultatai koreliuoja su
pamatuotomis pieno rūgšties bakterijų augimo kreivėmis.
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1 LENTELĖ.
Spanguolių ekstraktų cheminė sudėtis ir savybės.
Sudėtis ir savybės

Spanguolių ekstraktas
SEN

MMM

DMM

Bendras fenolinių junginių kiekis, mg/100g pagal GRE

11129,75 ± 23,83

5278,44 ± 198,20

94519,38 ± 686,00

Proantocianidinų kiekis, mg/100g

333,91 ± 5,19

60,31 ± 0,60

1813,95 ± 11,04

DPPH radikalai, mg Trolox ekvivalentais/g

198 ± 0,01

102 ± 0,02

305 ± 0,01

Pieno rūgšties bakterijų slopinimo zonos skersmuo, cm

0

0

0,7 ± 0,08

Virškinamumo in vitro tyrimai parodė, kad visų spanguolių išspaudų ekstraktų frakcijų virškinimo metu ženkliai sumažėja bendras fenolinių junginių ir proantocianidinų kiekis, o tai turi neigiamos įtakos jų biologiniams
prieinamumui ir antioksidacinėms savybėms (1, 2 paveikslai). Nustatyta, kad pieno baltymai turi neigiamos įtakos spanguolių ekstraktų fenolinių junginių ir ypač proantocianidinų atpalaidavimui ir biologiniam prieinamumui
virškinimo metu (1, 2 paveikslai). Pieno mišiniuose su DMM spanguolių ekstrakto frakcija nustatytas mažiausias
fenolinių junginių ir proantocianidinų biologinis prieinamumas ir mažiausias pieno baltymų virškinimo greitis.

1 pav.
Virškinimo in vitro įtaka spanguolių ekstraktų fenolinių junginių (A) ir proatocianidinų (B) atpalaidavimo dinamikai
iš ekstrakto vandeninio tirpalo ir ekstrakto mišinio su pienu.

2 pav.
Virškinimo in vitro įtaka spanguolių
ekstraktų vandeninių tirpalų
ir ekstraktų mišinių su pienu
antioksidaciniam aktyvumui.
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Pieno mišiniuose su DMM spanguolių ekstrakto frakcija nustatytas mažiausias fenolinių junginių ir proantocianidinų biologinis prieinamumas ir mažiausias pieno baltymų virškinimo greitis (2 lentelė).

1 LENTELĖ.
Pieno mišinių su skirtingais spanguolių ekstraktais baltymų hidrolizės laipsnio kitimas virškinimo metu.
Virškinimo fazė
G0

Hidrolizės laipsnis, %
M-0

M-SEN-3

M-MMM-3

M-DMM-3

0,64 ± 0,02a

0,75 ± 0,01b

0,62 ± 0,03a

0,56 ± 0,01c

G120

3,13 ± 0,07a

2,39 ± 0,05b

3,28 ± 0,03c

2,95 ± 0,05d

D120

18,47 ± 0,42a

17,70 ± 0,51a

17,99 ± 0,27a

15,41 ± 0,21b

Apibendrinant atlikto tyrimo rezultatus, rekomenduojama gaminant spanguolių ekstraktu praturtintą jogurtą naudoti ekstraktą, kuriame yra mažesnės molekulinės masės fenoliniai junginiai.

Literatūra
[1] Minekus M, Alminger M, Alvito P, Ballance S, Bohn T, Bourlieu C, et al. Food & Function, 2014, 5(6), 1113-1124

249

Ž. Takulinskas1,
R. Šiaučiūnas1
Kauno technologijos universitetas

1

APLINKĄ TAUSOJANČIOS
RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS
IŠ KILCHOANITO SINTEZĖ IR
KIETĖJIMAS CO2 APLINKOJE

Portlandcementis yra pagrindinis komponentas gaminant daugelį statybinių dirbinių. Šiuo metu jis užima
antrą vietą plataus vartojimo prekių sąraše po geriamojo vandens. Tačiau jo gamyba yra susijusi su milžiniškomis
energijos sąnaudomis ir didžiule CO2 emisija (tai sudaro apie 5 % pasaulinės šių dujų emisijos) [1]. Dėl šios
priežasties mokslininkai intensyviai ieško būdų kaip sumažinti neigiamą portlandcemenčio gamybos poveikį. Vienas iš sprendimo būdų – sukurti ir plačiai pradėti gaminti cementus su nedideliu CaO kiekiu, t.y. žaliavų mišinyje
gerokai sumažinti molinį CaO/SiO2 santykį. Vienas iš tokių junginių – kilchoanitas, nes jo sintezės temperatūra
analogiška kaip ir α-C2SH, o žaliavų mišinyje yra 25 % mažiau CaO (molinis CaO ir SiO2 santykis – 1,5). Tai reiškia,
kad mišiniui paruošti reikia gerokai mažiau karbonatinių uolienų, kurių kalcionavimo metu ir išsiskiria CO2 dujos.
Šio projekto tikslas: gauti kontroliuojamos struktūros ir savybių kilchoanitą, nustatyti jo stabilaus egzistavimo temperatūros bei trukmės intervalus bei išnagrinėti bandinių sudėties ir karbonizacijos parametrų (temperatūros, trukmės) įtaką tankaus betono kietėjimo procesui, jo akmens struktūrai bei savybėms.
Iš trepelio ir kalkių gaunamų kalcio oksido ir silicio dioksido molinio CaO/SiO2 santykio kilchoanito sintezei
vykdyti buvo pasirinktas kai CaO/SiO2 lygus 1,5. Hidroterminė sintezė vykdyta nemaišomoje suspensijose. Suspensijų vandens ir kietųjų medžiagų santykis V/K lygus 10. Sintezė vykdyta, kai sočiųjų vandens garų temperatūra
200 °C, o izoterminio išlaikymo trukmė – 4; 8; 12; 16; 24; 48; 72 val. Izoterminio išlaikymo temperatūra pasiekta
per 2 val.
Siekiant įvertinti rišamosios medžiagos stiprumą, suformuoti cilindro formos (36x36 mm) bandiniai iš sintezės produkto ir standartinio smėlio santykiu 1:3, bei kuriuose vandens ir rišamosios medžiagos kiekis V/K = 0,2;
0,25; 0,3; 0,35.
Gautų sintezės produktų rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės rezultatai (1 pav.) parodė, kad jau po
4 val. izoterminio išlaikymo (1 pav., 1 kreivė) mišinyje vyrauja kilchoanitas (Ca6(SiO4)(Si3O10) ir α-C2SH (Ca2(HSiO4)
(OH); tačiau dar aptinkamas kalcio karbonatas (CaCO3) ir portlandintas (CaOH), bei identifikuojamas nesureagavęs kvarcas (SiO2). Sintezę vykdant 8 val., kilchoanito ir α-C2SH smailių intensyvumas didėja, o portlanditas ir
kvarcas visiškai sureaguoja (1 pav., 2 kreivė). Toliau didėjant hidroterminio apdorojimo trukmei, nevyksta jokie
esminiai pokyčiai: nežymiai sumažėja α-C2SH smailių intensyvumas, o kilchoanito smailės išlieka stabilios (1 pav.,
3–5 kreivės). Po labai ilgos sintezės trukmės (72 val.; 1 pav., 6 kreivė) susidaro naujas junginys, skautitas (Ca7(Si3O9)2CO3·2H2O).

1 pav.
Hidroterminės sintezės 200 °C temperatūroje produktų, kai pradinio
mišinio molinis santykis C/S = 1,5, RSDA kreivės po 4–72 val.
izoterminio išlaikymo.
Žymenys: CH – portlanditas, C – kalcitas, K – kilchoanitas, α – α-C2SH,
Q – kvarcas, S – skautitas
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Siekiant įvertinti šių kalcio silikatų potencialą ir tinkamumą CO2 aplinkoje kietėjantiems betono dirbiniams
gaminti, buvo ištirtas suformuotų bandinių stipris gniuždant. Pirmiausia nustatytas optimalus vandens ir rišamosios medžiagos kiekis mišinyje. Matavimai atlikti su 24 valandas karbonizuotais bandiniais 25 °C temperatūroje,
su skirtingas V/K. Tyrimo rezultatai, parodė, kad didžiausias rezultatų padidėjimas užfiksuotas bandiniams, kurių
V/K = 0,3 – 16,15 MPa.
Kadangi, iš ankstesnių tyrimų žinoma, kad kalcio silikatų karbonizacijos procesas paspartėja didinant reakcijos terpės temperatūrą [2]. Siekiant nustatyti, kaip temperatūros didinimas įtakoja susintetintos rišamosios
medžiagos fizikines-mechanines savybes, bandiniai buvo sukietinti CO2 aplinkoje, kurios temperatūra kito nuo
25 °C iki 65 °C. Gautos vertės (2 pav.) parodė teigiamą temperatūros įtaką gaminių stipriui – jai didėjant, betono
bandinių stiprumas taip pat auga: prie 35 °C – 18,20 MPa, o didžiausia vertė nustatyta bandinius sukietinus 45 °C
temperatūros – pasiektas 20,23 MPa stiprumas. Toliau didinant temperatūrą iki 55 °C, stiprio rezultatai nežymiai
kinta – 20,19 MPa, o 65 °C temperatūroje sumažėja iki 18,47 MPa.

2 pav.
Temperatūros įtaka rišamosios medžiagos–smėlio
bandinių stipriui gniuždant, kai karbonizacijos trukmė
24 val. ir V/K = 0,3

Atlikti sukietintų bandinių vienalaikės terminės analizės tyrimai (3 pav.). DSK kreivėje (3 pav., 2 kreivė) 690
– 780 °C temperatūros intervale esančio endoterminio efekto profilis atitinka kalcito skilimo kinetiką ir patvirtina,
kad pastarasis junginys yra kilchoanito ir α-C2SH pagrindinis karbonizacijos produktas.

3 pav.
Rišamojo mišinio-smėlio VTA kreivės, kai V/K = 0,3,
po 24 val. karbonizacijos; Čia 1 – TGA kreivė, 2 – DSK
kreivė

Tad atlikti tyrimai patvirtina, kad iš kilchoanito ir α-C2SH rišamosios medžiagos pagaminti gaminiai savo
stiprumu prilygsta įprastinių betonų savybėms ir tinka inovatyvių produktų gamybai.

Literatūra
[1] E. Benhelal, E. Zahedi, G. Shamsaei, E. Bahadori A. Global strategies and potentials to curb CO2 emissions in cement industry, 2013 J.
Clean. Prod. 51, 142–161
[2] R. Siauciunas, R. Hilbig, H. Prichockiene, E. Smigelskyte, A. Takulinskas Z. Accelerated carbonation of C2SH based dense concrete 2020,
Ceram. Int., 46
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BAKTERIJOSE

Įvairių tipų alergijų sukelti sveikatos sutrikimai, tokie kaip astma, rinosinusitas ar anafilaksinis šokas, nustatomi daugiau nei 25 % industrializuotų šalių populiacijos gyventojų (Galli et al., 2008). Organizmo polinkis
reaguoti į šias molekules siejamas su aplinkosveiksniais, motinos dieta žindymo laikotarpiu, gerųjų bakterijų trūkumu žarnyne, genetiniu paveldimumu, ankstyvu alerginių medžiagų patekimu į organizmą per pažeistas odos
vietas irsu per dideliu higienos laikymusi išsivysčiusiose šalyse (Valenta et al., 2010).
Viena dažniausių alergijų rūšių – maisto alergijos, klasifikuojamos į ne imunoglobulino E (IgE)ir IgE antikūnų
sukeliamas alergines reakcijas. Prie pastarųjų priskiriamos riešutų alergijos, kurios sudaro 70-90 % visų su maisto
alergijomis susijusių anafilaksinio šoko atvejų (Weinberger & Sicherer, 2018). Dažniausiai Europoje nustatoma
riešutmedžių kilmės alergijayra sukeliama lazdyno riešutų (Corylus avellana). Vienas iš 11 Corylus avellana alergenų – Cor a 2 baltymas priskiriamas profilinų šeimai, dalyvaujančiai ląstelės judėjimo mechanizmuose (Vieths
et al., 2002). Dažna alergijas lazdyno riešutui sukelianti molekulė taippat yra ir leguminų šeimai priklausantis Cor
a 9 baltymas (Beyer et al., 2002).
Alergijų diagnostikos metodai ilgą laiką buvo paremti heterologiniu alergenų mišiniu, gautu iš natūralių
ekstraktų. Tačiau ekstraktuose, gautuose iš gamtinių šaltinių, yra gausu alergijos nesukeliančių baltymų ir kitų
makromolekulių, natūraliai liekančių po ekstrakto paruošimo procedūrų. Tokiais heterologiniais ekstraktais diagnozuojant alergijas ar naudojantjuos imunoterapijoje, išlieka kryžminių reakcijų ar tikslinių alergenų degradacijos rizika(Weinberger & Sicherer, 2018). Tačiau augant testų specifiškumo poreikiui, vis perspektyvesne kryptimi
tampa molekulinė alergologija, pagrįsta rekombinantiniais alergenais.Rekombinantinių alergenų gamyba yra lengvai standartizuojama, todėl užtikrinama, jog įvairios baltymo charakteristikos nesiskirs tarp skirtingų baltymo
frakcijų. Taip pat molekulinediagnostika paremti testai gali padėti išvengti kryžminių reakcijų tikimybės, kuri dažnaipasitaiko testams naudojant natūralius ekstraktus (Matricardi et al., 2016).
Plačiausiai naudojama rekombinantinių baltymų sintezės sistema – Escherichia coli bakterijos. Sukaupus
didžiulį kiekį informacijos apie šių bakterijų genetiką, biochemiją, fiziologiją bei įvairias fermentacijos technologijas, ilgainiui ši platforma tapo itin efektyviu įrankiu siekiant gauti kuo didesnius rekombinantinio baltymo kiekius (Sørensen & Mortensen, 2005). Pagrindinis prokariotinių sistemų trūkumas – postransliacinių modifikacijų
nebuvimas, dėl kurio gali būti formuojami agregatai, taip pat sumažinamas sensibilizacijos profilis (Lee, 2009).
Siekiant išvengti netirpių baltymų formavimosi, baltymai gali būti suliejami su maltozęsurišančiu baltymu (MBP,
maltose binding protein). MBP baltymas gyvose sistemose veikia kaip molekulinis šaperonas, galintis padėti baltymui tinkamai susilankstyti, taip išlaikant alergenų natyvią struktūrą, dėl kurios jie gali sąveikauti su specifiniais
IgE antikūnais. Taip pattyrimų duomenimis, MBP pasižymi itin žemu antigeniškumu, todėl šis baltymas netrukdo
imunogeninei reakcijai su antikūnais. Svarbu, jog MBP baltymas ne tik palaiko tinkamą baltymo struktūrą, tačiau
taip pat ženkliai pagerina sintetinamo tikslinio baltymo kiekius bei padeda išvengti proteolizės (Kosobokova et
al., 2016).
Šiame darbe buvo sintetinti du lazdyno riešuto alergenai – Cor a 2 ir Cor a 9.Optimizavus šių rekombinantinių baltymų sintezę, tolimesni eksperimentai buvo atliekami sintezei naudojant E. coli BL21 (DE3) bei Rosetta
(DE3) pLys kamienus. Rekombinantiniai baltymai taip pat buvo sulieti su tirpumą didinančiu maltozę surišančiu
baltymu – MBP. Nustatyta, jog šis sulietinis baltymas padidino tikslinių baltymų produkciją nuo 2 iki 2,5 karto,
priklausomai nuo konkretaus baltymo. Rekombinantiniai alergenai natyviomis ir denatūruojančiomis sąlygomis
buvo išgryninti Ni-NTA afininės chromatografijos būdu bei dializuoti. Siekiant patikrinti šių baltymų antigeniškumą, buvo atlikta imunofermentinė analizėnaudojant lazdyno riešutui alergiškų žmonių kraujo serumus. Tačiau jo
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metu nustatyta, jog rCor a 2 ir MBP-rCor a 2 baltymai nereaguoja nei su vienu žmonių, alergiškų lazdyno riešutui,
kraujo serumais. rCor a 9 ir MBP-rCor a 9 alergenai reagavo į 1 iš 6 serumų. Gauti rezultatai skyrėsi nuo literatūroje aptariamų rCor a 2 ir rCor a 9 baltymų sensibilizacijos profilių, kurie analogiškai siekė 15,4 % ir 86 %.
Nors tyrimo metu sukonstruoti tiksliniai baltymų sintezės vektoriai buvo tinkamirCor a 2 ir rCor a 9 baltymų sintezei E. coli ląstelėse, rCor a 2 ir MBP-rCor a 2 alergenai nereagavo su lazdyno riešutui alergiškų žmonių
kraujo serumais. rCor a 9 bei MBP-rCor a 9 sensibilizacijos lygis siekė 16,6 %. Siekiant nustatyti tikslius sensibilizacijos profilius, IFA analizė turėtų būti atlikta su didesne kraujo serumų imtimi. Taip pat svarbu išbandyti ir kitas
rekombinantinių alergenų sintezės sistemas, siekiant užtikrinti tikslesnį alergenųsusilankstymą.
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KALCIO HIDROSILIKATINIŲ
PLOKŠČIŲ GAMYBOS
TECHNOLOGIJA

Vienas iš pagrindinių kalcio hidrosilikatų sintezės būdų yra hidroterminis pradinių mišinių (CaO ir SiO2) apdorojimas sočiųjų vandens garų aplinkoje. Susidarančių junginių pastovumas sintezės metu bei galimybė juos keisti
nulemia platų gautų junginių panaudojimą įvairiose pramonės srityse. Šiuo metu itin didelį susidomėjimą įvairių
kalcio hidrosilikatų sintezė (naudojant reagentines žaliavas, dažniausiai chemiškai grynas (<96%)), kurių panaudojimas labai platus nuo absorbentų iki CO2 aplinkoje kietėjančių cementų. Tačiau pasigendama duomenų apie
gamtinių žaliavų panaudojimą jų susidarymo mechanizmams, cheminėms ir fizinėms savybėms hidroterminėmis
sintezės sąlygomis. Todėl šio darbo tikslas buvo ištirti gamtinių žaliavų (pramoninių kalkių bei trepelio) mišinio
kalcio hidrosilikatų susidarymui ir iš gautų sintezės produktų suformuoti bandinius.
Ištirta, kad po 4-72 val. izoterminio išlaikymo, nemaišomos suspensijos autoklave 200 oC temperatūroje
susidaro tikslinis sintezės produktas kalcio hidrosilikatas – tobermoritas, kuriam būdingi RSDA tarpplokštuminiai
atstumai d yra 11,390; 5,419; 4,183 nm (1 pav., 1-3 kr.). Reikia paminėti, kad šiomis sintezės sąlygomis taip pat
lieka nesureagavusio – kvarco (d – 3,343; 2,457; 1,818 nm) bei susidaro kalcio karbonatas (d – 3,037; 2,286; 1,913)
kuris identifikuotas sintezės produkte. Tuo tarpu kita pradiniame mišinyje esanti silicio dioksido atmaina – tridimitas (d – 4,328; 4,100; 3,828 nm) pilnai sureaguoja jau po keturių valandų sintezės.

1 pav.
Sintezės produktų, gautų iš mišinių, kurių molinis santykis CaO/SiO2 = 0,83,
po apdorojimo 200 °C temperatūroje nemaišomos suspensijos autoklave,
RSDA kreivės, kai izoterminio išlaikymo trukmė: 1 – 4 val., 2 – 24 val., 3 – 72 val.
Žymenys : T – tobermoritas, Q – kvarcas, C – kalcio karbonatas.

Norint įvertinti pradinio nesureagavusio komponento kvarco kiekį izoterminio išlaikymo metu, buvo apskaičiuotas pagrindinės kvarco smailės ploto (d – 3,343 nm) pokyčio vidutinės vertės bei patikimumo intervalo žemutinė ir viršutinė ribos. Sintezės pradžioje kvarco pagrindinės smailės plotas sumažėja nuo 7,146 iki 4,096 sant. vnt..
Atlikti kiekybiniai RSDA skaičiavimai parodė, kad po 4 val. izoterminio išlaikymo trukmės nesureagavusio kvarco
kiekis yra ~ 58 %, t. y. per minėta trukme sureagavo 42 procentai pradiniame mišinyje buvo kiekio.
Nustatyta, kad po 4–24 val. hidroterminio apdorojimo gautų produktų RSDA kreivėse stebimas tolydus tobermorito smailių intensyvumo didėjimas bei atvirkščiai proporcingas kvarcui būdingų difrakcinių maksimumų
mažėjimas (1 pav., 1 ir 2 kr.). Tikėtina, kad tai susiję su tolimesnės reakcijos vyksmu, kurios metu reaguoja pradinis
junginys kvarcas bei susidaro tobermoritas. Šiame trukmės intervale kvarco pagrindinės smailė plotas sumažėja
nuo 4,0964 iki 1,8276 sant. vnt. Išreiškus procentais (skaičiuojant prieš sintezę apskaičiuoto kvarco kiekio) sureagavusio kvarco kiekis sumažėjo nuo 57,32 % iki 25,6 %. Ištirta, kad didžiausio intensyvumo tobermorito difrakcinės
smailės stebimos sintezės produkte, kuris gautas po 72 valandų izoterminio išlaikymo (1 pav., 3 kr.). Šiomis sąlygomis lieka mažiausias kvarco kiekis (~20 procentų).
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Pasirinktos optimalios hidroterminės, nemaišomos suspensijos, sintezės sąlygos – C/S santykis 0,83, izotermiškai išlaikant 16 valandų 200 °C temperatūroje. Iš gautos suspensijos liejimo metu suformuoti ir išdžiovinti
bandiniai. Po džiovinimo pasverti bandiniai, kurie vertės pateiktos 1 lentelėje. Taip pat atlikti matavimai su dujų
piknometru, kurių metu nustatytas tikrasis bandinio tūris ir tankis (1 lentelė). Gavus rezultatus paaiškėjo, kad
bandiniuose susiformavo didelis kiekis porų. Atlikti matavimai slankmačiu, paskaičiuoti realūs tūriai ir paskaičiuoti
realūs tankiai.
1 LENTELĖ.
Bandinių suformuotų liejimo metu, gautų iš mišinių, kurių molinis santykis CaO/SiO2 = 0,83, po terminio
apdorojimo 200 °C temperatūroje nemaišomos suspensijos autoklave, izoterminio išlaikymo trukmė 16 – 24
valandos, stipriai gniuždant.

Temperatūra, °C

Masė, g

40

Tūris, cm3

Tankis, kg/m3

Porėtumas, %

Be porų

Su porom

Be porų

Su porom

7,76488

3,02

19,52

2563,5

397,6

84,48

60

7,84191

3,02

19,46

2595,8

402,8

84,48

140

7,8545

3,24

19,04

2418,8

412,4

82,94

180

7,1989

3,05

19,64

2358,8

366,4

84,46

200

7,2893

2,89

19,50

2515,3

373,8

85,13

300

5,8332

2,22

16,81

2622,1

346,9

86,76

400

5,7059

2,26

16,78

2523,7

339,9

86,53

Atlikus pirmuosius bandymus pastebimi nežymūs parametrų pokyčiai, kuriuos įtakoja bandinių formavimo
kokybė ir džiovinimo kinetika. Pagal gautus rezultatus paskaičiuotas bandiniuose įsiterpusio oro tarpų kiekis procentais (porėtumas). Lentelėje matoma, kad porėtumas bandiniuose – didelis ir svyruoja nuo 82,94 iki 88,92 %.
Nustatytas bandinių stipris gniuždant. Rezultatai pateikti 2 lentelėje, iš kurių matome, kad visų suformuotų
bandinių stipris gniuždant yra didesnis nei 5 kg/cm2.
2 LENTELĖ.
Bandinių suformuotų liejimo metu, gautų iš mišinių, kurių molinis santykis CaO/SiO2 = 0,83, po terminio
apdorojimo 200 °C temperatūroje nemaišomos suspensijos autoklave, izoterminio išlaikymo trukmė 16 – 24
valandos, stipriai gniuždant.
Bandinių stipris gniuždant, kg/cm2
Temperatūra, °C

Sintezės trukmė, h

Bandymo nr.
1

2

3

40

16

8,87

8,77

8,62

60

16

9,77

9,57

9,52

140

16

8,13

8,95

7,98

180

16

6,90

7,72

7,58

200

16

5,92

6,65

6,61

300

16

13,05

12,57

12,71

400

16

14

14,65

13,6

Antrą kartą hidrotermiškai apdoroti suformuoti bandiniai
Džiovinti prieš apdorojimą

20,01

19,25

19,46

Nedžiovinti prieš apdorojimą

14,7

14,57

14,52

Bandinių džiovinimo temperatūros didėjimas iki 300 °C neturi tiesioginės įtakos bandinių stipriui, tačiau
esant aukštesniai nei 300°C temepratūrai (intervale: 300 – 400 °C) bandinių stipris didėja ir po džiovinimo maksimalioje temperatūroje (400°C) yra net ~ 14 kg/cm2 (2 lentelė). Stipriausi bandiniai gauti antrą kartą hidrotermiškai apdorojus prieš tai išdžiovinus jį 24 valandas 100 °C, kurių stipris gniuždant yra ~20 kg/cm3. Suformuoti
bandiniai, kurie nebuvo džiovinti prieš pakartotinį hidrotermišką apdorojimą, pasižymėjo silpnesnėmis stiprio
gniuždant savybėmis ir siekė tik 14,7 kg/cm3.
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ANTIMIKROBINIAI GAMTINĖS
KILMĖS POLIMERAI
OPTINIAM 3D SPAUSDINIMUI

Optinio 3D spausdinimo technologija galima itin greitai ir lengvai gauti ne tik įprastinius 3D gaminius, bet ir
labai tikslius trimačius objektus, skirtus naudoti optikoje, elektronikoje, biomedicinoje ar nanotechnologijose [1].
Pastaruoju metu sparčiai senkant iškastiniams ištekliams, kyla vis didesnis poreikis ieškoti naujų būdų panaudoti
atsinaujinančias žaliavas įvairiems gaminiams gaminti ir kurti naujas jų gamybos technologijas. Be to, viena iš kovos su infekcinių ligų plitimu strategijų, ypač aktualių šiuo metu, yra antimikrobinių polimerų naudojimas įvairių
gaminių gamybai, todėl šio darbo tikslas buvo ugdyti studentės gebėjimus vykdyti tyrimus, sintetinant ir tiriant
antimikrobinius gamtinės kilmės polimerus, skirtus optiniam 3D spausdinimui.
Vanilinas, pramoniniu būdu išgaunamas iš įvairių žolinių augalų ir iš medienos lignino, gali būti panaudotas
antimikrobinių polimerų sintezei [2]. Todėl šiame projekte monomerais buvo pasirinkti vanilino diglicidileteriai.
Siekiant pagerinti polimerų mechanines savybes ir kietėjimo greitį, komonomeru pasirinktas glicerolio dimetakrilatas. Fotoiniciatoriais buvo naudoti triarilsulfonio heksafluoro fosfatų mišinys ir fenilbis(2,4,6-trimetlbenzoil)
fosfino oksidas. Skirtingos sudėties pradinių medžiagų mišinių fotokietinimo kinetika buvo tiriama fotoreometrijos metodu. Gautų polimerų struktūros įrodymui buvo naudojamas FT-IR spektroskopijos ir Soksleto ekstrakcijos
metodai. Buvo ištirtos polimerų reologinės, mechaninės, terminės savybės ir brinkumas. Polimerų antimikrobinis
aktyvumas nustatytas Gamtos tyrimų centre.
Nustatyta, kad vanilino diglicidileterio ir glicerolio dimetakrilato mišinių fotokietėjimo greitis yra tarpinis
tarp gryno vanilino diglicidileterio ir gryno glicerolio dimetakrilato, tačiau bandinių susitraukimas yra mažesnis
nei gryno glicerolio dimetakrilato. Tai yra teigiamas rezultatas, nes optiniam 3D spausdinimui reikalingas greitas
kietėjimas ir mažas susitraukimas. Polimerų su didesniu akrilato fragmentų kiekiu netirpios frakcijos kiekis ir tinklo
tankis buvo didesnis, todėl buvo didesnis jų mechaninis stiprumas ir terminis stabilumas. Vanilino diglicidileterio ir
glicerolio dimetakrilato polimerai pasižymi antibakteriniu ir antigrybiniu aktyvumu, artimu chitozanui.

Literatūra
[1] Skliutas, E., Lebedevaite, M., Kabouraki, E., Baldacchini, T., Ostrauskaite, J., Vamvakaki, M., Farsari, M., Juodkazis, S., Malinauskas, M.
Nanophotonics, 2021, 10(4), 1211-1242.
[2] Navaruckiene, A., Skliutas, E., Kasetaite, S., Rekštytė, S., Raudonienė, V., Bridžiuvienė, D., Malinauskas, M., Ostrauskaite, J. Polymers, 2020,
12(2), art. no. 397.
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NANOKOMPOZITINIŲ
DANGŲ SU ĮTERPTOMIS
METALŲ NANODALELĖMIS
PLAZMONINIŲ SAVYBIŲ
TYRIMAI IR TAIKYMAI ŠVIESĄ
SUGERIANČIOMS DANGOMS

Antirefleksinės (AR) dangos dažnai vienas iš esminių elementų siekiant didinti fotovoltinių, optinių ir kitų
sistemų efektyvumą [1]. Pastaruoju metu, vietoje klasikinių dielektrinių medžiagų AR dangų, vis plačiau tyrinėjamos ir sugeriančios AR dangos. Šiuo atveju atspindžių eliminavimui naudojamas ne tik interferencijos reiškinys,
bet ir optinė sugertis dangos medžiagoje [2].
Šiame darbe tyrinėjamos nanokompozitinės deimanto tipo anglies su sidabro nanodalelėmis dangų (DLC:Ag) optinės savybės siekiant išgauti plačiajuostę sugertį ir žemą atspindį regimajame spektriniame intervale.
Sugertis yra užtikrinama dėl Ag nanodalėlėse pasireiškiančio lokalizuoto paviršiaus plazmonų rezonanso (LSPR)
reiškinio [3]. Tam reaktyvaus magnetroninio dulkinimo būdu buvo užaugintos skirtingų storių ir sidabro koncentracijų dangos. Atlikti Ramano sklaidos spektroskopijos, skenuojančios elektroninės mikroskopijos (SEM),
elementinės sudėties (EDX), optinio sugerties bei atspindžio koeficiento matavimai siekiant rasti optimalius
nusodinimo parametrus kuo mažesniems atspindžiams. Gauti rezultatai lyginami su pernašos matricos (TMM)
skaičiavimais [4].
Išmatuotų dangų Ramano spektrų D ir G smailių parametrų palyginimas su Ferrari trijų stadijų modeliu [5]
pateiktas 1 pav. Iš grafiko matyti, kad dauguma nusodintų dangų fazių yra tarp nanokristalinio grafito (nc-grafitas)
bei amorfinės anglies (a-C) (antra stadija), arba tarp a-C ir tetraedrinės amorfinės anglies (trečia stadija, ta-C).
Remiantis Ramano sklaidos spektroskopijos rezultatais galima teigti, kad mažesnis Ag kiekis dangose užtikrins
geresnes jų mechanines savybes.

1 pav.
DLC:Ag Ramano sklaidos spektrų smailių parametrai,
suskirstyti pagal Ferrari trijų stadijų modelį [5]

Lyginant DLC:Ag kompozitų Ramano sklaidos spektrus su EDX nustatytomis Ag atominėmis koncentracijomis nustatyta, kad antroje amorfizacijos stadijoje priklausančių bandinių n(Ag)>10 at.%, o trečioje n(Ag)<10 at.%.
Tipinės dangos morfologijos analizės rezultatai pateikti 2 pav. Dalelių spinduliai yra pasiskirstę pagal lognormalųjį pasiskirstymą.
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2 pav.
DLC:Ag nanokompozitinės dangos
SEM paviršiaus nuotrauka (a) ir
atitinkamas nanodalelių spindulių
pasiskirstymas (b)

Iš tirtų bandinių vienomis geriausių optinių savybių pasižymėjo DLC:Ag kompozitinė danga, kurios kampinė
atspindžio spektro priklausomybė pateikta 3 pav. Apskaičiavus dangos teorinį spektrą naudojant elipsometrinę
dispersiją, pasiektas geras sutapimas. Gauti žemi atspindžio koeficientai R<5% plačiame bangos ilgių ir kritimo
kampų intervale (kurie atitinkamai lygūs λ [600-900] nm ir Θ [0-45]^o.

3 pav.
Kampinė atspindžio
priklausomybe:
(a) eksperimentinė,
(b) apskaičiuota TMM
metodu naudojant
elipsometrinę dispersiją.
Dangos storis 95 nm,
užpildymo faktorius f = 1 %.
Žali ir geltoni kontūrai žymi
spektro sritis, kurioje yra
atitinkamas žemas 5 ir 8%
atspindys

Kaip rodo tolimesni skaičiavimai, užaugintų dangų optinės savybes lemia ne tik LSPR sugerties reiškinys,
bet ir natūrali DLC matricos sugertis, bei interferencijos dangoje reiškinys. Po papildomo DLC:Ag dangos struktūros ir auginimo procesų optimizavimo tikimasi šias dangas panaudoti nepageidaujamų atspindžių mažinimui
plačiame bangos ilgių diapazone, kurios taip pat pasižymėtų atsparumu mechaniniam poveikiui.
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VIRTUALIOS IR PAPILDYTOS
REALYBĖS PANAUDOJIMO
EDUKACIJOJE TYRIMAS

ĮVADAS:
Pagrindinė šiuolaikinio mokymosi priemonių problema ta, kad jos gali pateikti mokymosi medžiagą tekstu,
nuotraukomis, garsais bei vaizdo įrašais, tačiau to neužtenka specializavimui ir mokymo moduliams, kuriems
reikalingas darbas laboratorijose. Vienas būdas sukurti aplinką, kurioje pagrindinis dėmesys būtų telkiamas į
mokymąsi laboratorijos aplinkoje bei veiksmų laisvę - AR ir VR (toliau - AVR) mokymosi objektai.
AVR mokymosi priemonių kūrimui reikalingas modelis, kuris užtikrintų, kad kuriama AVR sistema tinkama
taikymui edukacijoje, o taip pat gebėjimų naudoti ir kurti AVR edukacinį turinį (įsi)vertinimui. Šiam tikslui pasiekti
atlikta jau esamų modelių analizė, sukurtas AVR taikymo edukacijoje modelis ištestuotas kuriant AR ir VR prototipus, taip pat atlikta modelio validacija su srities ekspertais.

EDUKACINIŲ IR TECHNOLOGINIŲ MODELIŲ APŽVALGA:
Literatūros analizės metu buvo nagrinėti edukaciniai ir technologiniai modeliai. AVR taikymo edukacijoje
modeliui kurti nuspręsta remtis TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) edukaciniu modeliu [1],
Bloom taksonomija [2] ir CMMI (Capability Maturity Model Integration) [3] modelio idėjomis ir organizacija.
TPACK modelis analizuotas bei juo pasirinkta remtis, kadangi šio modelio organizacija buvo artimiausia
tam, ką norėjome sukurti. Modelį sudaro pedagoginės žinios, dalykinės srities žinios bei technologinės žinios, kas
turėtų būti labai aktualu ir AVR pritaikymo edukacijoje modelio kūrimui.
CMMI modelis [3] - modelis iš programų inžinerijos krypties, skirtas programų kūrimo procesų brandai
ir gebėjimams įvertinti. Modelis turi du atvaizdavimus - pakopinį bei tolydinį. Pakopinis modelis procesų sritis
skirsto į 5 brandos lygius. Tolydinis modelis skirtas gebėjimo lygių aprašymui. Pakopinis modelis sudarytas iš
komponentų, leidžiančių įvertinti kūrimo procesų brandos lygį, didžiausias dėmesys skiriamas brandos lygiams
bei procesų sritims. Viso išskirti penki brandos lygiai:
•
bazinis,
•
valdomas,
•
apibrėžtas,
•
kiekybiškai valdomas,
•
optimizuotas.
Tolydinis modelis išskiriamas į dvi dimensijas (gebėjimų ir procesų). Matoma, kad modelis puikiai atvaizduoja gebėjimo lygius procesų gerinimui matuoti. Į išskirtą gebėjimų dimensiją patenka bendrosios praktikos, bendrieji tikslai, gebėjimo lygiai bei gebėjimų profiliai, kurių paskirtis - sekti kūrimo proceso brandos lygio
gerinimą gyvavimo cikle.

SIŪLOMAS MODELIS:
Siūlomas virtualios ir papildytosios realybės taikymo edukacijoje modelis, kurio kūrimui buvo remtasi
CMMI ir TPACK modeliais, susideda iš trijų sub-modelių:
•
srities taksonomijos,
•
tolydinio bei pakopinio modelių.
Modeliai ir ryšiai tarp jų pavaizduoti pav. 1.
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1 pav.
AVR taikymo edukacijoje
gebėjimo brandos modelis

Kaip ir CMMI modelio struktūroje, pakopinis modelis (c) susideda iš 5 brandos lygių – bazinio, technologinio, dalykinio, pedagoginio bei optimizavimo. Kiekvienas lygis apibrėžiamas pagal gebėjimo lygius, kurie grindžiami patikslinta Bloom taksonomija. Tamsesnis žalios spalvos atspalvis matricoje tarp brandos ir gebėjimo lygių
nurodo, kokie gebėjimo lygiai yra reikalingi, kad būtų pasiektas tam tikras brandos lygis.
Tolydinis modelis (b) susideda iš keturių sričių - technologijų, dalykinės srities plano, pedagoginio turinio
bei žinių perdavimo metodų. Kiekviena iš šių sričių sudaryta iš tam tikrų specifinių veiklų bei atitinkamų bendrinių vertinimo kriterijų, kurie grįsti patikslinta Bloom taksonomija. Šie elementai leidžia tiksliau nustatyti, kaip toli
pažengęs yra AVR mokymosi objekto kūrėjas ar naudotojas kiekvienoje srityje atskirai.
Taikomosios srities taksonomija (a) skirta specifinių veiklų ar savybių apibrėžimui pagal kuriuos bus atliekami vertinimai. Kiekviena iš sričių sudaryta iš vidinių elementų, kurie jas detalizuoja. Pavyzdžiui, vertinant pedagogikos specifines veiklas, žinome, kad turime įvertinti mokymo metodus, veiklas, vertinimą bei kuriamą mokinio
profilį.

PRATURTINTOSIOS IR VIRTUALIOSIOS REALYBĖS MOKOMIEJI OBJEKTAI:
Siekiant išsiaiškinti papildytosios ir virtualiosios realybės mokymosi objektų ypatybes bei įvertinti pasiūlyto modelio tinkamą edukacinio AVR turinio kūrimo ir naudojimo vertinimui, buvo sukurti du papildytosios ir
virtualiosios realybės prototipai. Virtualiosios realybės prototipas buvo integruotas į parengtą mokymosi aplinką. Papildytosios realybės programėlė skirta fizikos reiškinių stebėjimui bei eksperimentavimui. VR programa
skirta interaktyviam programų inžinerijos modulio vaizdo įrašų peržiūrėjimui. Abu prototipai kurti kaip mokymosi
objektai.

EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI:
Prototipams įvertinti naudotos SUS (System Usability Scale) [6] ir WBLT (Web-based learning tools) [5]
metodikos. Modelis validuotas ekspertinės apklausos būdu.
Tyrimas buvo atliekamas kontaktiniu būdu, jame dalyvavo 8 asmenys, su kiekvienu iš respondentu tyrimas
buvo atliekamas atskirai. Prieš atliekant WBLT ir SUS apklausas, dalyviams pristatyta eksperimento eiga, tiriamų
sistemų tikslai ir instrukcijos, kaip naudotis mokymosi objektais. Tolimesnė eksperimento eiga apėmė respondento sistemos testavimą, tuomet buvo pateikiama apklausa naudojant WBLT ir SUS klausimynus.
1 LENTELĖ.
SUS ir WBLT apklausų rezultatai.
Prototipas

SUS rezultatas

WBLT: Mokymasis

WBLT: Projektavimas

WBLT: Įsitrakimas

WBLT: Vidurkis

AR

87

81

84

86

83

VR

91

92

94

88

91

Sukurtą modelį vertino 10 ekspertų, turinčių pedagoginės patirties ir dirbantys su AVR technologijomis.
Validavimas buvo anoniminis. Ekspertai turėjo įvertinti modelio tinkamumą AVR įdiegimui ir naudojimui mokymosi procese.
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Gautas rezultatas – 63.6/70. Pagal gautą rezultatą, apskaičiuotas dispersijos reikšmes bei gautą aukštą
Cronbach alpha [5] koeficientą, nustatyta, kad siūlomas modelis atitinka reikalavimus.

IŠVADOS:
Išnagrinėjus edukacinius ir technologijose naudojamus modelius, pasiūlytas modelis grįstas CMMI modelio struktūra, TPACK modelio dalykinės srities aprašymu bei patikslinta Bloom taksonomija paremtais vertinimo
kriterijais. Pasiūlytas modelis įtraukia taikomosios srities taksonomiją ir pakopinį bei tolydinį modelius, kurie
skirti vertinimams atlikti.
Siekiant išsiaiškinti papildytosios ir virtualiosios realybės mokymosi objektų ypatybes bei įvertinti pasiūlyto modelio tinkamą edukacinio AVR turinio kūrimo ir naudojimo vertinimui, buvo sukurti du papildytosios ir
virtualiosios realybės prototipai ir parengta integruojanti mokymosi aplinka.
Atlikti eksperimentiniai tyrimai parodė, jog sukurti mokymosi objektai turi didesnį nei vidutinį tinkamumą
naudoti. WBLT tyrimas parodė, kad studentai labai gerai vertina tiek teikiamus mokymosi aspektus, tiek mokymosi objekto struktūrą, tiek mokymosi objekto sukuriamą įsitraukimą. Modelio validavimas atliktas naudojant
ekspertinį vertinimą parodė, jog siūlomas modelis tenkina iškeltus reikalavimus.
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[5] Kay, R. (2011). Evaluating learning, design, and engagement in web-based learning tools (WBLTs): The WBLT Evaluation Scale. Computers in
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FUNKCINIŲ GRUPIŲ
ĮTAKOS SPINDUOLIŲ
MORFOLOGINĖMS IR
FOTOFIZIKINĖMS SAVYBĖMS

Nuo 1879 metų, kai T. Edisonas užpatentavo pirmąją elektros lemputę, elektros energija paremtas apšvietimas tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Bėgant metams vis daugiau žmonių įsisavino naujos technologijos
privalumus. Apšvietimo technologija ir toliau evoliucionavo - išrastos ir pritaikytos fluorescencinės, halogeninės
lempos, o ištobulėjus puslaidininkių technologijai - LED apšvietimas. XX ir XXI a. sandūroje pritaikius organinius
puslaidininkius buvo gauti organiniai šviesos diodai (OLED), kurie lyginant su LED šviestukais turi nemažai pranašumų: energijos sąnaudos, kompaktiškumas, platus pritaikomumo galimybių spektras bei saugumas aplinkai [1].
Tačiau OLED prietaisai turi ir savo trūkumų: nedidelis ilgaamžiškumas ir pakankamai nedidelis mėlynos spalvos
spinduolių stabilumas bei efektyvumas [2].
Organiniai puslaidininkiai, kurie panaudojami OLED prietaisų emisiniame sluoksnyje, dažnai sudaryti iš elektrondonorinio ir elektronakceptorinio fragmentų. Tokios bipolinės sandaros tikslas yra užtikrinti krūvio pernašą
molekulėje ir kontroliuoti fotofizikines savybes. Plačiausiai naudojami elektrondonoriniai fragmentai yra sudaryti
iš karbazolo, fenotiazino, fenoksazino, akridino junginių ir jų darinių[3,4]. Neretai kaip pakaitai naudojamos metoksi (CH3O-) funkcinės grupės[5], kurių dėka siekiama sumažinti elektroaktyvių junginių jonizacijos potencialo
vertes, pagerinti sluoksnių morfologinį stabilumą ir subalansuoti krūvininkų pernašą. Siekiant įvertinti šių funkcinių grupių įtaką junginių morfologinėms ir fotofizikinėms savybėms, buvo sumodeliuoti ir susintetinti 4 nauji junginiai, turintys tą patį elektronakceptorinį benzonitrilo fragmentą, bei fenotiazino, akridino, 2-metoksifenotiazino
ir 2,7-dimetoksiakridino elektrondonorinius fragmentus.
Pirminiai sumodeliuotų struktūrų teoriniai skaičiavimai parodė, kad metoksi grupių dėka padidėja HOMO
skaitinės vertės bei sumažėja sužadinto būvio singletinės ir tripletinės energijų dydžiai, proporcingu metoksi grupių kiekiui, tuo tarpu, visų junginių atveju išlieka nedidelis skirtumas tarp singletinės (S1) ir tripletinės energijų
(T1) (ΔEst) (0,01– 0,02 eV).
Susintetinų junginių struktūros buvo identifikuotos masės spektrometrijos (MS), rentgenostruktūrinės kristalografinės analizės (XRD) bei branduolių magnetinio rezonanso (BMR) metodais. XRD metodu gauti duomenys
patvirtina metoksi- pakaitus turinčių junginių kristalinėse gardelėse esantį didesnį tarpmolekulinių sąveikų tankį
(1 pav.).

1 pav.
Junginio su 2,7-dimetoksiakridino fragmentu, molekulės 3D vaizdas su pavaizduotomis
tarpmolekulinėmis sąveikomis
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Diferencijuotos skenuojamosios kalorimetrijos ir termogravimetrinės analizės (TGA) metodais nustatytas
junginių terminis stabilumas ir faziniai virsmai. Nustatyta, kad metoksi pakaitus turinčių junginių lydymosi temperatūros skatinės vertės 40-50 °C mažesnės lyginant su atitinkamais jų dariniais, kurie neturi metoksi- grupių. Be
to, metoksidariniai geba suformuoti stabilius molekulinius stiklus (57-58 °C). TGA rezultatai parodė, kad junginių
5% masės nuostolio temperatūros yra artimos ir siekia 240-241 °C.
Kambario temperatūroje užrašius visų 4 junginių UV/Vis spektrus tolueno ir tetrahidrofurano tirpaluose
bei kietame sluoksnyje, pastebėta, jog visiems junginiai būdingas solvatochromizmo reiškinys, ir jų emisijos kreivės poliniuose tirpikliuose pasislenka ilgesniųjų bangų kryptimi (2 pav.). Tikėtina, kad junginio su 2-metoksifentiazino fragmentu atveju emisijos smailės tetrahidrofurano tirpiklyje pasislenka už regimojo spektro ribų. Tuo
tarpu junginiui, turinčiam 2,7-dimetoksiakridino fragmentą užregistruota nepastovi fotoliuminescencijos smailės
pozicija. Šiam efektui paaiškinti vykdomi papildomi fotofizikiniai tyrimai.

2 pav.
Junginio su 2,7-dimetoksiakridino
fragmentu UV/Reg spektrai
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1

MADOS PRAMONĖS
PROCESŲ MODELIAVIMAS,
VIRTUALIZAVIMAS IR
OPTIMIZAVIMAS FLEXSIM
PROGRAMOS PAGRINDU

Simuliacijos tampa įprasta įvairių procesų analizės priemone, nesvarbu, ar tai naujas vaizdo žaidimas, ar
vietinės orų prognozės, ar bet kuri kita kasdienio gyvenimo sritis. Animuoti scenarijai paprastai modeliuojama
virtualioje aplinkoje, atitinkančioje realią situaciją ir procesus ir duomenų srautus. Vieną iš tokių aplinkų suteikia
FlexSim virtualaus modeliavimo programa, kurios simuliacijos dažniausiai taikomos tokiose srityse kaip gamyba
[1, 2], sandėliavimas [3], prekių ir gaminių paskirstymas [4], medžiagų apdirbimas [5, 6] ir pan. Taip pat dėl savo
lankstaus ir abstraktaus dizaino gali būti lengvai pritaikomos imituojant žmogiškųjų išteklių logistiką, pavyzdžiui,
sveikatos priežiūros [7] ar kitose paslaugų srityse. Tyrimo tikslas – simuliacinio modelio ir animuotos vizualizacijos pagrindu išanalizuoti aprangos (uniforminių kelnių) gamybos proceso efektyvumą nustatant srauto silpnąsias
grandis – „butelio kakliukus“. Remiantis gautais rezultatais pateikti gamybos srauto efektyvinimo sprendimus
tokiems atvejams kaip, naujos įrangos įvedimas į gamybos srautą ir jo išplėtimas personalizuotų gaminių projektavimo elementais.
Serijinė drabužių gamyba organizuojama sudarant gamybos srautus. Tiriamuoju atveju srauto rodikliai yra:
proceso pajėgumas PP - 800 vnt.; proceso taktas τ – 36 s; gaminio pagaminimo laikas Tgam - 1142 s; darbo vietų
skaičius D – 32. Organizacinės operacijos laikas turi būti lygus arba kartotinis taktui τ, kuris yra 36 s, tačiau sugrupuoti nedalomas operacijas taip, kad būtų išpildyta ši sąlyga, praktiškai neįmanoma. Todėl yra leidžiamas 15%
nukrypimas nuo takto: Tmin = 31 s ir Tmax = 41 s.

1 pav.
Skaičiuotinis organizacinių
operacijų paskirstymas darbo
vietoms ir prognozuojami
“butelio kakliukai”

Remiantis gamybos proceso skaičiuotiniais rodikliais, srauto algoritmu ir operacijų kodavimu (1 pav.),
FlexSim programoje sudaromas simuliacinis modelis. Simuliacija prasideda užleidimu, t.y. šatinio (source) lange
įvedama skaičiuotinė vienos pamainos gamybos programa – 800 vnt., o kiekvienai darbo vietai (processor) nurodomas atitinkamas operacijos atlikimo laikas remiantis technologinės padalos duomenimis. Pasibaigus simuliacijos laikui – 28800 s (8 val. darbo pamaina), gauti tik 553 gatavi gaminiai vietoje 800 planuotų pagal skaičiuotinį
metodą. Simuliaciniame modelyje matomi trys „butelio kakliukai“ prieš 4-tą, 6-tą ir 9-tą organizacines operacijas
(2 pav.).
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2 pav.
Probleminės darbo vietos, susidarę, vykdant 4-tą, 6-tą
ir 9-tą organizacines operacijas

Identifikuotos gamybos proceso problemos sprendžiamos simuliuojant situacijas, kai pasenusi įranga
keičiama moderniomis greitaeigėmis mašinomis, o kelios mažai našios operacijos keičiamos viena, ją atliekant
kompiuterizuotu pusautomačiu. Atlikus šiuos pakeitimus įvykdoma pamainos gamybos programa - apdorojami
794 gaminiai. Likę 6 vnt. yra užbaigimo operacijose. Taip pat, panaikinus „butelio kakliuką“ 9-toje organizacinėje
operacijoje, ženkliai išaugo ir tolimesnių organizacinių operacijų darbo našumai - vidutiniškai nuo 70,00% iki
95,00% (3 pav.).

3 pav.
Organizacinių operacijų nuo 10-tos iki 14-tos našumų
pokyčiai po „butelio kakliuko“ panaikinimo 9-toje
organizacinėje operacijoje

4 pav.
Simuliacijos būdu optimizuoto gamybos srauto organizacinių operacijų sinchroninis grafikas
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Gamybos proceso simuliacinis modeliavimas FlexSim programa leido parinkti ir išbandyti priemones, kurias taikant padidėtų kelnių gamybos efektyvumas beveik visose darbo vietose - iki 97,94%. Dvi darbo vietos
– 6-ta ir 7-ta, nepasiekė maksimalaus našumo, tačiau jose sukaupiamas darbo jėgos rezervas, kuris bus naudojamas nenumatytiems proceso sutrikimams likviduoti ar individualiai gamybai vykdyti (4 pav.). Simuliacijos rezultatai rodo, kad gamybos procesas sutrumpėjo nuo 1142 iki 999 sekundžių. Taip pat, vykdant 800 vnt. gamybinę
programą sutaupoma 228,8 eurų. Tad procesų imitavimas virtualiu būdu yra ne tik veiksmingas būdas optimizuoti technologinius procesus, bet ir nebrangus bei tikslus, lyginant su vykdomais pokyčiais realiose situacijose,
naudojant piniginius ir žmogiškuosius išteklius.
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DEVELOPMENT AND
INVESTIGATION OF THE
COMPOSITES FOR THE
PROTECTION OF FINGERTIPS
OF NUCLEAR MEDICINE
WORKERS AGAINST ISOTOPE
RADIATION

With the advancement of Diagnostic nuclear medicine modalities like PET-CT, SPECT, Bone scintigraphy,
etc., the protection of the hands of health workers performing patient injections with radioactive substances is
getting to be especially critical. Ring dosimeters proved to be ineffective in measuring the dose to the fingertip
portions of the workers’ hands, and that studies show that the yearly aggregate dose to the fingertips frequently
surpasses the dosage limits of 500 mSv to the skin, hence expanding the chance of radiation-induced secondary
cancer.
In this project, Lead-free, lightweight, flexible polymer composites enriched with metal particles such as
Bismuth and Tantalum were synthesized, aimed at possessing a lead equivalence of 0.04 mm Pb, which provides
satisfactory protection against 99mTc radiation, the foremost broadly utilized radioisotope in nuclear medicine.
Novel combinations of Bismuth and Tantalum-based polymer composite gel solutions were prepared in
this work under normal laboratory conditions. 20% aqueous PVA solution was a fundamental constituent, and
the weight proportions of metal oxides, or salts were changed accordingly. In order to get a better solubility of
Bismuth salt, PVA was partially exchanged with other solvents like Glycerol and Poly-ethylene Glycol (PEG-400).
Gel solutions were prepared under continuous magnetic stirring. Ready polymer gels were casted into Petri
dishes letting them to solidify within 24 hours. Dried films were removed from the dishes and used in further
experiments.
Chemical content of prepared gel solutions is provided in Table 1.

Fig. 1.
Synthesized and solidified Bi and Ta containing polymeric
film samples.

The photon absorption efficiency of the produced films was assessed using experimental set up shown in
Fig. 2. Irradiation of films was performed using 140 keV X-rays generated in X-ray unit SIEMENS AXIOM ICONOS
R200. The energy was chosen to be close to the decay energy of 99mTc isotope (140.51 keV). Detection system
Barracuda with multipurpose detector was used for dose measurements.
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Fig. 2.
Experimental setup for attenuation measurements.

Lead equivalent of experimental samples was calculated using following equation:

(1)

where α = 1.988 mm-1, β = 5.96 mm-1 and γ = 0.4005. Measured detector entrance kerma
was K(0) = 789.2 μGy.
The theoretical linear attenuation coefficient at 140 keV for each sample was calculated using the XCOMNIST database [1]. Obtained linear attenution values together with the experimentally estimated lead equivalent of the samples are tabulated in the Table. 1.
It was found that the composite film, containing of (20% Bi(NO3)3·5H2O + 10% PVA + 25% glycerol + 45%
H2O) exhibited the highest X-ray attenuation. At 140 keV, the theoretical linear attenuation coefficient for this
sample was found to be 2.15 cm-1 . Its nominal lead equivalent value of 0.0408 mmPb was the highest among all
the synthesized samples, and quite comparable to the recommended value of 0.04mmPb for finger protection
against radioisotope irradiation.
Pieces of fabricated composite were fixed onto medical glowes at the fingertips positions as it is shown in
figure 3, and irradiation experiments with a hand phantom „wearing“ gloves were performed during real clinicals
procedures.

Fig. 3.
Fixation of Bi-based composite on the fingertips of a latex glove.

Performed dose verification measurements indicated that the experimental fingertip coatings provided
sufficient shielding against 99mTc isotope radiation. This allows for conclusion that the investigated Bi-PVA-Glycerol films can serve as the protective coatings for fingertips of medical staff working with Tc99m injections in nuclear
medicine department.
Nevertheless the problem with film attachment to the gloves needs more ellegant solution. This issue is
under development.
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TABLE. 1.
Characteristics of the produced samples.

Sample Chemical formula
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

Constituents

7Bi+PVA+PEG400+PVP2 11% Bi(NO3)3·5H2O +
10% PVA + 3% PEG-400
+ 7% PVP + 69% H2O
Bi+PEG400+PVA5
4% Bi(NO3)3·5H2O + 10%
PVA + 45% PEG400 +
41% H2O
5Bi+Glycerol+PVA1
3% Bi(NO3)3·5H2O + 16%
PVA + 16% glycerol +
65% H2O
Bi+Glycerol+PVA3
9% Bi(NO3)3·5H2O + 9%
PVA + 46% glycerol +
36% H2O
15Bi+Glycerol+PVA6
4% Bi(NO3)3·5H2O + 10%
PVA + 45% glycerol +
41% H2O
12% Bi+Glycerol+PVA
12% Bi(NO3)3·5H2O +
10% PVA + 35% glycerol
+ 43% H2O
20% Bi+Glycerol+PVA
20% Bi(NO3)3·5H2O +
10% PVA + 25% glycerol
+ 45% H2O
Bi+PVA1
8% Bi(NO3)3·5H2O + 18%
PVA + 74% H2O
Ta+PVA+Glycerol
4% Ta2O5 + 19% PVA +
3% glycerol + 75% H2O

Linear attenuation Lead
coeffcient (μ)
equivalence
(cm-1)
(mm Pb)
0.6388
0.0085
0.3591

0.0062

0.5897

0.021

0.6248

0.0143

0.5230

0.015

1.0368

0.032

2.1564

0.0408

0.6978

0.0033

0.4824

0.0117
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CHEMINIO LEGIRAVIMO
ĮTAKA TIESIOGIAI ANT SI(100)
SINTEZUOTO GRAFENO
STRUKŪRAI IR SAVYBĖMS

Nuo 2004 metų grafenas yra laikomas vienu iš svarbiausių atradimų mokslo ir technologijų srityse. Grafenas – tai dvimatė medžiaga, sudaryta iš sp2 hibridizuotų anglies atomų, turinčių po tris ryšius, jungiančius su
gretimais anglies atomais [1]. Grafeno panaudojimas gali būti labai platus: elektronika, duomenų saugyklos,
saulės elementai, audinių inžinerija, medicina ir daugelis kitų [2]. Tai yra dėl neįprastų grafeno savybių: elektros
ir šilumos laidumo, didelio krūvininkų tankio, elektronų judrumo, optinio laidumo, lankstumo ir unikalios savybės
– 0 eV draustinės juostos tarpo (t.y. valentinė ir laidumo juostos liečiasi ties Fermio lygmeniu) [1].
Grafenas, sintezuotas ant silicio sudaro į Šotkio kontaktus panašias dvimates heterosistemas, kurios yra
aktualios naujų fotovoltinių prietaisų kūrimui [3]silicon (Si. Tačiau draustinės juostos nebuvimas riboja grafeno pritaikymo galimybes, todėl buvo rasta įvairių būdų jos atvėrimui. Tai gali būti realizuota grafeno-padėklo
sąveikos metu, naudojant išorinį elektrinį lauką arba legiravimo metu įterpiant heteroatomus [4].
Cheminis legiravimas gali būti naudojamas elektroninių grafeno savybių kontroliavimui. Tai labai praverstų
norint išplėsti grafeno pritaikymo galimybes [5]. Priklausomai nuo įterpiamų atomų, galime gauti n (kai pagrindiniai krūvininkai yra elektronai) arba p (kai pagrindiniai krūvininkai – teigiamosios skylės) tipo legiravimą [6]. Ankstesniuose darbuose buvo įrodyta, kad HNO3 grafitinėms struktūroms naudojama įvairiems tikslams: priemaišų
pašalinimui (anglies nanovamzdeliuose), grafeno oksido paruošimo procesuose ir taip pat grafeno legiravimui.
Apie tai, kaip tiksliai azoto rūgštis veikia daugiasluoksnį ar tiesiogiai sintezuotą grafeną, ir ar toks legiravimas yra
stabilus, tyrimų vis dar trūksta. Tačiau, yra teigiama, kad šis būdas nesudaro naujų defektų ir dažniausiai lemia p
tipo grafeno legiravimą [7].
Šiame darbe buvo nagrinėjama cheminio legiravimo azoto rūgšties tirpalu įtaka grafenui, tiesiogiai sintezuotam plazma aktyvuotu cheminiu nusodinimu iš garų fazės (PECVD) ant monokristalinio Si(100). Nudojant šį
metodą, grafenas gali būti dengiamas tiesiogiai ant įvairių puslaidininkių ar dielektrinių padėklų ir taip išvengiama perkėlimo metu susidariusių pašalinių procesų [8].
Cheminio legiravimo įtakai analizuoti, buvo pasirinktas greitas, paprastas ir nedestruktyvus metodas –
Ramano sklaidos spektroskopija, paremta neelastine šviesos sklaida vidiniuose molekulių virpesiuose [7]. Darbe
buvo analizuojamos G ir 2D, grafenui būdingos smailės, jų padėtys, puspločiai (FWHM) ir ID/IG, I2D/IG santykiai.
Ramano sklaidos spektruose po tiesioginės PECVD sintezės (0 min.) ir po atitinkamo HNO3 poveikio laiko
(15 sek., 1 min., 3 min., 5 min. ir 10 min.), yra matomos grafenui būdingos G ir 2D smailės (žr. 1 pav.). Taip pat
su defektais susijusios D, D+D“ ir D+D‘ smailės. Intensyvumų santykiai ID/IG visuose bandiniuose yra nuo ~1,91
iki ~1,92 o I2D/IG nuo ~0,47 iki ~0,55, iš ko galima spręsti, kad HNO3 cheminis legiravimas yra nedestruktyvus
legiravimo metodas.
Dėl legiravimo įtakos taip pat stebimi 2D ir G smailių padėčių ir FWHM pokyčiai (žr. 3 pav.): G smailės
padėties poslinkis į didesnių bangos skaičių pusę (nuo 1597,8 cm-1 iki 1598,7 cm-1), 2D smailės padėties poslinkis
į didesnių bangos skaičių pusę (nuo 2670,5 cm-1 iki 2674,3 cm-1) ir FWHM mažėjimas (nuo 245,29 cm-1 iki 222,55
cm-1).
Lyginant su literatūroje pateiktomis Pos(2D) nuo Pos(G) priklausomybėmis, nustatyta, kad grafenui, tiesiogiai sintezuotam ant Si(100) mikrobange plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės būdu, yra būdingas p tipo legiravimas. Po cheminio legiravimo HNO3 tirpalu, stebimas grafeno bandinio laidumo tipo kitimas nuo
p tipo į n tipą. Didžiausias Pos(2D) nuo Pos(G) priklausomybės pokytis matomas po 10 min. cheminio legiravimo
(žr. 4 pav.).
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1 pav.
a) Grafeno Raman sklaidos spektrai po cheminio legiravimo HNO3 (0-10 min.);
b) I2D/I� nuo HNO3 legiravimo laiko; c) ID/IG nuo HNO3 legiravimo laiko.

3 pav.
2D ir G smailių pozicijų ir FWHM pokyčiai nuo HNO3 legiravimo laiko.

4 pav.
2D ir G smailių pozicijos nuo
HNO3 veikimo laiko.
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Literatūroje cheminis legiravimas HNO3 dažniausiai lemia sustiprintą p tipo legiravimą [7][9]. Iš šiame darbe gautų rezultatų galima spręsti, kad šiuo atveju HNO3 poveikis sukelia skylių mažėjimą ir legiravimą elektronais
(n tipo legiravimą). Tokį legiravimo tipą gali sukelti azoto piridininių arba grafiitinių struktūrų susidarymas grafeno defektų ar kraštų srityse [10]. G ir 2D smailių parametrų pokyčiai yra pastebimi jau po 15 sekundžių cheminio
legiravimo, iš ko galima spręsti, kad legiravimas azoto rūgštimi yra ne tik nedestruktyvus, bet taip pat ir greitas
metodas.
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ZNO NANODALELIŲ
NAUJOS KARTOS ATSPINDĮ
MAŽINANČIŲ DANGŲ
FORMAVIMAS BEI OPTINIŲ
SAVYBIŲ TYRIMAS

Cinko oksidas (ZnO) pritraukė daug mokslininkų dėmesio dėl savo ypatingų savybių, tokiu kaip defektais
sukelto feromagnetizmo, ultravioletinei (UV) šviesai jautrios draustinės juostos tarpo (angl. Band gap) bei grįžtamo perėjimo nuo hidrofiliškumo į hidrofobiškumą [1] [2]. ZnO nanotetrapodai, susintetinti greitosios oksidacijos sinteze [3], yra viena iš daugybės ZnO morfologijų, kurios yra naudojamos optoelektronikos ir saulės elementų srityse, kad šviesos atspindys nuo paviršiaus būtų sumažintas. Tokio tipo dangos yra vadinamos atspindį
mažinančiomis [4].
Šiame darbe šio tipo dangos buvo padengtos paprastu aerografinio purškimo metodu ant BK7 borosilikato
stiklo. Šių dangų homogeniškumas bei storumas buvo išmatuotas panaudojus laboratorijoje sukonstruotą UV
spinduliuotės pralaidumo matuoklį. Optinės savybės nustatytos naudojant savadarbę optinę įrangą, į kurią įėjo
tokie optiniai komponentai kaip spektrometras. Remiantis gautais optiniais rezultatais, buvo nustatyta, jog ZnO
atspindį mažinančios dangos yra multifunkcinės: jos ne tik demonstruoja krentančios šviesos kampo įtaką šviesos atspindžiui nuo paviršiaus bei sumažėjųsį atspindį plačiame elektromagnetinės spinduliuotės bangos ilgio
spektre, bet ir ZnO nanotetrapodų suformuotos dangos savybę blokuoti elektromagnetinę spinduliuotę ties UVA
riba (~400nm).

1 pav.
BK7 borosilikato stiklo su įvairių storių dangomis šviesos atspindžio priklausomybė nuo šviesos kritimo kampo (λ = 632.8nm).
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LAZERIU INDUKUOTOS
PAŽAIDOS SLENKSČIO
NUSTATYMAS ŠVIESĄ
SUGERIANČIOMIS
METALO NANODALELĖMIS
LEGIRUOTOMS
NANOKOMPOZITINĖMS
DANGOMS (LIPS)

Šiuo metu vis daugiau žadanti perspektyva yra metapaviršiai, galintys keisti medžiagų elektromagnetines
savybes. Metalinėmis nanodalelėmis grįsti metapaviršiai, kuriems yra būdingas lokalizuotas paviršiaus plazmonų
rezonansas, pasižymi unikaliomis optinėmis savybėmis, kaip aukšta elektromagnetinio lauko koncentracija ir
idealia sugertimi [1]. Metalų kuriems būdingas lokalizuotas paviršiaus plazmonų rezonansas savybės gali kisti
laike. Tačiau to galima išvengti šių metalų nanodaleles įterpiant į deimanto tipo anglies matricą. O tokių dangų
optines savybes galima keisti ultratrumpais lazerio impulsais, bet norint tai efektyviai panaudoti, būtina įvertinti
skirtingų harmonikų lazerinės pažaidos slenksčius.

TYRIMO TIKSLAS:
Nustatyti kaip ultratrumpų impulsų lazerio ir jo aukštesnių harmonikų indukuotos pažaidos slenkstis
priklauso nuo metalo nanodalelių užpildo kiekio nanokompozitinėse dangose.
Lazerio pažaidos slenksčio nustatymui buvo naudojamas Yb:KGW femtosekundinis lazeris (270 fs) Pharos
(Light conversion) ir analizuojamas lazerio harmonikų (fundamentali harmonika 1030 nm, antroji harmonika 515
nm ir trečioji 343 nm) poveikis. Fundamentalioji ir antroji harmonikos buvo fokusuojamos naudojant 0,42 NA
mikroskopo objektyvą, o trečioji harmonika buvo fokusuojama naudojant asferinį lęšį. Nanokompozitinės dangos buvo apdorojamos ultratrumpais lazerio impulsais ir nustatytas lazerio pažaidos slenkstis pagal šioms trims
skirtingoms harmonikoms naudojant lazerio pažaidos slenksčio nustatymo metodiką 1-į-1, kurioje yra naudojamas vienos energijos impulsas viename taške.
Tyrimo metu buvo analizuojamos DTA:Ag dangos, kuriose Ag koncentracija kito nuo 1,3 at.% iki 6,8 at.%.
Šis koncentracijų intervalas pasirinktas atsižvelgus į ankstesnius tyrimus šioje srityje [2, 3].

1 pav.
Lazerio pažaidos slenksčio
nustatymo eksperimento
metu suformuotos zonos
bandinio su 4,5 at.% Ag
koncentracija paviršiuje.
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Eksperimento metu buvo formuojami taškų masyvai (po 10 identiškų taškų) keičiant lazerio energiją ir
analizuojamas dėmės plotas (1 pav.) iš kurio buvo nustatyta lazerio spindulio dėmės skersmuo kuris kito priklausomai nuo naudotos lazerio harmonikos (3,7±0,2 µm, 1,3±0,2 µm ir 1,6±0,3 µm naudojant atitinkamai 343 nm
(3H), 515 nm (2H), ir 1030 nm (1H) bangos ilgius).
Išanalizavus vaizdus optiniu mikroskopu buvo nustatytas lazerio pažaidos slenkstis naudojant skirtingas
harmonikas. Jo priklausomybė nuo naudoto bangos ilgio pateikta 2 paveiksle. Nustatyta, jog lazerinės pažaidos
slenkstis priklauso nuo įterpto metalo kiekio ir jo vertė kinta priklausomai nuo naudojamo lazerio bangos ilgio.
Kai sidabro koncentracija yra 6,8 at.% lazerinės pažaidos slenksčio vertė praktiškai nepriklauso nuo naudotos
lazerio harmonikos. Mažesnių koncentracijų atveju nustatyta, jog naudojant 1H (1030 nm) pažaidos slenksčio
vertė yra 2-7 kartus didesnė lyginant su kitomis harmonikomis, kas sietina su mažesne sugertimi.

2 pav.
DTA:Ag nanokompozitų dangų pažaidos slenksčio priklausomybė nuo bangos ilgio ir sidabro
nanodalelių koncentracijos.
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FLUORESCENCINIŲ
SPINDUOLIŲ TYRIMAS
SIEKIANT PAGAMINTI
EFEKTYVIUS ŠVIESĄ
EMITUOJANČIUS DIODUS

Organiniuose puslaidininkiuose pagrindiniai sužadinimai yra eksitonai – neutralios kvazidalelės, sudarytos
iš elektrono ir skylės poros [1]. Remiantis sukinių statistika, singletiniai fluorescenciniai emiteriai gali pasiekti
iki 25% vidinį kvantinį efektyvumą, kai likusi energija is yra prarandama ilga gyvavimo trukme pasižyminčiuose
tripletiniuose lygmenyse [2]. Tuo metu fosforescenciniai emiteriai gali išnaudoti abu – singletinius ir tripletinius
eksitonus. Šie emiteriai savo sudėtyje turi sunkiųjų metalų, tokių kaip iridis ar platina, atomus, kurie lemia itin
efektyvią interkombinacinę konversiją (angl. k. intersystem crossing, ISC). Dėl interkombinacinės konversijos fosforescenciniai metalo–organiniai kompleksai gali išnaudoti tripletinius eksitonus, kurie įprastai rekombinuoja
nespinduliniu būdu, taip padidinant bendrą elektroliuminiscencijos efektyvumą [3]. Nepaisant to, kad fosforescenciniai emiteriai pasižymi dideliu efektyvumu, jie turi ir nemažai trūkumų, kai juos norima panaudoti organinių
šviestukų gamyboje. Visų pirma, sunkiųjų metalų druskos, kurios yra naudojamos metalų-organinius kompleksus
yra pakankamai retos bei brangios. Antra, dalis šių junginių yra toksiški ir nedraugiški aplinkai. Trečia, fosforescenciniai organiniai šviestukai skleidžiantys mėlyną spalvą pasižymi prastu stabilumu, spalvos skaidrumu bei
ryškumu.
Dėl šių priežasčių pastaruoju metu daug dėmesio sulaukia organiniai fluorescenciniai šviestukai, kuriuose
aukštas kvantinis našumas užtikrinamas uždelstąja emisija. Yra išskiriami du pagrindiniai šio reiškinio vykimo
mechanizmai - tripletinių eksitonų tarpusavio anihiliacija (angl. triplet-triplet annihilation, TTA) ir šiluma aktyvuojama uždelstoji fluorescencija (angl. thermally activated delayed fluorescence, TADF). Tripletinių eksitonų
tarpusavio anihiliacija vyksmo metu du tripletiniai eksitonai anihiliuoja sukuriamos naujos sužadintos būsenos,
kurios gali pereiti į singletinę būseną. Taigi proceso metu yra sukuriamas vienas singletinis eksitonas sužadintoje
būsenoje, kuris gali rekombinuoti spinduliniu būdu Tokiu metodu veikiančio spinduolio vidinis kvantinis našumas teoriškai gali siekti 62,5 % [4]. Šiluma aktyvuojamos uždelstosios fluorescencijos procesą lemia atgalinė
interkombinacinė konversija (angl. reverse intersystem crossing, RISC), kuri pasireiškia esant mažam energijos
skirtumui tarp singletinio ir tripletinio energijos lygmenų (ΔEST). Vykstant atgalinei interkombinacinei konversijai
tripletiniai eksitonai patampa sigletiniais bei rekombinuoja spinduliniu būdu [5]. Tokiu būdu organiniai junginiai
neturintys sunkiųjų metalų atomų gali pasiekti 100% siekiantį vidinį kvantinį efektyvumą tuo pat metu išvengiant
anksčiau paminėtų fosforescencinių šviestukų trūkumų [6].
Tačiau TADF spinduoliai taip pat dažnai pasižymi panašiomis neigiamomis savybėmis kaip platus spalvos
spektras ir trumpaamžiškumas. Šiai problemai spręsti vis dažniau pasirenkama nauja fluoresceccinių spinduolių
panaudojimo strategija dažnai vadinama hiperfluorescencija, kuri taip pat įgalina 100% vidinį kvantinį našumą.
Hiperfluorescencinėse struktūrose TADF molekulės naudojamos kaip pagalbinis legiruojantis priedas fluorescencinio spinduolio ir plačios draustinės juostos šeimininko sistemose. Hiperfluorescencijos metodas leidžia
vienu metu išspręsti kelias problemas. Palyginus su įprastomis fluorescencinėmi sistemomis, ji leidžia pasiekti
didesnį vidinį ir OLED išorinį kvantinį efektyvumą, o lyginant su TADF sistemomis, ji leidžia pasiekti didesnį spalvų
grynumą ir, svarbiausia, didesnį OLED stabilumo darbo metu.
Darbo metu buvo tirti Mono ir tetra tetrafeniletilenu (TPE) substituoti pentiazino (PTZ) junginiai. Hiperfluorescencinės struktūros buvo sudarytos iš tiriamų junginių, mCP matricos ir TADF spinduolio pCNBCzoCF3
moliniu santykiu 2:83:15. Visų pirma buvo ištirtas tiriamų junginių absorbcijos ir TADF spinduolio emisijos spektrinis persiklojimas. Visi tiriamieji junginiai parodė pastebimą spektrinį persiklojimą, kuris įgalina Fosterio rezonansinę pernašą. Ypatingai ryškų persiklojimą pademonstravo junginys PTZTPE-3, kol mažiausias persikojimas
buvo būdingas PTZTPE-1. Tam, kad patvirtinti, jog emisija vyksta iš fluorecnecinio spinduolio buvo išmatuoti
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sukurtų struktūrų emisijos spektrai (14 pav). PTZTPE-3 ir PTZTPE-4 atveju sukurtų struktūrų spektai puikiai sutapo su grynų spinduolių emisijos spektai, kas patvirtino efektyvią energijos pernašą ir rekombinacijos vykimą fluorescencinio spinduolio molekulėse. Tuo tarpu junginys PTZTPE-1 parodė didesnį nuokrypį, ką galimą paaiškinti
mažesniu spektriniu persidengimu, lemiančiu mažiau efektyvų FRET.
Tirti junginiai ir hiperfluorescencinės struktūros panaudotos šviestukų formavimui. Buvo suformuotos
trys skirtingos stuktūros: ITO/HAT-CN/TCTA/EML/TSPO1/TPBi(40 nm)/LiF:Al, ITO/HAT-CN/EML/TSPO1/TPBi(40
nm)/LiF:Al ir ITO/MoO3/TFB/EML/TSPO1/TPBi/LiF:Al. Geriausią rezultatą serijoje parodė prietaisas su junginiu
PTSTPE-3, tuo metu prasčiausius rezultatus parodė prietaisas, kurio emisiniame sluoksnyje buvo panaudotas
junginys PTZTPE-4. Prasti junginio PTZTPE-4 rezultati gali būti paaiškinami prastu junginio tirpumu. Prietaisas su
PTZTPE-3 pademonstravo aukščiausią skaisčio vertę (3400 cd/m2), kuri buvo 3.4 karto aukštesnė nei prietaiso su
PTZTPE-2 pademonstruota vertė, kuri buvo žemiausia tarp visų pagamintų prietaisų. Aukščiausios srovės efektyvumo (21.86 cd/A), galios efektyvumo (10.73 lm/W) ir išorinio kvantinio našumo (8.2 %) vertės taip pat buvo
pademonstruotos prietaiso su PTZTPE-3.
1 LENTELĖ.
Pagamintų OLED charakteristikos.
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DAUGIACIKLIŲ APKROVŲ
ĮTAKOS 3D SPAUSDINIMO
BŪDU PAGAMINTŲ
POLIMERINIŲ AVALYNĖS
ELEMENTŲ PROTOTIPŲ
ELGSENAI TYRIMAS IR
PROGNOZAVIMAS

Intensyviai besivystančios 3D spausdinimo technologijos vis plačiau pritaikomos mados pasaulyje, avalynės
pramonėje taip pat. Šis modernus greitosios prototipų gamybos metodas, leidžia sukurti itin originalaus dizaino
3D spausdintus batus ar atskirus jų elementus, greitai pagaminti, išbandyti ir koreguoti jų pavyzdžius labai sutrumpinant ir atpiginant naujo gaminio atsiradimą. Garsios avalynės įmonės jau gamina kai kuriuos gaminius tokiu
būdu, tačiau, pateikia nedaug informacijos apie avalynės detalių projektavimo gamybai 3D spausdinimo būdu
ypatumus. Vis gi, žinių šia tema poreikis sparčiai auga, kadangi, ypač lanksčios savo galimybėmis, 3D spausdinimo technologijos dizaineriams atveria neribotas galimybes dizaino idėjų vystymui.
Publikuojami įvairių šalių tyrėjų darbai dažniausiai nagrinėja naujų medžiagų panaudojimo 3D spausdinimui galimybes, spausdinimo proceso parametrų įtaką spausdintų bandinių savybėms. Daugumoje darbų tyrimai atliekami naudojant standartinių formų (dvigubo kastuvėlio, stačiakampių, juostelių) bandinius, kai kuriuose darbuose yra analizuojamos konkrečios realios detalės. 3D spausdinimo technologijos leidžia gaminti labai
sudėtingų geometrinių formų daiktus, tačiau fundamentaliųjų žinių apie konkrečių geometrinių figūrų, kaip
dizaino elementų, parametrų įtaką sukurto produkto savybėms yra nepakankamai.

DARBO TIKSLAS:
Ištirti sukurtų avalynės apačios detalių spiralinių dizaino elementų vijų matmenų ir pasvirimo parametrų
įtaką atsparumui galimoms vartojimo apkrovoms.
Darbas buvo vykdomas trimis etapais: dizaino elementų kūrimas ir projektavimas, teorinis suprojektuotų
modelių atsparumo pasirinktai apkrovai prognozavimas; suprojektuotų modelių gamyba 3D spausdinimo būdu;
eksperimentinis spausdintų dizaino elementų modelių atsparumo gniuždymo apkrovoms tyrimas.
1 paveiksle pateikta sukurta individualizuotos avalynės kulnams skirtų dizaino elementų kolekcija, įkvėpta
ugnies liepsnos, viesulo ir vandens sūkurių judesio, primenančio šiuolaikinio gyvenimo dinamiką – daugybė informacijos apie mus sukasi tarsi sūkurys.

1 pav.
Sukurtų dinamiškų formų dizaino elementų avalynės apačios detalėms kolekcija

Tolimesniems tyrimams buvo pasirinktas spiralės tipo dizaino elemento variantas. Naudojant Solidworks
Student Edition 2020 programinį paketą, buvo suprojektuota dvylika spiralinių dizaino elementų modelių su trimis skirtingais vijos storiais (5 mm, 6 mm ir 7 mm) ir keturiais skirtingais spiralės vijos žingsnio aukščiais: 60 mm,
95 mm, 130 mm, 165 mm. Teorinis gniuždymo apkrovų modeliavimas buvo atliekamas naudojant Baigtinių elementų metodo (BEM) “Simulation“ funkciją. Pasirinkus trys termoplastikus (PLA, PET ir ABS) buvo atliktos iš viso
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36 modelių teorinės gniuždymo simuliacijos esant 800 N apkrovai (įimituojant 80 kg žmogaus svorį). Pastebėta,
kad visais atvejais teoriniai skaičiavimai rodo, kad modeliai iš visų trijų plastikų turėtų sulūžti pagrindo ir spyruoklių vijų jungimosi vietose prie pagrindo, kadangi ten buvo apskaičiuoti didžiausi teoriniai apkrautų modelių
įtempiai. 2 paveiksle pateikiamas simuliacijos rezultato pavyzdys.

2 pav.
Suprojektuotų spiralinių elementų
teorinės simuliacijos metu
gautas įtempių pasiskirstymas
apkrautame modelyje iš ABS
(spiralės vijos diametras yra 7 mm)
esant skirtingam spiralės žingsnio
aukščiui: a – 60 mm, b – 95 mm,
c – 130 mm, d – 165 mm

Nustatyta, kad visų spiralinių dizaino elementų viršutinė platforma spaudėsi žemyn ir sukosi spiralinio elemento sukimosi kryptimi, todėl visais atvejais didžiausi poslinkiai gauti modelių viršutinių (neįtvirtintų) platformų kampuose dėl gaunamo sukimo momento. Nustatyta, kad, nepriklausomai nuo plastiko rūšies, esant tam
pačiam vijos žingsnio aukščiui, mažinant spiralės vijos diametrą nuo 7 mm iki 5 mm sukamasis poslinkis didėja.
Kai spiralės vijos diametras nekinta, bet keičiasi spiralės vijos žingsnio aukštis nuo 60 mm iki 165 mm – šis poslinkis mažėja.
Suprojektuotų spiralinių dizaino elementų modeliai buvo spausdinimui buvo naudojami trys kompanijos
Gembird (Olandija) plastikai 3D spausdinimui FDM metodu (gijos storis 1,75 mm): PLA+ (polilaktidas), kurio tankis 1,25 g/cm3, takumo riba 72 MPa, lydimosi temperatūra 190 °C – 220 °C; PETG (polietileno tereftalato glikolis),
atitinkamai 1,27 g/cm3, 50 MPa, 220 °C – 260 °C; ABS (akrilnitrilo butadieno stirenas), atitinkamai 1,01 g/cm3,
45 MPa, 225 °C – 240 °C.
Modeliai buvo spausdinami lydžios masės formavimo metodu (FDM) naudojant Flsun Q5 3D spausdintuvą
ir ,,PrusaSlicer“3D modelio paruošimo gamybai programinę įrangą. Pirmiausia iš PLA+ buvo atspausdinta 12
bandinių grupių platesniam eksperimentui, vėliau, įvertinus gautis rezultatus ir tolimesniems eksperimentams
atrinkus stipresnių bandinių grupes, iš PETG ir ABS buvo spausdinami modeliai, suprojektuoti su 7 mm diametro
vijomis (po 4 grupes).
Eksperimentiniai gniuždymo bandymai iki suirimo buvo atliekami universalia bandymų mašina Tinius Olsen H25KT (Anglija) su specialiu gniuždymo mazgu, esant 5 mm/min gniuždymo greičiui. Cikliniam varginimui
buvo naudojama bandymų mašina Instron ElectroPuls E10000T(Anglija). Bandiniai buvo gniuždomi iki numatytos apkrovos (400 N, 500 N, 600 N ), eksperimento dažnis 1,25Hz (pasirinktas imituojant bėgimą 2 m/s greičiu),
kiekvienas bandinys buvo varginamas 10 000 ciklų.
PLA+ spausdintų modelių gniuždymo iki suirimo bandymais nustatyta, kad visais tirtų spiralinių elementų
vijų diametrų atvejais vijos žingsnio aukščiui didėjant nuo 60 mm iki 165 mm spausdintų modelių bandinių stiprumas didėja, o įlinkis iki pirmojo pažeidimo smailės – mažėja. Esant tam pačiam vijos žingsnio aukščiui, vijos
diametrui padidėjant nuo 6 mm iki 7 mm tirtų modelių stiprumas padidėja 2,3 karto. Daugeliu atveju spiralių
vijos lūžo arti viršutinės ir apatinės platformos, tačiau ne prie pat pagrindo kaip buvo prognozuojama teoriniame
modeliavime. Keičiant plastikus gauti rezultatai yra labai artimi tiek savo tendencijomis, tiek vertėmis. Galima
manyti, kad šiuo atveju, konstrukciniai skirtumai tarp tiriamų elementų (kinta spiralės vijos žingsnio aukštis) turi
žymesnę įtaką dizaino elemento mechaninei elgsenai gniuždant, nei termoplastiko prigimtis.
Atlikus ciklinio gniuždymo bandymus, gauta, kad bandomų spiralinių modelių ciklinio gniuždymo histerezių
plotis ir pasvirimo kampas akivaizdžiai priklauso nuo spiralinių elementų vijų žingsnio aukščio. Kaip matyti pateiktame rezultatų pavyzdyje (3 pav.), mažiausią vijos žingsnio aukštį (60 mm) turintys spiraliniai elementai gniuždymo metu elgiasi ne kaip standžios struktūros, bet linksta kaip amortizuojančios spyruoklės, tačiau gauta, kad šio
dizaino elementų modeliai buvo labiausiai neatsparūs cikliniam varginimui pasirinktomis sąlygomis.
Analizuojant gautas ciklinio gniuždymo histerezių kreives akivaizdu, kad vienoje grupėje susispietusias
kreives sunku išskirti ir nagrinėti ciklinio varginimo proceso eigą. Todėl yra fiksuojamos taip vadinamos histerezių

3 pav.
Tiriamų modelių iš ABS plastiko
ciklinio gniuždymo histerezės
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„viršūnių“ priklausomybės nuo varginimo ciklų skaičiaus. Analizuojant šias kreives aiškiai matyti, kiek ciklų atlaikė
bandinys iki pirmojo pažeidimo. Nustatyta, kad esant mažiausiam vijos žingsnio aukščiui (60 mm) patiriamos
papildomos tempimo ir kirpimo apkrovos šiems bandiniams buvo per didelės. (4 pav.).

4 pav.
Tirtų spausdintų modelių ciklinio gniuždymo histerezių viršūnių priklausomybės nuo ciklų skaičiaus

Esant didesniam spyruoklinių elementų vijų žingsnio aukščiui ciklinis varginimas pasirinktomis sąlygomis
nebuvo pavojingas. Rezultatai parodė, kad šios eksperimento ribose, dizaino elemento geometriniai duomenys
turėjo didesnę įtaką rezultatams nei naudotų plastikų skirtumai.
Akivaizdu, kad netradicinių dizaino elementų kūrimas avalynei gali būti ir labai įdomus, ir tuo pačiu keliantis nemažus iššūkius, norint neįprastas geometrines formas pritaikyti sudėtingas vartojimo sąlygas turėsiantiems
gaminiams.
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MEDIENOS IR ETILENO
VINILACETATO KOPOLIMERO
PUTPLASČIO KOMPOZITAI IŠ
GAMYBOS ATLIEKŲ

Šiais laikais, atliekų tvarkymas ir utilizavimas yra vieni iš svarbiausių aplinkos tausojimo ir apsaugos aspektų, kurių svarba ir toliau gana sparčiai auga dėl technologinės pažangos ir vis didėjančio susidarančių atliekų
kiekio. Viena iš pramoninių veiklų, kuriose susidaro didelis atliekų kiekis, yra avalynės gamyba – tai gana platų
produktų asortimentą apimanti pramonės šaka – nuo masiškai gaminamos iki individualizuotos avalynės. Etileno
vinilo acetato kopolimeras (EVA) yra vienas iš tipinių avalynę sudarančių medžiagų. EVA putplastis yra plačiai
naudojamas avalynės įkločių ir padų gamybai dėl šiems produktams itin svarbių amortizacinių savybių – lengvumo, lankstumo ir aplinkos poveikiui. Atlikti skaičiavimai atskleidžia, jog per vienerius metus yra sukaupiama beveik 200 000 t šio putplasčio atliekų, kurios reikalauja didelių sandėliavimo ir utilizavimo išlaidų [1]. EVA putplasčio
atliekos negali būti lengvai perdirbamos, nes pasižymi gumai būdingomis savybėmis, todėl daugeliu atvejų jos
yra šalinamos sąvartynuose [2]. EVA putplasčio, kaip ir gumos atliekos, gali būti naudojamos medienos miltų ir
regeneruotos gumos kompozitų gamybai. Tokie kompozitai pasižymi tiek medienai, tiek ir gumai būdingomis
eksploatacinėmis savybėmis: nedidele kaina, gera energijos absorbcija ir garso izoliacija, didele elastine deformacija, ilgaamžiškumu, atsparumu dilimui bei puviniui.
Darbo tikslas:sukurti naujus medienos ir etileno vinilacetato kopolimero putplasčio kompozitus iš gamybos atliekų, aprašyti jų gavimo technologijas bei ištirti gautų kompozitų savybes.
Darbe tyrimams naudotos skirtingo tankio (0,179-0,255 g/cm3) ir kietumo (35-55 Šoras A) EVA putplasčio
ir buko medienos atliekų mišiniai, gauti avalynės apačios detalių arba kurpalių formavimo frezavimo staklėmis
metu. Kompozitų surišimui naudojamos poliamido 12 - PA 2200, kurio lydymosi temperatūra lygi 176 °C, o tankis
– 0,93 g/cm3, atliekos. Gauto kompozito savybės lyginamos su avalynės gamyboje naudojamu kamščiu ir kartonu.
Naudojant įvairius formavimo parametrus darbo metu buvo pagamintos skirtingos EVA/buko atliekų kompozitinės plokštės (1 lentelė). Prieš tai šios atliekos buvo džiovinamos, vėliau reikiamas jų kiekis presuojamas
formoje, esant skirtingam, slėgiui, temperatūrai, laiko trukmei bei rišiklio kiekiui.
Kompozitų formavimui naudotų atliekų dalelių dydis ir pasiskirstymas nustatytas optiniu mikroskopu
„Nikon Eclipse E200“. Atliekų mišinio struktūra ištirta diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos (DSK) ir termogravimetrinės analizės (TGA) metodais, naudojant, atitinkamai DSC 8500 (Perkin Elmer) kalorimetrą ir termogravimetra TGA 4000 (Perkin Elmer). Kompozito kietumas nustatytas HPSA-M Šoro A kietmačiu (Vokietija) pagal
ISO 7619-1, vandens absorbcijos tyrimas – pagal LST EN ISO 22649:2016, o savybės tempiant ir lenkiant – pagal
LST EN 12568:2010 standarto reikalavimus.
1 LENTELĖ.
EVA/buko atliekų plokščių formavimo parametrai
Plokštės Nr.

Presavimo
slėgis, MPa

EVA_buk_1

8

165

7

90

10 % PA

2,2

0,93

97

EVA_buk_2

4

165

5

100

Be

3,7

0,69

94

EVA_buk_3

4

165

5

300

Be

8,6

0,93

93

EVA_buk_4

4

165

7

200

Be

5,6

0,87

92

EVA_buk_5

4

165

5

200

Be

7,7

0,59

90
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Temperatūra,
°C

Trukmė,
min

Naudotas
atliekų kiekis, g

Rišiklis

Bandinių storis,
mm

Tankis,
g/cm3

Kietumas
(Šoras A)

Nustatyta, kad gamybinių atliekų mišinį sudaro 0,022-30 mm dydžio netaisyklingų formų dalelės, o EVA ir
buko dalelių santykis yra 60/40.
Atliekų mišinio DSK kreivėms būdingos trys skirtingos endoterminės smailės esant ~ 44,3 °C, ~ 83,0 °C ir ~
102,4 °C temperatūrai (1 pav., a). Yra žinoma, kad EVA putplastis lydosi temperatūriniame intervale tarp 30 °C ir
70 °C [3], todėl pirmąsias dvi smailes galima priskirti EVA atliekų kristalinių darinių lydymuisi. Pikas ties 102,4 °C
gali rodyti kitų medžiagų atliekas kompozicijoje.
EVA ir buko miltų atliekų mišinio TGA kreivėje galima matyti tris ryškius bandinio masės pokyčius (1 pav.,
b). Pirmasis pokytis matomas ties ~230 °C temperatūra, kurioje skyla žemos virimo temperatūros junginiai, antrasis – ties ~370°C – galėtų būti priskiriamas buko miltų destrukcijai, trečiasis – ties ~480 °C – atitinka EVA irimo
temperatūrą [4].

(a)

1 pav.
DSK ir TGA rezultatai

(b)

Lyginant skirtingomis formavimo sąlygomis pagamintas kompozitines plokštes buvo pastebėta, jog į kompoziciją įvestas rišiklis padidina jų tankį ir kietumą. Plokščių formavimo trukmė taip pat daro įtaką šioms savybėms – kompozitų EVA_buk_2 ir EVA_buk_3 atveju, jai pailgėjus nuo 5 min iki 7 min, tankis išaugo beveik
trečdaliu, o kietumas dviem Šoro A vienetais.
2 paveikslėlyje pateiktos suformuotų kompozicinių plokščių bandinių tempiamojo stiprio ir ištįsos, esant
maksimaliai jėgai, vertės. Bandymų rezultatai atskleidė, jog PA rišiklio įvedimas nežymiai padidina plokštės tempiamojo stiprio vertę, o ilgesnė presavimo trukmė – tiek tempiamojo stiprio, tiek ištįsos vertes.

2 pav.
Pagamintų kompozitų tempiamasis stipris ir ištįsa, esant maksimaliai jėgai

Vandens absorbcijos bandymo rezultatai parodė, jog visų pagamintų kompozitinių plokščių vandens sugertis yra 30 – 400 % didesnė nei avalynės gamyboje naudojamo komercinio kamščio ir maždaug 31 – 185 % nei
kartono.
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Gauti darbo rezultatai sudaro sąlygas gaminti naujus pramoninių medienos ir EVA putplasčio atliekų kompozitus, sumažinant ne tik poveikį aplinkai, bet ir medžiagų sąnaudas. Sukurto kompozito kietumas pagal Šorą A
yra artimas avalynės gamyboje naudojamam kartonui ir maždaug 70% didesnis nei komercinio kamščio. Be to,
jis sugeria vandenį vidutiniškai 2,5 karto geriau nei anksčiau minėtos medžiagos. Pagamintų kompozito plokščių
stiprumas didėja didėjant jų tankiui ir yra apie 17 % didesnis, už komercinio kamščio.

Literatūra
[1] Elgady, I. Y. Recycling of EVA Foam Waste as A Constituent of Lightweight Concrete Mixture for Construction Application: daktaro disertacija.
Sudan University of Science and Technology College of Graduate Studies, 2018. 5 p.
[2] Bugada, D. C., Rudin, A. European Polymer Journal, 1992, 28(3), 219-227 p.
[3] Phiri, M. J., Phiri, M. M., Mpitso, K., Hlangothi, S. P. Materials Today Communications. 2020, 101204.
[4] Bregulla, M., Kohl, M, Lampe, B., Oreski, G. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 2007, 2704-2707 p.
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PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ
AUGALŲ DŽIOVINIMO
SISTEMOS EFEKTYVUMO
TYRIMAS

Džiovinimas yra vienas seniausių žmonijai žinomų maisto konservavimo būdų, jo tikslas yra sumažinti produktuose esanti drėgmės kiekį ir taip apsaugoti juos nuo mikrobinio ir fermentinio aktyvumo. Džiovinimo metu
vanduo iš produkto yra pašalinamas, sukeliant vandens būsenos virsmą iš skystos ar kietos fazės į garus [1].
Daugeliu atvejų, norint paskatinti vandens fazinį virsmą iš skystos į dujinę būseną, naudojama šiluma. Tokie
metodai gali neigiamai paveikti džiovinamų produktų spalvą ir struktūrą [2]. Šis veiksnys yra ypač svarbus gydomosioms žolėms, tokioms kaip ramunėlės, kiaulpienės, pipirmėtės, kraujažolės, šalavijai ir kt. Pavyzdžiui, optimali džiovinimo temperatūra šalavijams yra 50 °C, esant aukštesnei džiovinimo temperatūrai pasikeičia augalo
spalvą ir sumažėja produkto kokybė [3].
Siekiant plėsti natūralių vaistinių ir prieskoninių augalų prieinamumą, būtina kurti veiksmingus augalų išsaugojimo metodus, kurie padėtų įgyvendinti aukštą automatizavimo lygį ir kuo labiau sumažinti žmogaus dalyvavimą procese. Šio projekto tikslas yra sukurti augalų džiovinimo įrenginį, kuris veiktų uždaru ciklu, žemoje
temperatūroje bei ištirti jo efektyvumą. Pagrindinė mintis yra kontroliuoti santykinę oro, cirkuliojančio džiovinimo kameros viduje, drėgmę. Oro temperatūra atvirkščiai proporcinga jo santykinėi drėgmei (toliau – SD) – temperatūros sumažėjimas sukelia SD padidėjimą. Kai SD pasiekia 100%, joje esantys vandens garai tampa prisotintais ir kondensuojasi, jei aplinkos temperatūra yra pakankamai žema. Temperatūra kurioje vyksta šis reiškinys
vadinama rasos tašku.
Pagal šį projektą sukurto prietaiso (1 pav.) veikimo principas yra pagrįstas pusiausvyros tarp garavimo ir
kondensacijos procesų valdymų.

1 pav.
Sukurtos džiovinimo sistemos modelis: 1 – džiovinimo kamera; 2 – šilumos nuėmimo radiatorius; 3 – kondensavimo radiatorius;
4 – papildomo oro srauto pašildymo radiatorius; 5 – įėjimo ortakis; 6 – išėjimo ortakis.
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Oras kameroje (1), paduodamas pro įėjimo ortakį (5), praleidžiamas per kondensavimo radiatorių (3), kurio
temperatūra yra pakankamai žema, kad drėgmė kondensuotųsi, ir grąžinamas atgal pro išėjimo ortakį (6). Likęs
kondensatas šalinamas iš sistemos. Svarbu pažymėti, kad kondensavimo radiatoriai yra šaldomi termoelektriniais
aušintuvais (taip vadinamais Peltje moduliais). Kadangi šie moduliai generuoja pakankamai daug šilumos, jie reikalauja efektyvaus aušinimo, kas sistemoje realizuojama naudojant didelio ploto karščio nuėmimo radiatorius (2).
Kai oro srautas praeina kondensavimo radiatorių, jis atšąla ir jo SD siekia 100%. Kad sumažinti SD prieš grąžinant
orą į džiovinimo kamerą, jis pašildomas papildomais radiatoriais (4), kurie šildomi didelės galios rezistoriais.
Kuriamo įrenginio teoriniai efektyvumo tyrimai buvo atlikti naudojant baigtinių elementų metodu pagrįstą
fluidų dinamikos nagrinėjimo programinę įrangą „SolidWorks Flow Simulation“. Siekiant nustatyti labiausiai tinkantį sistemos veikimo režimą, eksperimentai (simuliacijos) buvo atlikti imituojant įvairias įrenginio darbo sąlygas: žemesnis ir aukštesnis pradinis santykinis oro drėgnumas (27% ir 42%), skirtingi oro srauto greičiai (1,5 m/s
ir 4,5 m/s), skirtingos oro srauto pašildymo temperatūros (40 °C ir 50 °C). Gauti teorinių tyrimų rezultatai (2 pav.)
pateikiami grafinėje formoje.

2 pav.
Teorinių tyrimų rezultatai.
Santykinės oro drėgmės pokytis įvairiomis sąlygomis.

Aukščiau pateiktame grafike parodytas SD pokytis ant kondensavimo radiatoriaus. Pastebima, kad greičiausias SD augimas įvyksta kai oro srauto greitis yra 1,5 m/s, o šildymo temperatūra 55 °C. Tokiomis sąlygomis,
100% oro drėgnumas pasiekiamas per 1700 s nuo įrenginio įjungimo. Panašūs rezultatai gaunami ir kai oro srauto
greitis yra 4,5 m/s bei oro srauto pašildymo temperatūros yra 40 °C ir 55 °C.
Praktiniai eksperimentai buvo atlikti parinkus įrenginio parametrus pagal geriausius simuliacijų rezultatus.
Siekiant įvertinti džiovinimo proceso efektyvumą sukurtame įrenginyje, buvo naudojami 4 stačiakampio formos
kempinės mėginiai. Į kiekvieną mėginį buvo įmirkoma 10 ml vandens, mėginis pasveriamas ir dedamas į kamerą. Džiovinimo trukmė - 4 valandos. Mėginiai buvo sveriami kas 30 minučių, kad būtų galima įvertinti vandens
garavimo greitį. Tuo pačiu metu kameroje buvo matuojama temperatūra ir SD. Gauti masės pokyčių rezultatai
buvo suvidurkinti bei išanalizuoti statistiškai, siekiant nustatyti pasikliautiną intervalą. Eksperimentinių tyrimų
rezulatatai (3 pav.) taip pat pateikiami grafinėje formoje.

3 pav.
Eksperimentinių tyrimų rezultatai.
Mėginių masės kritimo grafikas.
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Kaip matoma iš anksčiau pateikto grafiko (oro srauto greitis 4,5 m/s, pašildymo temperatūra 55 °C), masės
sumažėjimas vyksta tiesiškai, vidutinis kitimo greitis yra 0,39 g/val. Džiovinant oro srautu 1 m/s ir 1,5 m/s greičiu,
esant 55 °C oro pašildymo temperatūrai, džiovinimo greitis yra 0,28 g/val ir 0,29 g/val, atitinkamai.
Kita vertus, augalų džiovinimo eksperimentai su „Golden“ rūšies obuoliais parodė, kad džiūvimo laikas oro
srauto greičiui esant 1 m/s yra 21 val, o oro srauto greičiui esant 1,5 m/s – 28 val. Tai galima paaiškinti tuo, kad
esant didesniam oro srauto greičiui, obuolio mėginio paviršius išdžiūva pernelyg greitai, blokuodamas drėgmės
pasišalinimą iš vidaus.

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0295)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] Bakalis, S., Knoerzer, K., Fryer, P.J. Modeling Food Processing Operations. Elsevier. 2015. 372.
[2] Ratti, C., Journal of Food Engineering, 2001, 49(4), 311-319.
[3] Bogers, R.J., Craker, L.E., Lange, D. Medicinal and Aromatic Plants: Agricultural, Commercial, Ecological, Legal, Pharmacological and Social
Aspects. Springer. 2007. 309.
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PRECIZINĖS ROBOTINĖS
RASTRŲ FORMAVIMO
SISTEMOS DINAMINIŲ
REIŠKINIŲ TYRIMAI

Kokybinis ir kiekybinis rastrų formavimo proceso determinantų aprašymas reikalauja vienalaikio sudėtingų
modelių ir jų tyrimo metodų panaudojimo. Tiriant tokių sistemų savybes, kompleksiškai taikomi analitiniai, skaitiniai, inžineriniai, o taip pat fiziniai modeliai. Tai pirmiausia pasakytina apie tampriųjų deformacijų įtakos matavimo tikslumui įvertinimą, geometrinių, optinių, dinaminių ir kt. paklaidų kompensavimą, matavimo signalų
apdorojimą ir kt. Ypač tai svarbu sistemoms, veikiamoms plataus spektro seisminių žadinimų, nevienalyčių temperatūrinių laukų, elektromagnetinių trikdžių, ir kitų poveikių.
Gamintojai aprašo precizinių sistemų veikimą norminėmis sąlygomis. Precizinių sistemų tikslumas, pakartojamumas ir skiriamoji geba nurodomi esant norminei 20 ° C temperatūrai ir laboratorinėmis aplinkos sąlygoms. Tačiau precizines sistemas eksploatuojant neidealiose sąlygose visada atsiranda dinaminių (t. y. laike kintančių) veiksnių, sukeliančių dinamines klaidas. Dinaminių klaidų komponentai neįvertinami precizinių matavimo
sistemų dokumentacijoje. Daugeliu atvejų, kai naudojami didelio tikslumo įtaisai (tokie kaip SPV centrai ar KMM
[1–4], dinaminiai veiksniai kompensuojami įvertinant visą mechatroninę arba robotizuota sistemą su integruotomis precizinėmis matavimo sistemomis. Šiai kompensacijai precizinės matavimo sistemos yra priimamos kaip
idealios matavimo sistemos, veikiančios be dinaminių klaidų.

PRECIZINĖS ROBOTINĖS RASTRŲ FORMAVIMO SISTEMOS EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI:
Atliekant eksperimentinius tyrimus buvo vertinami dviejų krypčių (išilgai ir skersai juostos judesio) virpesiai
4 rastrų formavimo įrenginio taškuose ir ant metalinės juostos (1 pav.).
Atliekant eksperimentinius tyrimus buvo analizuojami vibraciniai metalinių skalių gamybos įrenginio
reikšmingų taškų signalai, kai įrenginys yra darbinėje būklėje. Matavimai buvo atlikti dviem kryptimis X ir Y.
Matuojant tikslios rastrų formavimo sistemos judančią juostą vertikalia ir išilgine kryptimis, paaiškėjo, kad
juostos taško poslinkio vertė, kai juosta yra palaikoma iš apačios, darbo metu kinta maždaug 37,5 µm, o ji svyruoja
apie 53,5 µm, kai juosta nepalaikoma iš apačios. Dominuojantis juostos svyravimų dažnis yra labai mažas (0,04 Hz)
ir atsiranda dėl juostos formos nukrypimų. Pagrindiniai parametrai, darantys įtaką parazitiniams išilginiams ir vertikaliesiems juostos poslinkiams, yra juostos atramų skaičius ir padėtis bei juostos tempimo ir prispaudimo jėgos.

(a)

(b)

1 pav.
Metalinių skalių gamybos įrenginio matavimo taškų vaizdai:
a – įrenginio konstrukcijos taškai (1 taškas – juostos pastovaus
įtempimo mechanizmas; 2 taškas – juostos poslinkio matavimo
sistema; 3 taškas – kreipimo mazgas; 4 taškas – traukimo –
įtempimo sistema); b – plieninės juostos taškas, 5 taškas ant juostos)

288

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0296)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)
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Iš pradžių robotikos pramonė buvo sukurta siekiant papildyti ar pakeisti žmones atliekant nuobodžius,
pasikartojančius ar pavojingus darbus. Robotai ir jų sistemos turi plačias pritaikymo galimybes pramonėje, žemės
ūkyje, kariniame sektoriuje ir kitose srityse. Per kelis pastaruosius dešimtmečius, buvo atlikti išsamūs žemės ūkio
robotų ir automatikos pritaikymo tyrimai įvairiomis lauko bei vidaus sąlygomis, taip pat plačiai pademonstruotos
jų techninės galimybės. Nuolat kintančios gamtinės sąlygos, sudėtingi ir kompleksiniai technologiniai procesai
yra pagrindiniai veiksniai stabdantys robotų komercializaciją žemės ūkyje. Pastaruoju metu vis daugiau robotų
patiria didelį pasisekimą dėl tobulėjančių informacinių technologijų, automatikos sprendimų bei išmaniųjų jutiklių.
Robotai gali būti taikomi įvairioms žemės ūkio technologinėms operacijoms vykdyti. Jie skirstomi į kategorijas pagal jų atliekamas operacijas ar funkcijas, pavyzdžiui pasėlių būklės stebėjimo ar žemės dirbimo. Kai
kuriems robotams vis dar reikia nuolatinės žmogaus priežiūros dėl mažo patikimumo, tikslumo ar prisitaikymo
prie sudėtingų ir kintančių aplinkos sąlygų, trūkumo. Naujas požiūris kuriant kompaktišką automatizuotą žemės
ūkio techniką ir naudojant pažangiausius mokslo principus leidžia sumažinti robotų dydį.
Cukriniai runkeliai yra ypač jautrūs piktžolių kontrolei, dėl ko galimi žymūs derliaus sumažėjimai. Nors
ekologiniuose ūkiuose negalima naudoti herbicidų, tačiau yra nemažai efektyvių mechaninių piktžolių naikinimo
būdų. Pasirinktas atitinkamas piktžolių kontrolės metodas ir priemonės jam įgyvendinti turi didžiulę įtaką ne tik
pasėlių produktyvumui bet ir jo kokybei ir daromam poveikiui aplinkai.
Jau yra atlikta pakankamai daug mokslinių tyrimų ir paskelbta rezultatų, kuriuose pateikiami skirtingų
pasėlių energijos ir ŠESD emisijų rodikliai intensyviose technologijose. Tačiau darbų, demonstruojančių suvartotos energijos ir ŠESD emisijų analizę ekologinėje cukrinių runkelių gamyboje, atsižvelgiant į skirtingus piktžolių
kontrolės metodus įtraukiant robotus, nebuvo rasta. Todėl šiam darbui buvo iškeltas tikslas – išanalizuoti, įvertinti ir palyginti įprastinių ir robotizuotų piktžolių kontrolės metodų įtaką ekologinės cukrinių runkelių gamybos
energetiniams ir aplinkosauginiams rodikliams.
Buvo lyginami 7 skirtingi necheminės piktžolių kontrolės metodai (1 pav.):
•
mechaninis tarpueilių purenimas,
•
tarpueilių piktžolių pjovimas ir mulčiavimas,
•
piktžolių stelbimas su tarpiniais augalais,
•
terminis tarpueilių veikimas vandens garu buvo atliekami lauko bandymuose,
o kiti trys:
•
automatizuotas mechaninis tarpueilių purenimas su eilučių sekimo kameromis,
•
tarpueilių purenimas su dyzelinu varomu robotu,
•
tarpueilių purenimas elektros energija maitinamu robotu apskaičiuoti analitiniais skaičiavimais.
Siekiant palyginti skirtingų piktžolių kontrolės metodų energetinį efektyvumą buvo apskaičiuotos energijos sąnaudos (žemės ūkio mašinos, degalai, darbo laikas ir t.t.) ir energijos išeiga. Įvairūs energijos efektyvumo
parametrai buvo apskaičiuoti siekiant įvertinti ir palyginti skirtingus piktžolių kontrolės metodus. Įprastai į
atmosferą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų kiekiai išreiškiami anglies dioksido ekvivalentu (CO2-eq). Naudojant koeficientus buvo perskaičiuoti ŠESD emisijų kiekiai ekologinių cukrinių runkelių
gamybai. Buvo atliktas ir ekologinių cukrinių runkelių auginimo technologijų ekonominis vertinimas keturioms
(E1,E5-E7) pasėlių priežiūros technologinėms operacijoms, įvertinant naudojamų žemės ūkio mašinų, degalų ir
tepalų kainą, darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su piktžolių kontrole susijusias tiesiogines išlaidas.
290

1 pav.
Ekologinių cukrinių runkelių gamybos technologija su piktžolių kontrolės metodais

Šiame tyrime buvo atlikta analitinė analizė ir nustatytas energijos suvartojimas bei ŠESD emisijos
ekologinių cukrinių runkelių gamyboje Lietuvoje. Apskaičiuota, kad cukrinių runkelių gamybos sistemoje
vidutiniškai sunaudota 27844 MJ ha-1 energijos, o pagaminta 199724 MJ ha-1. Didžiausią energijos sąnaudų dalį
sudarė mėšlas (50,64%) ir dyzelinas (33,61%). Įvertinus kaip efektyviai panaudojami energetiniai ištekliai,

taikant skirtingas cukrinių runkelių priežiūros technologijas, nustatyta, kad energetiškai efektyviausiai
cukriniai runkeliai buvo užauginti naudojant dyzelinu varomą robotą. Energijos suvartojimo efektyvumas, energijos produktyvumas ir grynoji energija buvo apskaičiuoti atitinkamai 7,18, 1,83 kg MJ-1 ir 171879 MJ
ha-1. Atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos išteklių dalis buvo atitinkamai 51,7 ir 48,3%.
Darbo laiko panaudojimo efektyvumo analizė parodė, jog mažiausios bendros darbo laiko sąnaudos 9,07 h
ha-1 ekologinių cukrinių runkelių gamybai buvo taikant automatizuotą mechaninį tarpueilių purenimą.
Rezultatai parodė, kad mažiausios bendros energijos sąnaudos (26671 MJ ha-1) gautos naudojant automatizuotą mechaninio tarpueilių purenimo technologiją. Tuo tarpu didžiausias energetinis efektyvumo santykis
(9,16) pasiektas naudojant dyzelinu varomą robotą.
Didžiausias cukrinių runkelių šakniavaisių derlius (65,22 t ha-1) buvo nustatytas tuose variantuose, kur
cukriniai runkeliai buvo auginami taikant tarpueilių purenimą su dyzelinu ir elektra varomais robotais, o mažiausias (33,45 t ha-1) – taikant tarpueilių mulčiavimą piktžolėmis (2 pav.).

2 pav.
Cukrinių runkelių derlius taikant
skirtingus piktžolių kontrolės metodus
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ŠESD emisijų analizės rezultatai parodė, kad bendra šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija siekė nuo
4471 kg CO2eq ha-1 iki 4693 kg CO2eq ha-1, priklausomai nuo taikyto piktžolių kontrolės metodo, o pagrindinis ŠESD
emisijų šaltinis – mėšlas, kuris sudarė net virš 80% visų sąnaudų. Didžiausias ekologinių cukrinių runkelių gamybos tvarumas pasiektas atliekant mechaninį tarpueilių purenimą su dyzelinu varomu robotu.
Ekonominio vertinimo analizės rezultatais nustatyta, kad mažiausios sąnaudos atliekant piktžolių kontrolę
buvo dyzelinu varomu robotu – 26,8 Eur ha-1, o didžiausios – 88,9 Eur ha-1 E7 elektra varomu robotu. Tai sąlygojo
didelės darbo laiko sąnaudos, kurios priklauso nuo roboto našumo ir investicijos į mašinas. Tačiau naudojant
didesnį kiekį robotų užtenka vieno žmogaus jų priežiūrai, todėl darbo sąnaudos būtų ženkliai mažesnės.
Iš atliktos analitinės analizės galime daryti išvadą, kad dyzelinio kuro ir mėšlo suvartojimo mažinimas yra
svarbiausi būdai, kaip geriau suvaldyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ekologinių cukrinių runkelių
gamybos sistemoje, o robotų naudojimas atliekant piktžolių, turi daug žadančią ateitį.

292

S. Bitarytė1,
J. Gražulytė1
Kelių tyrimo institutas,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1

PARAFININIO VAŠKO
POVEIKIO BITUMO
REOLOGINĖMS SAVYBĖMĖS
TYRIMAS

Bitumas – klampi arba pusiau kieta, nelaki vandeniui rišlioji medžiaga. Priklausomai nuo naftos kilmės ir
rafinavimo proceso, bitumas pasižymi skirtinga chemine sudėtimi ir reologinėmis savybėmis. Pastebėta, kad bitumo cheminę sudėtį sudaro ne tik įvairūs didelės molinės masės angliavandeniai, turintys aromatinių angliavandenilių fragmentus bei likusias funkcines grupes, kuriose aptinkami ir kiti heteroatomai (siera, azotas, deguonis
ir kt.), tačiau ir skirtingo kiekio ir rūšies parafininiai vaškai [1, 2].
Parafininis vaškas aplinkos temperatūroje yra kietas, tačiau esant aukštesnei temperatūrai, jis virsta mažo
klampumo skysčiu [3]. Bitume esantis parafininis vaškas yra dviejų rūšių:
1. Makroparafininis vaškas arba pagal struktūrą vadinamas makrokristaliniu parafininiu vašku. Jis sudarytas iš n-parafinų (n-alkanų) su nedideliu kiekiu izo-parafinų ir ciklo-parafinų kiekiais. Šisvaškas kristalizuojasi kaip didelės plokščios plokštelės ar adatos. [4, 5].
2. Mikroparafininis ir (arba) amorfinis vaškas arba pagal struktūrą vadinamas mikrokristalinis parafininis
vaškas. Jis daugiausiai sudarytas iš naftenų, izo-parafinų ir ciklo-parafinų. Šis vaškas kristalizuojasi kaip
mažos mikroskopinės adatos. [4, 5].
Kadangi parafininis vaškas dažnai neatsiejamas nuo kristalizacijos, parafininio vaško kiekio nustatymo metodai buvo dažnai grindžiami kristalizacijos nustatymu. Siekiant greičiau nustatyti bitume esantį makroparafininį
ir mikroparafininį vašką, naudojama infraraudonųjų spindulių spektroskopija, taikant Furje trasformaciją (angl.
Fourier Transform Infrared Spectroscopy FTIR).
Tyrimo objektas ir eksperimentinis tyrimas pavaizduotas 1 paveiksle.

1 pav.
Tyrimo objektas ir eksperimentinis tyrimas

293

Bitume esantis parafininio vaško kiekis (amorfinės ir (arba) kristalinės struktūros) įvertintas pagal IR absorbciją ties bangos skaičiumi 720 cm-1 ir apskaičiuojat integruotą plotą nuo bangos skaičiaus 734 cm-1 iki 707 cm-1.
Atlikus eksperimentinį tyrimą nustatyta, kad didžiausią parafininio vaško kiekį pagal IR absorbciją ties
bangos skaičiumi 720 cm-1 turi bitumas PMB 25/55-60_1 (0,050), o mažiausią – kelių bitumas 50/70_2 (0,044)
(2 pav.)

2 pav.
Parafininio vaško kiekis bitume pagal IR absorbciją ties bangos skaičiumi 720 cm-1

Vis dėl to parafininio vaško kiekis pagal IR absorbciją ties bangos skaičiumi 720 cm-1 nenusako bendro parafininio vaško kiekio, kadangi esant didesnei kristalizacijai atsiranda IR absorbcija ties bangos skaičiumi 730 cm-1.
Todėl šiame tyrime toliau parafininio vaško poveikis reologinėms savybėms vertintas pagal IR absorbciją, apskaičiuotą integruojant plotą nuo bangos skaičiaus 734 cm-1 iki 707 cm-1. Šiuo atveju didžiausias parafininio
vaško kiekis nustatytas kelių bitumui 50/70_1 (0,2422 cm-1), o mažiausias – polimerais modifikuotam bitumui
PMB 25/55-60_2 (0,2161 cm-1) (4 pav.).

3 pav.
Parafininio vaško kiekis bitume pagal IR absorbciją nuo bangos skaičiaus 734 cm-1iki 707 cm-1

Siekiant geriau įvertinti parafininio vaško kiekio poveikį bitumo reologinėms savybėms, apibendrinti
atlikto tyrimo rezultatai pateikti 1 lentelėje. Šioje lentelėje pavaizduojama kokį poveikį (teigiamą, neigiamą ar
neturi poveikio) bitumo reologinėms savybėms turi didėjantis parafininių vaškų kiekis kelių bitumui 50/70 ir
polimerais modifikuotam bitumui PMB 25/55-60.
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1 LENTELĖ.
Didesnio parafininio vaško kiekio poveikis bitumo reologinėms savybėms
Reologinės savybės

Klampa esant 135 °C

Teigiamas poveikis
50/70

PMB 25/55-60

Neigiamas poveikis
50/70

Neturi poveikio

PMB 25/55-60 50/70 PMB 25/55-60

+

+

Atsparumas provėžoms pagal aukščiausią kritinę temperatūrą

+

Atsparumas provėžoms pagal vidutines atsikūrusias deformacijas ir vidutinių liekamųjų deformacijų ir įtempių santykį
esant 60 °C ir įtempiams 0,1 kPa ir 3,2 kPa

+

+

Atsparumas nuovargiui pagal kritinę temperatūrą

+

+

Atsparumas temperatūriniams plyšiams pagal
bitumų įtempių relaksacijos modulį ir jo kitimo rodiklį po 60 s
esant -14 °C temperatūrai

+

+

+

IŠVADOS IR REZULTATAI:
1. Dviejų tirtųjų bitumų IR absorbcija ties bangos skaičiumi 720 cm-1 buvo vienoda (0,045 cm-1), tačiau
integruojant plotą nuo bangos skaičiaus 734 cm-1 iki 707 cm-1, kuomet įvertinamas išsikristalizavęs parafininis vaškas, tų pačių bitumų IR absorbcija skyrėsi net 12 %.
2. Rekomenduojama parafininio vaško kiekį bitume vertinti pagal IR absorbciją, apskaičiuotą integruojant
plotą nuo bangos skaičiaus 734 cm-1 iki 707 cm-1. IR absorbcija nustatoma infraraudonųjų spindulių
spektroskopu taikant Furję transformaciją.
3. Didesnis parafininio vaško kiekis (IR absorbcija) neturi reikšmingo poveikio bitumo 50/70 funkcionavimui išskyrus penetraciją. IR absorbcijai padidėjus nuo 0,2387 cm-1 iki 0,2422 cm-1 penetracija sumažėjo
nuo 64,6 dmm iki 50,5 dmm, t. y. bitumas tapo standesnis (kietesnis).
4. IR absorbcijos padidėjimas nuo 0,2161 cm-1 iki 0,2333 cm-1 turi neigiamą poveikį polimerais modifikuoto
bitumo PMB 25/55-60 atsparumui provėžoms, nuovargiui ir temperatūrinių plyšių susidarymui. Tuo
tarpu klampos esant 135 °C sumažėjimas nuo 2509 mPa·s iki 1508 mPa·s yra pageidaujamas, nes leidžia
sumažinti asfalto gamybos ir klojimo temperatūrą.
5. Siekiant geriau įvertinti natūralaus ir pridėtinio parafininio vaško poveikį bitumo funkcionavimui, rekomenduojama tyrimą tęsti tiriant bitumus su pridėtiniu parafininiu vašku.

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0321)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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[3] Edwards, Y., Isacsson, U. Wax in Bitumen, Road Materials and Pavement Design, 2011, 0629: 2164–7402.
[4] Lu, X., Langton, M., Olofsson, P., Redelius, P. Wax morphology in bitumen. Journal of Materials Science, 2005, 40(8), 1893–1900
[5] Oner, J., Sengoz, B., Maidanova, N., Topal, A., Malkoc, G. Evaluation of rheological effects of waxes on bitumen from different sources, 6th
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Vidaus degimo varikliai, ypač dyzeliniai, yra vienas pagrindinių aplinkos taršos šaltinių. Deginant naftinius
degalus į atmosferą išmetamas didelis kiekis žalingų medžiagų.
Vienas iš būdų, padedančių išvengti žalingo deginių poveikio aplinkai ir atsisakyti energetinės priklausomybės nuo vis brangstančių naftinės kilmės degalų, yra biobutanolio ir biodyzelino (RME) mišinių naudojimas. Šių
mišinių pranašumai: turima žaliavinė bazė; ištobulinta technologija ir gamybiniai pajėgumai mišiniams paruošti;
patogus naudojimas, nes normalios būsenos mišiniai yra skysti; kenksmingų komponentų bei šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio dyzelinių variklių išmetamosiose dujose ženklus sumažinimas.
Remiantis [1] skaičiavimais naftos rezervai gali išsekti per ateinančius 35 metus, gamtinių dujų ̶ 37 metus,
o anglies – 107 metus. Dėl minėtų senkančių naftos išteklių, didėjančių iškastinių degalų kainų ir griežtėjančių
reglamentų į orą išmetamiems teršalams, per pastaruosius dešimtmečius stipriai išaugo domėjimasis alternatyviais degalais. Viena iš alternatyvų yra augalinių aliejų panaudojimas vidaus degimo variklyje, tačiau pagrindinis jų trūkumas, kuris trukdo augalinius aliejus naudoti dyzeliniame variklyje, yra didelė kinematinė klampa, kuri
nulemia blogesnį išgaravimą, nevisišką sudegimą, degalų purkštukų užsikimšimą ir kitas problemas.
Šioms problemos išspręsti yra pasiūlyta keletas metodų. Ko gero, plačiausiai naudojama transesterifikacija, kai augaliniai aliejai yra cheminėmis reakcijomis paverčiami į metilo ar etilo esterius, kitaip dar vadinamus biodyzelinu. Didžiausia problema čia yra degalų savikaina, nes reikalingas papildomas aliejaus apdorojimo procesas,
kuriame papildomai naudojamas metanolis ar etanolis. [2] atliktais skaičiavimais, aiškų energijos atsiperkamumo
pranašumą turi grynasis aliejus. Norint gauti 37,62 MJ/kg energijos, tereikia sunaudoti 8,34 MJ/kg energijos, o
gauti 38,50 MJ/kg energijos iš biodyzelino naudojant transesterifikacijos procesą reikia 18,09 MJ/kg. Tai rodo,
kad grynajam aliejui reikia įdėti 4,51 karto mažiau energijos, kai biodyzelinui tik 2,13 karto. Toksikologinėje kategorijoje, kurioje įvertinama aplinkos tarša vandens ištekliams, dirvožemiui ir žmogui rodo, kad transesteri fikacijos procesas labai padidina tašą dėl papildomai naudojamų cheminių medžiagų. Netoksikologinėje kategorijoje,
biodyzelinas rodo geresnius rezultatus tik eutrofikacijos ir aplinkos potencialo rūgštėti (dėl NOx ir N2O emisijų)
kategorijose.
Svarbi riba, kurią iki 2050 m. Europos Sąjungoje ketinama pasiekti ‒ 60% sumažėjęs CO2 išmetimas
transporto sektoriuje. Tai siekiama padaryti panaudojant alternatyvius degalus, kurie turi mažiau anglies (pvz.,
metanas) arba iš viso neturi (pvz., vandenilis). Tam tikra prasme galima teigti, kad augalinis aliejus neišmeta
į aplinką CO2, nes tai yra CO2, kuris buvo sunaudotas iš atmosferos augimo stadijoje. Taip pat pabrėžtina, kad
Europos Sąjunga skatina ne vieno alternatyvaus degalo plėtojimą, o keleto išlaikant technologinį neutralumą.
Augalinės kilmės degalai gali būti pakaita iškastiniam. Nors šiuo metu biodegalų gamyba sulėtėjusi dėl išaugusių
žaliavų kainų, tačiau tikimasi, kad ateityje jie sudarys ženklią dalį degalų rinkos.

TYRIMO TIKSLAS:
Eksperimentiškai ištirti slėginio uždegimo variklių, veikiančių rapsų aliejaus, rapsų metilo esterio ir alkoholių mišiniais, eksploatacinius rodiklius ir optimizuoti juos įtakojančius veiksnius.
Darbe taikyti teoriniai ir eksperimentiniai tyrimo metodai. Atlikti teoriniai tyrimai yra pagrįsti hidrodinamikos, teorinės mechanikos ir degimo proceso dinamikos teorija, pritaikius analitinius ir skaitinius tyrimo
metodus. Eksperimentiniams tyrimams naudoti dyzeliniai vidaus degimo varikliai PERKINS 1104c-44 ir AUDI 1Z;
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variklių apkrovos stendai SCHENCK WT190 ir КИ-5543; išmetamųjų dujų emisijos matavimo prietaisas „Horiba 7170DEGR“, dūmingumo matavimo prietaisas „AVL 415S“, taip pat panaudoti stabiliųjų izotopų masių spektrometras „ThermoFinnigan Delta Plus Advantage“ su prie jo prijungtu degintuvu „FlashEA 1112“, kondensacinis
aerozolio dalelių skaitiklis UF-02 su turbulentiniu aerozolio dalelių srauto stambintuvu. Teoriniai tyrimai atlikti
VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių inžinerijos katedroje.
Darbe modeliuojami ir eksperimentiškai tiriami PRRFS rastrų formavimo procesą įtakojantys dinaminiai
reiškiniai.
Cetaninis mišinio skaičius mažėja didėjant butanolio koncentracijai. Temperatūrai kylant, mišinio tankis mažėja. Taip pat, tankis mažėja, didėjant butanolio koncentracijai. Išmatuota kinematinė klampa didžiausia
rapsų aliejui ir mažėja didėjant butanolio koncentracijai. Dyzeliną pakeitus RA, efektyvusis naudingumo koeficientas sumažėja beveik visomis apkrovomis. Lyginamosios degalų sąnaudos, lyginant su dyzelinu, išaugo visiems
tyrinėtiems mišiniams. Dūmingumas, lyginant su dyzelinu padidėja, vienintele apkrova, atitinkančia 0,2 MPa vidutinį efektyvųjį slėgį. NOx emisija lyginant su dyzelinu sumažėja. CO emisija nepriklausomai nuo apkrovos ir
butanolio koncentracijos mišiniuose yra didesnė negu varikliui dirbant dyzelinu. CO2 emisija padidėjo priklausomai nuo apkrovos. HC emisija didėjant apkrovai mažėja, bet didėjant butanolio koncentracijai – didėja. Optimalus paskubos kampas RA20 mišiniui nustatytas apie -14...-16 laipsnių prieš VRT. Dūmingumas ankstinant degalų
įpurškimą mažėja. NOx koncentracija ankstėjant degalų įpurškimui sparčiai didėja. HC emisija mažėja ankstinant
degalų įpurškimą.

Literatūra
[1] Shafiee , S, ir E Topal. „When will fossil fuel reserves be diminished?“ Enegy Policy 37 (2009): 181-9.
[2] Laza, T., ir Á. Bereczky. „Basic fuel properties of rapeseed oil-higher alcohols blends.“ Fuel 90 (2011): 803–810.
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MIKROBINIO KURO
ELEMENTO KŪRIMAS
IR TYRIMAI

Biokuro elementų technologijų taikymas elektros gamybai ir nuotekų utilizavimui artimoje ateityje yra perspektyvi tyrimų sritis aplinkosaugos ir industrijos srityse. Tai yra gana pigus, patvarus bei atsinaujinantis energijos
šaltinis, kurio anglies dioksido išmetamųjų dujų kiekis yra mažas lyginant su iškastiniais kurais [1]. Mikrobinio
biokuro veikimo principas yra paprastas: cheminė energija, kuri gaunama mikroorganizmui katalizuojant oksidacijos/redukcijos reakcijas yra tiesiogiai paverčiama į elektros energiją [2]. Kuriant tokio tipo mikrobinį biokurą
reikia atsižvelgti į redoks tarpininkus bei mikrooragnizmą. Šiam tikslui dažniausiai naudojamas mikroorganizmas
yra kepimo mielės (Saccharomyces cerevisiae). Mielės pasižymi atsparumu aplinkos poveikiui ir gali metabolizuoti daugybę substratų [3]. Tačiau mielių ląstelių membranų pralaidumas yra gana mažas, todėl norint gauti
elektronus iš ląstelių, reikalingi redoks tarpininkai. Tarpininkai yra naudojami elektronų perdavimui iš ląstelės į
elektrodą. Jų veikimo principai skirstomi į skirtingus tipus, priklausomai nuo to ar vykstant viduląstelinėms reakcijoms tarpininkas tiesiogiai perduoda elektronus elektrodui, ar per kitą tarpininką esantį tirpale. [4]. Kuriant
mielių pagrindo mikrobinį kuro elementą buvo pasirinkta vieno tarpininko sistema.
Mikrobinio kuro kūrimui buvo pasirinkta trijų elektrodų celė, kurią sudarė palyginamasis elektrodas
(Ag/AgCl-, 3M Cl-), pagalbinis elektrodas (platinos) bei darbinis (grafito) elektrodas.
Norėdami pagerinti krūvio pernešimą iš mielių ląstelių į elektrodą, naudojome du lipofilinius mediatorius:
i) 9,10-fenantrenequinoną (PQ) ir ii) 2-metil-1,4-naftochinoną (menadionas, MD). Redoks tarpininkai buvo imobilizuojami ant darbinio elektrodo.
Ciklinės voltamperometrijos (CV) metodas buvo pasirinktas siekiant nustatyti galimas ribas, prie kurių
vyksta oksidacijos-redukcijos reakcijos. Сiklinės voltammogramos buvo registruojamos 0,1 V/s greičiu potencialo ruože nuo -0,6 V iki
+0,8 V (1 pav.).
Iš gautų voltammogramų (1 pav.) matome, kad didinant mielių koncentraciją nuo 0,04 iki 2 g/ml, srovės
tankis sumažėjo 1,3 mA/cm2 su imobilizuotu PQ ir 0,2 mA/cm2 su MD tarpiniku. PQ redoks tarpininko oksidacijos-redukcijos smailės yra 6 kartus didesnės nei su MD.

1 pav.
Ciklinė voltammograma ant grafitinio elektrodo įmobilizavus PQ ir MD tarpininkus, esant skirtingai
mielių koncentracijoms.
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Mikrobinio kuro elemento veikimas buvo tiriamas naudojant dviejų elektrodų sistemą, kurioje du elektrodai buvo grafitiniai. Mediatoriai buvo imobilizuojami ant anodo. Buvo ištirtas mikrobinio kuro elemento efektyvumas, nustatant generuojamą galią bei darbinę įtampą, esant įvairioms apkrovoms (2,3 MW, 1 MW, 500 kW,
50 kW, 1 kW, 100 W) (2-3 pav.).

2 pav.
Potencialo priklausomybė nuo apkrovos, kai ant anodo įmobilizuotas PQ arba MD
tarpininkas su mielėmis.

Nustatyta, kad mikrobinis biokuras generavo 11 V su PQ tarpininku ir 32 V su MD redoks tarpininku, esant
26 mM gliukozės, esant 2,3 MW apkrovai (2 pav.). Maksimalus 53 V potencialas su PQ ir 74 V su MD esant 26 mM
gliukozės buvo atviroje grandinėje.

3 pav.
Galios priklausomybė nuo potencialo, kai ant anodo įmobilizuotas PQ arba MD
tarpininkas su mielėmis.

Nustatyta, kad mielių pagrindo biokuro celė sukuria maksimalią 0,785 W/cm2 galią su PQ ir 6,29 W/cm2 su
MD, esant 26 mM gliukozės.
Iš CV duomenų nustatyta, kad didesnis srovės tankis yra esant PQ tarpininkui nei MD. Tačiau didėjant
mielių koncentracijai srovės tankis mažėja oksidacijos/redukcijos smailių vietose esant PQ ir MD tarpininkams.
Tai reiškia, kad norint gaminti daugiau elektros energijos, biokuro celėje nereikia naudoti didelės mielių koncentracijos. Tiriant mikrobinio kuro elemento efektyvumą nustatyta, kad naudojant MD buvo pasiektas 3 kartus
didesnis potencialas ir 8 kartus didesnė galia nei naudojant PQ. Norint ateityje pagerinti biokuro celės efektyvumą, reikia atsižvelgti į redoks tarpininkų koncentracijos pokytį.

Literatūra
[1] Davis, F. Higson, S.P.J. Biofuel cells-Recent advances and applications, Biosens. Bioelectron., 2007.
[2] Rozene, J., Morkvenaite-Vilkonciene, I., Bruzaite, I., Dzedzickis, A., Ramanavicius, A. Yeast-based microbial biofuel cell mediated by 9,
10phenantrenequinone, Electrochim. Acta, p. 137918, 2021.
[3] Silveira, G., Ikegaki, M., Schneedorf, J.M. A low-cost yeast-based biofuel cell: an educational green approach, Green Chem. Lett. Rev., vol.
10, no. 1, pp. 32–41, 2017.
[4] Stirke, A., Zimkus, A., Ramanaviciene, A., Balevicius, S., Zurauskiene, N., Saulis, G., Chaustova, L., Stankevic, V. Ramanavicius, A. Electric
field-induced effects on yeast cell wall permeabilization, Bioelectromagnetics. 2014, 35, 136-144. DOI: 10.1002/bem.21824.
299

N. E. Sitiajev1,
V. Trečiokaitė1,
E. Šutinys1
Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės
gamybos katedra, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, Vilnius

1

JĖGOS / SLĖGIO JUTIKLIO
STATINIO IR DINAMINIO
TIKSLUMO BEI PATIKIMUMO
EKSPERIMENTINIS TYRIMAS

ĮVADAS:
Pagrindinis projekto tikslas yra įvertinti ar pasirinktas jėgos ar slėgio jutiklis, tyrimo objektas - „Velostat®“
medžiaga, gali būti patikimai naudojama kuriant jutiklius mechatronikos ir biomedicinos srityse. Apie tai galima
bus nuspręsti išanalizavus „Velostat®“ medžiagos reakciją į statinės bei dinamines mechaninės apkrovas.

TYRIMO OBJEKTAS:
„Velostat®“ yra sudėtinė polimerinė medžiaga, sudaryta iš impregnuoto anglimi polietileno. Įstrigę anglies milteliai iš pradžių dielektrinį polietileną paverčia elektrai laidžia kompozicine medžiaga, priklausančia
pjezorezistinių medžiagų grupei. Tiesiogiai kalbant pridėjus jėgą arba kitaip sakant suspaudus „velostat®“
medžiagą, jos elektrinis pasipriešinimas mažėja, o atlaisvinus nuo spaudimo vėl grįžta į pradinė padėti.
Jis gali būti naudojamas įvairiems tikslams, ypač kuriant lanksčius jutiklius, kurie labai reikalingi mechatronikoje ir biomedicinoje. Tipinis lanksčių pjezo varžinių jutiklių taikymo laukas apima slėgio arba įprastos
jėgos vertinimą nestandartiniuose objektuose. Lanksčius pjezorezistinius jutiklius galima pritaikyti robotikoje,
nešiojamuose jutikliuose ir žmogaus-mašinos sąveikos įrenginiuose. Tačiau pjezorezistinių jutiklių įgyvendinimą
mechatroninėse ir robotinėse sistemose vis dar riboja patikimų medžiagų, turinčių stabilias charakteristikas,
trūkumas [1].
Kad „Velostat®“ būtų laikoma taktilinio jutiklio kūrimui tinkama medžiaga, reikėtų išnagrinėti jo pranašumus ir trūkumus. Svarbiausi varžinių jutiklių privalumai, lyginant juos su kitų tipų jutikliais, yra mažos gamybos
sąnaudos, sąsajos mazgu ir duomenų rinkimo proceso paprastumas. Taip pat galimybė reguliuoti jutiklio matavimo diapazoną pagal reikiamą apkrovą, keičiant jo geometrinį dydį, didesnis paviršiaus plotas, leidžia matuoti
didesnę paskirstytą apkrovą.
Tačiau tokie ribojantys veiksniai kaip: senėjimas, sukeliantis elektrinių savybių pokyčius; netiesiškumas;
reikšminga histerezė; nevienalytė struktūra; daugiakryptis laidumas lemia prastą tikslumą, pakartojamumą ir
galimybę juos lengvai pakeisti, todėl šie jutikliai nėra tinkami tiksliems, pakartojamiems ir patikimiems slėgio ar
jėgos matavimams. Įveikus šias problemas padidės „Velostat®“ taikymo sritis, ypač šio kompozicinio polimero
naudojimas didelio našumo jutikliuose. Todėl reikalingas išsamus jo charakteristikų tyrimas, o jų neapibrėžtumui kompensuoti gali būti panaudoti kompiuteriniai algoritmai [1].

TESTAVIMO STENDO PROJEKTAVIMAS:
„Velostat®“ medžiagos bandymui buvo suprojektuotas testavimo įrenginys, 1 paveikslas, ten „Velostat®“
medžiagą yra suspausta tarp dviejų laidžių juostų įrenginio korpusu ir ant viršutinės korpuso plokštės yra pritvirtintas elektros variklis ir akselerometras, variklis sukels dinaminę mechaninę apkrovą, o akselerometras bus
panaudotas nustatyti sukeltu virpesių lygi. Per laidžias juosteles yra renkamos „velostat®“ medžiagos elektrinės
charakteristikos, kad jos vėliau galėtų būti palygintos su akselerometro vertėmis.
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1 pav.
Bandymo prietaiso schema: 1 – „Velostat®“ plėvelė, 2 –- laidžioji juosta, 3 – apatinė plokštė, 4 – viršutinė plokštė, 5 – elektros variklis, 6 – skriemulys, 7 – akselerometras

EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI:
Bandymai buvo skirstomi į statinius ir dinaminius. Statiniui įvertinimui buvo parinkti skirtingų masių svoriai
ir patalpinti virš „Velostat®“ medžiagos centro. Iš viso buvo padaryti 6 bandymai, su sekančiomis masėmis: 0 g, 20
g, 50 g, 100 g, 150 g ir 170 g. Kiekvienas bandymas trūko 15 sekundžių.
Dinaminio tyrimo metu buvo įjungtas elektros variklis, kuris besisukant sukeldavo dinaminę mechaninę
apkrovą jutikliui, o keičiant variklio sukimosi greitį, svorio dydį ir svorio poziciją buvo sukurtos skirtingo intensyvumo apkrovimo sąlygos. Svoriams buvo panaudoti varžtai bei veržlės 4 atitinkamu didžiu: 0 g; 2,2 g; 2,8 g; 3,4
g. Taip pat buvo parinktos 3 svorio pozicijos: 12, 16 ir 20 mm nuo skriemulio centro. Papildomai buvo parinkti 4
skirtingi greičiai: 0 aps./min; 4 aps./min; 4,75 aps./min; 5,5 aps./min. Kiekvienas bandymas trūko 20 sekundžių.

TYRIMŲ REZULTATAI:
2 paveiksle matome dinaminės apkrovos su priklausomybė nuo masės bandymų duomenys. Buvo manoma, kad didinant svorio masę, varžą atitinkamai mažės, tą ir matome iš gautų duomenų. Keičiant masę varža
mažėja 0,1 Ω, taip pat esant didžiausiam krūviui pastebiama didžiausia varžos pokyčio amplitudė.

2 pav.
Dinaminis bandymas su priklausomybė nuo masės
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IŠVADOS:
Rezultatai rodo, kad „Velostat®“ medžiagą veikiant 15 s apkrova iki 100 g medžiagos varža didėja, o dar
labiau padidinus apkrovą iki 170 g ir išlaikant 15 s – medžiagos varža mažėja. Dinaminių tyrimų rezultatai rodo,
kad didinant apkrovą, variklio apsisukimų greitį ir ekscentriciteto atstumą tiriamos medžiagos varža mažėja.

PADĖKA:
Šis projektas yra finansuotas iš Europos socialinio fondo (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0328) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] A. Dzedzickis, E. Sutinys, V. Bucinskas, U. Samukaite-Bubniene, B. Jakstys, A. Ramanavicius, I. Morkvenaite-Vilkonciene, PolyethyleneCarbon Composite (Velostat®) Based Tactile Sensor, Polymers 2020, 12(12), 2905 (2020).
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MEMS JUTIKLIO SIGNALO
TIKSLUMO TYRIMAS IR
APDOROJIMO FILTRO
PARAMETRŲ NUSTATYMAS
NAUDOJANT MAŠININIO
MOKYMO METODUS

Tikslus judėjimo trajektorijos vertinimas naudojant paprastus ir pigius mikroelektromechaninės sistemos
(MEMS) tipo akselerometrus turi potencialo būti plačiai taikomas tokiose srityse kaip supaprastintas industrinių
robotų valdymas, dronų navigacija ir kt. Vis dėlto, pigūs akselerometrai pasižymi ženkliomis matavimo paklaidomis, ypač pasireiškiančiomis matuojant mažus pagreičius. Skaičiuojant poslinkius pagal išmatuotus pagreičius,
šios paklaidos greitai auga, dėl ko vertinamos trajektorijos su laiku tampa visiškai neatitinkančios realios trajektorijos, pagal kurią buvo judinamas jutiklis.
Tradiciniai skaitmeniniai jutiklio signalo filtravimo metodai, pradedant paprastais „slenksčio“ tipo filtrais,
baigiant sudėtingesniais Kalmano filtrais, gali būti taikomi matavimų tikslumų gerinimui. Vis dėlto, tokių filtrų
taikymas šioje srityje yra ribotas, kadangi šie filtrai arba ženkliai sumažina matavimo sistemos jautrumą, arba
reikalauja dedikuoto filtrų parametrų reguliavimo kiekvienai matuojamai trajektorijai.
Trajektorijų, vertinamų remiantis akselerometro matavimų duomenimis, tikslumo ir nuoseklumo gerinimas naudojant mašininį mokymą (MM) yra perspektyvi tyrimų sritis. Šioje srityje atlikti tyrimai patvirtina, kad
tiek „long short-term memory“ (LSTM) tipo MM algoritmai [1], tiek MM-Kalmano filtro kombinacijos [2, 3] atkuria tikslesnes trajektorijas lyginant su tradiciniais filtravimo metodais. Siekiant papildyti tuos tyrimus, šis darbas
tiria gilaus q-mokymo tipo algoritmo taikymo potencialą siekiant pagerinti poslinkio tikslumo vertinimą naudojant MEMS tipo akselerometro matavimų duomenis.
Šis tyrimas remiasi gilaus q-mokymo algoritmo treniravimu naudojant idealaus poslinkio duomenis ir poslinkių duomenų rinkinius apskaičiuotus naudojant neapdorotus akselerometro rodmenis. Neapdorotos pagreičių vertės buvo surinktos naudojant MPU6050 akselerometrą ir ESP32 mokrovaldiklį, kurie sudaro pagreičių
matavimo sistemą (PMS). Buvo taikomi du PMS judėjimo erdvėje metodai. Pirmąjame buvo naudojamas artikuliacinis robotas Motoman SSF2000, ant kurio griebtuvo buvo sumontuota PMS. Šis metodas buvo taikomas
siekiant išgauti fiziškai tikslias ir pakartojamas judėjimo trajektorijas, kurios tiksliai atitiktų idealias trajektorijas.
Tuo tarpu antrasis metodas rėmėsi PMS judinimu žmogaus ranka. Paklaidos atsirandančios trajektorijose, vertinamose šiuo metodu surenkamais duomenimis, iškyla ne tik dėl netikslumų paties jutiklio matavimuose, bet
ir dėl žymių nuokrypių atsirandančių dėl žmogaus rankos judėjimo netikslumų. Duomenų rinkiniai surinkti šiuo
metodu realistiškai atitinka situacijas, kuriose MM metodu tikslinamos trajektorijos būtų taikomos praktikoje.
Neapdoroti akselerometro matavimų duomenys yra surenkami naudojant PMS, kuri yra judinama iš anksto nustatyta trajektorija. Naudojant surinktus neapdorotus pagreičių duomenis, nekoreguotų poslinkių vertės
yra apskaičiuojamos ir išsaugomos atitinkamame duomenų rinkinyje. Remiantis informacija apie trajektoriją,
pagal kurią buvo judinama PMS, idealių poslinkių duomenų rinkinys yra sugeneruojamas tuo pačiu formatu, kaip
ir nekoreguotų poslinkių duomenys.
Naudojant šiuos du duomenų rinkinius (nekoreguotų poslinkių ir idealių poslinkių), gilaus q-mokymo algoritmas yra treniruojamas. Treniravimo metu algoritmas koreguoja nekoreguotus poslinkius taip, kad šie kuo geriau atitiktų idealias poslinkių vertes. Kiekvienos treniravimo iteracijos pradžioje nekoreguotos poslinkių vertės,
atitinkančios esančią iteraciją, kartu su duomenimis iš praeitos iteracijos (paskutinė atlikta korekcija, gaunami
nuokrypiai, atlygio vertė) yra įvedami į gilaus q-mokymo algoritmo neuroninį tinklą. Įvedama informacija iš praeitos iteracijos informuoja algoritmą ar tuo metu atlikta korekcija buvo sėkminga ir sėkmės lygį. Tai yra dalinai
atliekama atlygio funkcijos pagalba, kuri lygina nuokrypius gautus po praeitos iteracijos korekcijos su nuokrypiais gautais esamoje iteracijoje. Galiausiai, algoritmas išveda koreguotų poslinkių vertes sekančiai iteracijai.
Dėl stochastinės algoritmo prigimties kylančios aukšto dažnio ir žemos amplitudės variacijos gaunamuose kore303

guotuose poslinkiuose yra kompensuojamos apvalinamuoju filtru, taip išgaunant tolygesnes (ir realistiškesnes)
trajektorijas.
Siekiant paprastesnio algoritmo treniravimo ir rezultatų vertinimo, tyrimo metu PMS buvo judinama tiesia
trajektorija. Matavimas pradedamas PMS esant rimtyje. Tuomet pradedamas įsibėgijimas iki kol pasiekiamas
tolygus greitis. PMS tolygiu greičiu nukeliavus 0,4 m. atstumą, ji yra sulėtinama iki rimties ir pagreičio matavimas
yra nutraukiamas. Matavimai buvo atliekami 50 Hz dažniu. Koreguoto poslinkio taškai yra apvalinami skaičiuojant 20 artimiausių taškų vidurkius, taip išgaunant tendencijos kreivę. PMS judinant robotu, nekoreguoto poslinkio ir gilaus q-mokymo algoritmo koreguoto poslinkio kreivės palyginamos 1 pav.

1 pav.
Koreguoto ir
nekoreguoto poslinkių
kitimo laiko atžvilgiu
palyginimas, PMS
judinant robotu.

Neatitikimas tarp nekoreguoto poslinkio (apskaičiuoto naudojant neapdorotus pagreičio duomenis) ir idealaus poslinkio (to, kuris turėtų būti matuojamas) yra akivaizdus. Tuo tarpu koreguotas (grafike – koreguoto p.
taškai) ir apvalinamojo filtro apdorotas (grafike – koreguoto p. tendencija) atitinka idealų poslinkį artimai. Vidutinis nuokrypis nuo idealaus yra apie 5 %, o didžiausias nuokrypis siekia 18 %. Analogiško eksperimento atlikto
PMS judinant ranka rezultatai pateikti 2 pav.

2 pav.
Koreguoto ir
nekoreguoto poslinkių
kitimo laiko atžvilgiu
palyginimas, PMS
judinant žmogaus ranka.
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Dėl fizinių judėjimo netikslumų atsirandančių judinant PMS žmogaus ranka, tiek nekoreguoti, tiek koreguoti nuokrypiai nuo idealaus poslinkio yra pastebimi atitinkamame grafike. Nekoreguotas poslinkis greitai atsiskiria nuo idealios vertės. Tuo tarpu koreguotas poslinkis apytiksliai seka idealų poslinkį. Vis dėlto, čia nuokrypiai
taip pat yra akivaizdūs: čia vidutinis nuokrypis siekia apie 25 %, o didžiausio vertė yra apie 39 %.
Nepaisant to, kad korekcijos tikslumas pastebimai krenta esant dideliam triukšmui neapdorotuose duomenyse (tiek dėl jutiklio matavimo netikslumų, tiek dėl fizinių neatitikimų tarp realiai judintos ir idealios trajektorijų), koreguota trajektorija apytiksliai seka idealią tiek judinant PMS robotu, tiek žmogaus ranka. Norint taikyti šią
technologiją praktikoje, algoritmo priklausomybė nuo idealių trajektorijų duomenų turi būti sumažinta.
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KOMPLEKSINIS TRIJŲ
RENATŪRALIZUOTŲ UPIŲ
ATKARPŲ EKOLOGINIS
BŪKLĖS IŠTYRIMAS IR
VERTINIMAS

Upė yra sudėtinga ekosistema neatsiejama nuo žmogaus veiklos ir atspindinti aplinkos taršą bei esamą
būklę. XX a. Pasaulyje upės buvo tiesinamos dėl laivybos, potvynių reguliavimo, kadangi pavasario potvynių
metu upės patvindavo ir užliedavo žmonių gyvenamąsias vietas, derlingus žemės ūkio laukus. Lietuvoje dar
1950 – 1990 metais buvo vykdoma intensyvūs žemių sausinamo darbai, kurios metu upės vagos buvo paversto
sausinimo sistemų priimtuvais. Apie 47 % Lietuvos teritorijos yra nusausinta įrengiant melioracijos sistemas.
Vykdant sausinamosios melioracijos darbus buvo pertvarkyta upės vagos morfologija t.y. pagilinta bei ištiesinta vaga, statūs upės šlaitai, Tokia sureguliuota upė patenkina žmogaus poreikius – greitas vandens nuleidimas iš melioracijos sistemų, bet tuo pačiu nesudaro sąlygų upės savaiminiam apsivalymui vykti, o svarbiausia – neįvertintas poveikis upės florai ir faunai. Todėl nenuostabu, kad pasklidoji tarša daugiausia susidaranti iš
žemės ūkio yra labiausiai teršianti paviršinius vandens telkinius. O šios taršos neigiamas poveikis išryškėja upės
ekosistemos abiotinėje ir biotinėje aplinkose, kadangi jos tarpusavyje veikdamos sukuria darnią upių ekosistemą.
Vienas iš darnios upių ekosistemos pavyzdžių – vabzdžių lervos nukritusios į vandenį yra svarbios žuvims, kurios
minta jais bei vandenyje esančiais bestuburiais [3]. Taigi, upių tiesinimas sunaikino upės vandens organizmų
buveinės, sumažėjo biologinė įvairovė [4].
Remiantis užsienio patirtimi efektyviausia priemonė upių ekologinei būklei gerėti – upių renatūralizavimas
panaudojant natūralias bioinžinerines priemones tokias kaip akmenų metiniai, medžių rąstai, kelmai, kurios sudaro sąlygas hidromorfologinių rodiklių pokyčiams bei pagerina upių ekosistemą. Todėl tyrimo tikslas – atlikti
komplesinį upių ekologinės būklės vertinimą per fizikinius-cheminius, hidromorfologinius bei biologinius, kokybės elementų rodiklius.
Tyrimams buvo pasirinktos Vašuoka (X-6176463, Y-544959, LKS-94), Viešinta (X-6172895, Y-559150, LKS94) ir Vyžuonos upės (X-6211542, Y-601879, LKS-94). Pastarosios dvi priklauso Mūšos baseinui, o Vyžuona priklauso Nemunėlio baseinui. Buvo analizuojama šių tyriamųjų upių 1 km. renatūralizuotos atkarpos ir palyginamos su šių upių sureguliuotomis 1 km upių atkarpomis.
Lietuvoje upių ekologinė būklė vertinama remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo”. Ši metodika parengta remiantis vienu iš svarbiausių vandensaugos tikslų natūraliems paviršiniams vandens telkiniams
– pasiekti gerą ekologinę būklę. Paviršinių vandens telkinių būklė vertinama pagal cheminę ir ekologinę būklę.
Ekologinė būklė nustatoma pagal kokybės elementus ir juos apibūdinančius rodiklius – fizikinius-cheminius, hidromorfologinius, biologinius kokybės elementus. Hidromorfologiniai rodikliai bei jų UHMI indeksas
atskleis renatūralizuotos upės bioinžinerinių priemonių efektyvumą. Fizikiniai cheminiai rodikliai kaip fosfatų
fosforas, nitratų azotas, ištirpęs deguonies kiekis gali parodyti momentinę upelio taršą tiriamojoje atkarpoje, bet
negali nusakyti tikslios ekologinės būklės, nes šiek tiek pakeitus tyrimo vietą gaunami visiškai skirtingi rezultatai,
o taip pat vyksta metiniai ritmai. Todėl būtina vertinti biologinius rodiklius – makrozoobentoso taksonominę
sudėtį ir gausą (UMEI indeksas), ichtiofaunos taksonominę sudėtį ir gausą (LŽI indeksas) bei makrofitus (UMI
indeksas), nes šie organizmai beveik visą laiką funkcionuoja vandenyje, jų tyrimai atskleidžia ilgalaikę upės būklę,
jos pokyčius [3].
Atlikus kompklesinį ekologinės būklės vertinimą pagal anksčiau išvardintus rodiklius buvo gauti rezultatai,
kurie pateikti 1 lentelėje. Upių, ekologinė būklė klasifikuojama į penkias klases: labai gerą, gerą, vidutinę, blogą ir
labai blogą. Ekologinės būklės įvertinimo pasikliovimo lygis gali būti didelis, vidutinis ir mažas.
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1 LENTELĖ.
Tiriamųjų upių ekologinės būklės vertinimo rezultatai
Renatūralizuotos upių atkarpos
Vašuoka

Viešinta

Reprezentatyvios upių atkarpos
Vyžuona

Vašuoka

Viešinta

Vyžuona

Hidromorfologiniai
UHMI indeksas
0,813

0,875

0,625

0,438

0,5

0,375

Gera

Gera

Prastesnė nei gera

Prastesnė nei gera

Prastesnė nei gera

Prastesnė nei gera

Fizikiniai cheminiai
Nitratinis azotas
4,9

3,66

1,64

4,56

4,41

1,89

Bloga

Vidutinė

Gera

Bloga

Vidutinė

Gera

0,034

0,034

0,035

0,0353

0,035

0,032

Bloga

Bloga

Bloga

Bloga

Bloga

Bloga

Fosfatinis fosforas

Ištirpęs deguonies kiekis
7,7

6,89

6,8

7,35

6,93

7,85

Gera

Vidutinė

Vidutinė

Vidutinė

Vidutinė

Gera

Biologiniai
Ichtiofaunos taksonominė sudėtis ir gausa (LŽI indeksas)
0,403

0,628

0,520

0,360

0,606

0,353

Vidutinė

Vidutinė

Vidutinė

Bloga

Vidutinė

Bloga

0,54

0,54

0,54

0,58

0,54

0,51

Vidutinė

Vidutinė

Vidutinė

Vidutinė

Vidutinė

Vidutinė

0,4

0,4

0,1

0,09

0,09

0,035

Vidutinė

Vidutinė

Bloga

Labai bloga

Labai bloga

Labai bloga

VIDUTINĖ

VIDUTINĖ

VIDUTINĖ

VIDUTINĖ

VIDUTINĖ

Makrozoobentoso taksonominė sudėtis ir gausa (UMI indeksas)

Makrofitai (UMEI indeksas)

BENDRA EKOLOGINĖ BŪKLĖ
BLOGA

Visų tiriamųjų upių renatūralizuotos atkarpos atitiko vidutinę ekologinę būklę, o jų būklės pasikliovimo lygis
vidutinis. Reprezentatyvi Vyžuonos atkarpa atitiko blogą ekologinę būklę, o būklės įvertinimo pasikliovimo lygis
mažas. Likusių Vašuokos ir Viešintos reprezentatyvių atkarpų ekologinė būklė vidutinė, o būklės pasikliovimo lygis
vidutinis. O taip pat gauti rezultatai parodė, kad renatūralizuotų upių atkarpų ekologinė būklė yra geresnė. O tam
įtakos turėjo ichtiofaunos taksonominė sudėtis ir gausa (LŽI indeksas), hidromorgologinis indeksas (UHMI) bei
makrofitų indeksas (UMEI), kurių indeskas buvo geresnis lyginant su reprezentatyviomis atkarpomis. Vis delto
įrengtos bioinžinerinės priemonės (rąstai, akmenų metiniai, kelmai) sukūrė geresnės hidromorfologines sąlygas,
suformavo užutekius reikalingus ichtiofaunos taksonominei sudėčiai ir gausai didėti, neršti. O taip pat pagerino
rūšinę įvairovę bei upės ekosistemą. Tokius rezultatus atskleidžia Vokietijoje, Austrijoje atliktais moksliniai tyrimai, kuriais remiantis galima teigti, kad upių renatūralizacija pagerina bioįvairovę, ypač biologinius rodiklius kaip
makrozoobentosą, ichtiofauną bei makrofitųs, kadangi sukuriamos palankios sąlygos upių ekologinei būklei gerėti
[1, 2].

IŠVADOS:
1. Buvo nustatyta, kad tiriamųjų Vašuokos, Viešintos ir Vyžuonos renatūralizuotų upių arkarpų ekologinė
būklė vidutinė, o pasikliovimo intervalas vidutinis. Reprezentatyvių upių atkarpų ekologinė būklė kito
nuo blogos iki vidutinės, o būklės pasikliovimo lygis mažas.
2. Rezultatai parodė, kad tik Vašuokos renatūralizuota atkarpa pasiekė geresnę ekologinę būklę lyginant
su reprezentatyviąja šios upės atkarpa, todėl įrengtos bioinžinerinės priemonės sudarė sąlygas upės
ekologinei būklei gerėti.
3. Viešintos ir Vašuokos renatūralizuota atkarpa išsiskyrė ypač dideliu hidromorgologiniu indeksu, o tai atskleidžia, kad šiose upių atkarpose buvo fiksuojami geresni biologinių kokybės elementų rodiklių (ypač
ichtiofaunos) rezultatai, kurie ir nulėmė geresnę ekologinę būklę.
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PRECIZINĖS KAMPO
MATAVIMO SISTEMOS
DINAMINIŲ REIŠKINIŲ
TYRIMAI

Tikslus padėties nustatymas – tai tiksli objekto atskaita taško, paprastai apibrėžto koordinačių
sistemos, atžvilgiu. Tai pagrindinė funkcija daugybėje mokslinių tyrimų. Tikslios padėties nustatymo
sistemos taip pat aktyviai taikomos pramonės, komercijos bei kitų kasdienių sričių gyvenime, naujų
technologijų ir produktų gamyboje.
Išskiriamos trys pagalbinės priemonės tiksliam padėties nustatymui:
•
Visuotinė padėties nustatymo sistema;
•
Greičio ar padėties jutikliai;
•
Kampinio poslinkio jutikliai.
Praktikoje, vienas iš veiksnių, kuris dažniausiai sukelia klaidas kampinių poslinkių matavimo
keitikliuose, yra mechaniniai virpesiai. Matuojant dalines detales, tokias kaip aliuminio ekstruzijos,
skaitymo galvutes ar palaikymo elementai, rezonansas gali sukelti papildomą nepageidaujamą matavimo
galvutės judėjimą matavimo skalėje, kas neišvengiamai veikia matavimo tikslumą. Taigi kampinių poslinkių
keitiklio dinaminis veikimas iš esmės priklauso nuo jo konstrukcijos. Linijinio keitiklio elgesys veikiant
vibracijoms tirtas J. López ir kt., jų darbas pagrįstas skirtingais optiniais nuskaitymo metodais [1], taip pat
tirtos kodavimo klaidos esant vibracijai skirtingomis tvirtinimo sąlygomis [2]. Nors yra sukurta metodika,
skirta įvertinti optinius daviklius pagal vibraciją [3] arba ją kompensuojant [4], siekiant geriau suprasti
procesus, vykstančius kiekvieno linijinio keitiklio mechaninėje konstrukcijoje, reikalingas išsamesnis
tyrimas.

PRECIZINĖS KAMPO MATAVIMO SISTEMOS EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI:
Tyrimo priemonių ir metodų aprašymas. Virpesių parametrų matavimui buvo panaudotos Danijos
firmos "Brüel & Kjær" virpesių matavimo priemonės. 1 pav. parodytas kampinio keitiklio dinaminių savybių
tyrimo stendas:
a) a dalyje parodyti duomenų kaupimo ir apdorojimo įranga 3660D su kompiuteriu DELL bei stiprintuvas
vibratoriui;
b) b dalyje parodyti vibratorius ir kampinio keitiklio sistema bei akcelerometras 4506;
c) c dalyje parodyta kampinio daviklio duomenų kaupimo ir apdorojimo įranga.
Stendo aparatūra leido žadinti tiek atskirus harmoninių virpesių dažnius ir nuosekliai juos keisti,
tiek ir žadinti atsitiktinius virpesius (baltąjį triukšmą). Pirmojo metodo privalumas yra tas, kad visa
žadinimo energija sutelkiama viename dažnyje, tačiau naudojant šį metodą tiriamos sistemos dažninėms
charakteristikoms nustatyti reikia daugiau laiko. Taikant antrąjį (baltojo triukšmo) metodą visi dažniai
sužadinami vienu metu. Tačiau, kadangi šiuo atveju energija pasiskirsto visiems dažniams, kiekvienam
dažniui tenka mažiau energijos, ir kai kurie (labiau slopinami) rezonansai gali nesusižadinti.
Eksperimentinio tyrimo metu kampinio keitiklio atsakas taip pat buvo tiriamas, veikiant fiksuotiems
išoriniams 50, 100, 500, 1000 ir 2000 Hz dažnių žadinimams. Išorinio žadinimo amplitudė buvo tokios pat
reikšmės tiek tuo atveju, kai keitiklio sukimosi ašis buvo vertikalioje pozicijoje (t. y. sutapo su žadinimo
kryptimi) tiek ir tuo atveju, kai keitiklio sukimosi ašis buvo horizontalioje pozicijoje (t. y. statmena žadinimo
krypčiai).
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1 pav.
Virpesių parametrų
matavimo priemonės

Atlikti ašinių ir radialinių kampinio daviklio virpesių matavimai ir nustatyta įvairių veiksnių įtaka dinaminėms
keitiklio savybėms.
Atlikus tyrimus nustatyta, kad esant išoriniam žadinimui 50, 100, 500, 1000 ir 2000 Hz, pagreičio amplitudės
sklaida kinta nuo 20 iki 250 m/s2, ir atitinkamai poslinkio amplitudės sklaida kinta nuo 0,25 mm iki 2,52 mm.
Atlikti precizinio keitiklio sistemos tyrimai leidžia nustatyti ir įvertinti dinaminių charakteristikų kitimo dėsningumus.
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ATNAUJINAMOS ASFALTO
DANGOS KONSTRUKCIJOS
ATSPARUMO NUOVARGIUI
TYRIMAS PRIKLAUSOMAI
NUO ASFALTO APATINIO
SLUOKSNIO ARMAVIMO
TINKLO RŪŠIES

Siekiant apriboti atsikartojančių plyšių susidarymą ir padidinti atnaujinamos asfalto dangos konstrukcijos
atsparumą nuovargiui gali būti taikomas asfalto armavimas tinklu. Kiti moksliniai tyrimai parodė [1, 2, 3], kad
armavimo tinklai padidina asfalto dangos konstrukcijų atsparumą nuovargiui nuo 50 % iki beveik 4 kartų, tačiau
armavimo tinklų efektyvumas varijuoja plačiose ribose dėl armavimo tinklų savybių, tinklų padėties konstrukcijoje, tyrimų metodikų skirtumų. Kadangi Lietuvoje apatinio asfalto sluoksnio armavimas tinklais iki šiol nebuvo
taikomas nuovargio problemai spręsti, nėra žinoma jo teikiama nauda Lietuvoje įprastai taikomų dangos konstrukcijų atsparumui nuovargiui. Atsižvelgiant į tai, šio darbo tikslas yra ištirti ir įvertinti, kaip padidėja atnaujinamos asfalto dangos konstrukcijos atsparumas nuovargiui taikant asfalto apatinio sluoksnio armavimą tinklu. Taip
pat nustatyta armavimo tinklų įtaka asfalto sluoksnių mechaniniams ir nuovargio rodikliams, kurie naudojami
dangos konstrukcijos projektavimo modeliuose.
Tyrimui pasirinkti stiklo pluošto ir polietileno tereftalato pluošto armavimo tinklai, pasižymintys skirtinga
geometrija bei mechaninėmis savybėmis. Stiklo pluošto armavimo tinklas (toliau – SP-T) pasižymi sąlyginai dideliu standumu, kadangi pailgėjimas prie maksimalaus tempiamojo stiprio siekia iki 3 %. Polietileno teraftalato
pluošto tinklas (toliau PET-T) yra sąlyginai mažo standumo, kadangi pailgėjimas prie maksimalaus tempiamojo
stiprio lyginant su pirmuoju tinklu yra 4 kartus didesnis.
Tiriami armavimo tinklai panaudoti atnaujinant esamą dangos konstrukciją Vilniaus miesto Justiniškių gatvės ruože. Ruožas suskirstytas į 3 atkarpas pagal atnaujinimo sprendinius – be armavimo tinklo (toliau – NT), su
SP-T tinklu (toliau – SP-T) ir su PET-T tinklu (toliau – PET-T). Metodas, taikytas tirti Justiniškių g. atnaujintą dangos
konstrukciją, buvo matavimas krintančio svorio deflektometru. Matavimai atlikti prieš dangos konstrukcijos atnaujinimą ir du kartus po atnaujinimo praėjus 5 ir 10 mėnesių. Matavimai atlikti taikant 50 kN apkrovą dešinėje
transporto priemonių ratų riedėjimo vėžėje.
Atlikus dangos konstrukcijos laikomosios gebos prieš ir po atnaujinimo palyginimą nustatyta, kad atkarpose su armavimo tinklais vidutinis įlinkis sumažėjo apie 8 % labiau, nei atkarpoje NT (žr. 1 pav.). Taip pat galima
daryti išvada, kad atkarpose su armavimo tinklu apkrovos sukelti įtempimai tolygiau paskirstomi, kadangi įlinkis
tolygiai sumažėjęs ties kiekvienu įlinkio davikliu. Iš standumo modulių reikšmių (žr. 2 pav.) matoma, kad atkarpoje PET-T standumo modulis ties atskirais davikliais tolygiai padidėjęs apie 30 %, o atkarpoje SP-T standumo
modulio padidėjimas tolygiai mažėja nuo 25 % iki 19 % tolstant nuo apkrovos veikimo vietos. Tai rodo, kad PET-T
tinklas efektyviau paskirsto apkrovos sukeltus įtempius dangos konstrukcijoje į didesnį plotą, o SP-T tinklas labiau
sustandina asfalto sluoksnius.

1 pav.
Vidutinis normalizuotas dangos paviršiaus įlinkis w Justiniškių g. ruože
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2 pav.
Vidutinis normalizuotas standumo modulis E Justiniškių g. ruože

Pasirinktų armavimo tinklų poveikis asfalto atsparumui nuovargiui laboratorijoje tirtas 4 taškų lenkimo
bandymu (toliau – 4PB-PR). Bandymui pasirinktas kontroliuojamos apkrovos režimas. Visi bandymai atlikti pastovioje 20 oC temperatūroje esant pastoviam 10 Hz apkrovos dažniui. Taikyta 3 dydžių apkrova – 200, 400 ir
700 N. Laboratoriniam nuovargio bandymui paruošti 3 tipų bandiniai: nearmuoto asfalto (toliau - NT), asfalto su
SP-T tinklu ir asfalto su PET-T tinklu. Visais atvejais bandinį sudaro du asfalto sluoksniai -– 10 mm storio apatinis
asfalto sluoksnis ir 50 mm storio viršutinis asfalto sluoksnis.
Iš 4PB-PR bandymo rezultatų matoma, kad SP-T ir PET-T tinklai padidino bandinių standumo modulį atitinkamai 9 % ir 2 %. Armavimo tinklų įtaka bandinių atsparumui nuovargiui, išreikštam apkrovos ciklų skaičiumi iki
bandinio suirimo, skiriasi priklausomai nuo taikytos apkrovos dydžio. Lyginant bandinių atlaikytą apkrovos ciklų
skaičių esant 400 N apkrovai matomas ryškus armavimo tinklų poveikis. SP-T ir PET-T tinklai padidino atsparumą
nuovargiui atitinkamai 60 % ir 190 %. Esant 700 N apkrovai bandiniai su SP-T armavimo tinklu atlaikė 13 % daugiau apkrovos ciklų, o PET-T armavimo tinklas padidino atsparumą nuovargiui 30 %.
Analizuojant horizontalių tempimo deformacijų kitimą bandymų metu išryškėja armavimo tinklų savybė
apriboti deformacijų didėjimą, kuris ir lemia didesnį atsparumą nuovargiui. Analizuojant deformacijų kitimą prie
400 N apkrovos (žr. 3 pav. a) matoma, kad SP-T ir PET-T bandinių pradinės deformacijos buvo ženkliai mažesnės
lyginant su NT bandiniais. Taip pat išryškėjo tendencija, kad armavimo tinklai apriboja deformacijų didėjimą, kuo
ypač išsiskyrė PET-T armavimo tinklas. Analizuojant deformacijų kitimą prie 700 N apkrovos (žr. 3 pav. a) taip pat
pastebėta, kad armavimo tinklai esant didelei apkrovai padeda išvengti staigaus bandinio suirimo. Nors NT bandinių pradinės deformacijos buvo artimos PET-T bandiniams, tačiau nuo 8500-ojo ciklo ėmė labai greitai augti ir
lėmė staigų bandinių suirimą.

(a)

(b)

3 pav.
Horizontalių tempimo deformacijų kitimas nuovargio bandymo prie 400 N apkrovos (a) ir 700 N apkrovos (b)

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad armavimo tinklai yra efektyvi dangų stiprinimo alternatyva tradiciniam asfalto dangų atnaujinimui, kai dalinai pašalinus pažeistus asfalto sluoksnius klojami asfalto
viršutiniai sluoksniai. Šio tiriamojo darbo rezultatai įrodo, kad armavimo tinklas padidina dangos atsparumą nuovargiui bei sluoksnio standumą, tačiau šių savybių vertės priklauso nuo asfalto armavimo tinklo charakteristikų
bei asfalto sluoksnio storio. Šio tiriamojo darbo rezultatai parodė, kad sąlyginai mažo standumo armavimo tinklai
taip pat gali būti taikomi asfalto sluoksnių atsparumui nuovargiui padidinti. PET-T armavimo tinklas parodė geresnes deformacijų išsklaidymo bei apribojimo savybes, kurios šiuo atveju buvo lemiamas veiksnys padidinant
armuoto asfalto sluoksnio atsparumą nuovargiui.
312

PADĖKA:
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0351)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] Arsenie, I. M., Chazallon, C., Duchez, J. L., & Hornych, P. (2017). Laboratory characterisation of the fatigue behaviour of a glass fibre gridreinforced asphalt concrete using 4PB tests. Road Materials and Pavement Design, 18(1), 168–180.
[2] Graziani, A., Pasquini, E., & Canestrari, F. (2014). Structural response of grid-reinforced bituminous pavements. 1391–1408.
[3] Islam, R., Rahman, T., & Tarefder, R. A. (2012). Laboratory Investigation of the Stiffness and the Fatigue Life of Glass Grid Reinforced Asphalt
Concrete. IJP, 11(September).

313

A. Biswas1,
P. Minderis1
Lithuanian Sports University,
Institute of Sport Science and Innovation
1

EFFECTS OF DIETARY
MACRONUTRIENT RATIO
IN WEIGHT LOSS DIET ON
BODY COMPOSITION AS
WELL AS ANOREXIGENIC AND
OREXIGENIC SIGNALS
IN MICE

INTRODUCTION:
Obesity is a risk factor for major non-communicable and some contagious diseases such as Covid-19 [1,
2]. Caloric restriction (CR) is an effective and non-invasive intervention against obesity [3]. It is still controversial
whether a composition of the diet might further affect desirable weight loss outcomes [4, 5]. We hypothesized
that diet composition might have the effects on satiety and hunger signals which could influence long-term
achievements in weight loss. Our aim was to examine how macronutrient distribution in the hypocaloric diet
affect body composition and anorexigenic and orexigenic signals in the mouse model under tightly controlled
feeding conditions.

METHODS:
Males of the C57BL/6J mouse strain were used in the study. Followed by 18 months of ad libitum feeding
with a control grain-based chow diet, animals with the highest body mass were selected (n = 21). Mice were
randomized into three homogeneous groups (n = 7 each) which underwent 30% CR for 4 weeks with either: 1)
Low-Fat (20, 60 and 20%kcal from protein, carbohydrate and fat), 2) Low-Carb (20, 20 and 60%kcal, respectively)
or 3) High-Pro diet (35, 35 and 30%kcal, respectively) (Research Diets Inc., USA). During CR mice were weighed
daily at the same time. At the end of CR mice were sacrificed and blood samples were taken immediately by
cardiac puncture. Serum was separated from the blood and frozen in -80 0C until subsequent enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) for leptin (kit no. RAB0334, Sigma-Aldrich, USA) and ghrelin (kit no. E-EL-M0551,
Elabscience, USA) which represent satiety and hunger hormones. Hindlimb skeletal muscles (m. gastrocnemius,
m. plantaris, m. soleus, m. tibialis anterior and m. extensor digitorum longus) and major fat depots (subcutaneous, gonadal, mesenteric and perirenal white adipose tissue) were dissected bilaterally for body composition
assessment. Hindlimb muscle mass was calculated as a sum of the all muscles. Body fat mass was calculated as
a sum of the all fat depots.

RESULTS:
All three diets similarly decreased (~26-27%) body mass during CR (Fig. 1a). Skeletal muscle and body fat
mass also did not differ between the diet groups at the end of CR (Fig. 1b). Serum leptin showed an interindividual variation but did not differ between the diet groups (Fig. 2a). Additional linear regression analysis demonstrated a moderate correlation between body fat and leptin concentration (r = 0.62, P < 0.01) (Fig. 2b). Serum
ghrelin also showed an interindividual variation and did not differ between the diet groups (Fig. 3a). There was
a tendency toward a moderate negative correlation between body fat and ghrelin concentration (r = -0.43, P =
0.063) (Fig. 3b) what is not surprising as ghrelin and leptin exert antagonistic effects.

CONCLUSIONS AND PRACTICAL CONSIDERATIONS:
CR per se contributes to all positive changes in body composition as compared isocaloric weight-loss diets with contrasting macronutrient distribution induced similar outcomes in mice. Macronutrient distribution
314

during isocaloric restriction has no effect on anorexigenic and orexigenic signals which show association with
body fat levels. In general, energy intake should be targeted, whereas dietary macronutrient content can be left
to personal preferences for adherence purposes in diets for weight loss. This tightly controlled feeding study may
facilitate nutrition science, which is currently experiencing a value crisis due to prevailing conflicting views and a
lack of qualitative experimental research [6].

Fig. 1.
Daily changes in body mass (a) and the weights of hindlimb skeletal muscle and body fat followed caloric restriction (b) in the diet groups. 2-way repeated measures
ANOVA (a) showed significant effects of time (T) and subject (S) but not diet (D) and diet-time interaction (D x L). *** P < 0.001. n.s. - not significant.

Fig. 2.
Mouse serum leptin concentrations in the diet groups followed caloric restriction (a) and the relationship between leptin and body fat (b). Pearson’s correlation
coefficient (r) was used to determine an association between leptin and body fat. n.s. - not significant.

Fig. 3.
Mouse serum ghrelin concentrations in the diet groups followed caloric restriction (a) and the relationship between ghrelin and body fat (b). Pearson’s correlation
coefficient (r) was used to determine an association between ghrelin and body fat. n.s. - not significant.

315

References
[1] The GBD 2015 Obesity Collaborators. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. N Engl J Med, 2017;377(1),
13-27.
[2] Belanger MJ, Hill MA, Angelidi AM, Dalamaga M, Sowers JR, Mantzoros CS. Covid-19 and Disparities in Nutrition and Obesity. N Engl J Med,
2020, 383(11), e69.
[3] Hill JO, Wyatt HR, Peters JC. Energy Balance and Obesity. Circulation, 2012, 126(1), 126-132.
[4] Ludwig DS, Ebbeling CB. The Carbohydrate-Insulin Model of Obesity: Beyond “Calories In, Calories Out.” JAMA Intern Med, 2018, 178(8),
1098.
[5] Hall KD, Guyenet SJ, Leibel RL. The Carbohydrate-Insulin Model of Obesity Is Difficult to Reconcile With Current Evidence. JAMA Intern
Med, 2018, 178(8), 1103.
[6] Hall KD. Challenges of human nutrition research. Science, 2020, 367(6484), 1298-1300.

316

G. Katkutė1,
N. Masiulis1
Lietuvos sporto universitetas

1

JĖGOS TRENIRUOTĖS KAIP
PRIEMONĖ PAGERINTI
VYRESNIOJO AMŽIAUS
ASMENŲ RAUMENŲ IR
SMEGENŲ SVEIKATĄ

TYRIMO PAGRINDIMAS:
Yra žinoma, kad jau nuo trečiojo gyvenimo dešimtmečio vyksta degeneraciniai žmogaus organizmo pokyčiai, kurie lemia ne tik mažėjantį fizinį pajėgumą, bet ir pažintinių funkcijų, tokių kaip atmintis, orientacijos
ar pusiausvyros blogėjimą [1]. Tačiau fizinis aktyvumas pagerina pažintines funkcijas ir apsaugo nuo neurodegeneracinių ligų [2]. Fizinių pratimų, tame tarpe ir jėgą didinančių pratimų nauda, yra išsamiai išanalizuota ir
siūloma kaip pagrindinė keliolikos lėtinių ligų gydymo priemonė [3,4]. Motorinės sistemos reakcija į fizinius
krūvius yra individuali, tačiau nepakanka žinių apie raumenų ir smegenų atsaką, kurių pagalba galima būtų
identifikuoti jautrius ir nejautrius fiziniam krūviui asmenis ir numatyti fizinių pratimų kiekį, intensyvumą ir tipą
siekiant optimalios naudos [5]. Eksperimentiniai tyrimai, tiriantys teigiamą fizinių pratimų poveikį galvos smegenų funkcijoms, dažnai neįvertina tarpinių veiksnių, tokių kaip fizinių pratimų sukeltos raumenų pažeidos, iš
to sekančio uždegimo ir kt. Turimų žinių apie teigiamo ir neigiamo fizinių pratimų poveikio smegenų gebėjimui
pasikeisti ir naujų neuronų kūrimo procesui nepakanka. Kita vertus, vyresnio amžiaus asmenys, turintys lengvą
kognityvinių funkcijų sutrikimą (toliau - LKS) ar demencijos riziką, gali būti labiau pažeidžiami uždegimo nei
sveiki. Taip pat, turintys LKS, iš fizinių pratimų gali turėti daugiau naudos, o teigiamą fizinių pratimų efektą gali
pasiekti anksčiau nei sveiki vyresnio amžiaus asmenys.
Mokslinėje literatūroje yra plačiai aprašomi su neurodegeneraciniais procesais susijęs N-acetilapartato
(NAA) ir Glutamino-Glutamato (Glx) koncentracijų sumažėjimas, bei Cholino (Cho) ir mio-inozitolio (mIns) koncentracijų didėjimas, kuris yra matuojamas naudojant magnetinio rezonanso spektroskopiją (1H-MRS) [6]. Šie
neurometabolitų koncentracijos pokyčiai asocijuojasi su lengvą kognityvinį sutrikimą turinčių ir Alzheimerio
liga sergančių asmenų prastėjančia kognityvine funkcija [7].
Manoma, kad pusiausvyros kontrolės sutrikimas pasireiškia dėl sensomotorinės sistemos sutrikimo,
raumenų atrofijos ir struktūrinių pokyčių pilkojoje ir baltojoje smegenų medžiagoje [8]. Daugelis tyrėjų teigia,
kad vyresnio amžiaus žmonių pusiausvyros kontrolė yra prastesnė, nei jaunesnių tiriamųjų [9]. Tačiau kitų
tyrėjų darbai rodo, kad amžius neįtakoja pusiausvyros kontrolės [8]. Remiantis šiais tyrimais, galima sudaryti
prielaidą, kad vyresnio amžiaus žmonės geba kompensuoti atsiradusius pusiausvyros kontrolės sutrikimus,
sutelkdami dėmesį ir kognityvinius resursus į pusiausvyros valdymą [10]. Ši hipotezė yra plačiai nagrinėjama
mokslinėje literatūroje vertinant posturografijos ir dvigubos užduoties poveikį pusiausvyros kontrolei.
Kadangi kognityvinių resursų ištekliai, gebėjimas paskirstyti ir sutelkti dėmesį silpsta bėgant metams
[11] tikėtina, kad dėmesio sutelkimas į antraeilę užduotį galimai turės didesnę įtaką pusiausvyros kontrolės
valdymui. Manoma, kad atliekant sudėtingas dvigubas užduotis ir neturint pakankamai kognityvinių išteklių
dėmesio sutelkimui ir paskirstymui, suprastės pusiausvyros atlikimo užduotis.

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti sveikų ir lengvą kognityvinį sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus žmonių galvos smegenų neurometabolitų ir pusiausvyros kontrolės sąsajas.
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1 pav.
Tyrimo protokolas

METODAI:
Pusiausvyros tyrimo metu buvo taikyta statinė posturografija. Naudota jėgos platforma ir kompiuterinė
įranga signalams registruoti (KISTLER, Šveicarija, Slimline System 9286). Pusiausvyros stabilumas buvo apskaičiuotas pagal slėgio centro (CoP) greitį (Vcop) ir dvigubos užduoties poveikį (DTC) procentais, kaip Vcop pokyčio
viengubos ir dvigubos užduoties sąlygų metu. Magnetinio rezonanso spektroskopijos (1H-MRS) tyrimas buvo
atliekama naudojantis 3T aparatu (modelis: Siemens Skyra 3T; Vokietija). Spektroskopijos (1H-MRS) matavimai atlikti šiose smegenų srityse: kairysis hipokampas (LHC), kairioji temporalinė vidurinė žievė (MCT), užpakalinė cingulinė žievė (PCC), kairioji sensomotorinė žievė (LSM1), ir dešinioji dorsolateralinė prifrontalinė žievė
(RDLPFC). Neurometabolitai, kuriuose tyrime: N-acetil-aspartatas (NAA), glutamato-glutamino kompleksas (Glx),
Cholinas (Cho) ir myo-inositolis (ml), kurie buvo normalizuoti pagal kreatino (Cr) lygį kiekvienoje srityje. Monrealio kognityvinio vertinimo (MoCA) testas buvo naudojamas visų dalyvių pažintinei būklei įvertinti.

REZULTATAI:
Tyrimo rezultatai atskleidė koreliaciją tarp padidėjusios Glx/Cr koncentracijos MTC srityje su mažesniu
posturografijos svyravimu pacientams turintiems LPS (r= -0.682, p = 0.010) (Lentelė 1). Taip pat nustatyta, kad
NAA/tCr (r = 0.700, p = 0.002) ir Cho/tCr (r = 0.667, p = 0.003) neurometabolitų koncentracijos DLPF srityje yra
rodikliai, galintys nuspėti posturografijos svyravimo rezultatus sveikiems asmenims. Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingas Glx lygis smilkininėje žievėje turi stiprų ryšį su pusiausvyros kontrole LPS pacientų grupėje.
Mes nustatėme, kad didesnis Glx lygis kairiajme MTC turi ryšį su mažesniu Vcop, o tai rodo, kad glutamaterginis
aktyvavimas MTC srityje gali būti pagrindinis pusiausvyros kontrolės mechanizmas LKS turintiems vyyresnio amžiaus žmonėms.

IŠVADOS:
Gautos išvados pabrėžia 1H-MRS vaidmenį tiriant neurometabolitų ir pusiausvyros kontrolės sutrikimo sąsajas LKS turintiems asmenims. 1H-MRS naudojimas klinikinėje praktikoje, kaip ankstesnio patologinio įsitraukimo į neurodegeneracinę ligą biologinis žymeklis, gali suteikti informacijos apie pagrindines LKS turinčių asmenų
patologijas, kurios nėra matomos iš kitų vaizdinių biologinių žymeklių. Ankstyva diagnozė galėtų apsaugoti vyresnio amžiaus asmenų kognityvies funkcijas, nuvėlinti demencijos riziką, ir pailginti funkcinę nepriklausomybę.
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1 LENTELĖ.
Linijinės regresijos analizė tarp neurometabolitų lygių ir posturografijos rodiklių.
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ĮVAIRIŲ INSULINO
MOLEKULIŲ POVEIKIS
GLIUKOZĖS RECEPTORIAUS
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AKTYVUMUI ŽMOGAUS
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ĮVADAS:
Antro tipo cukrinis diabetas (CD) yra viena dažniausių lėtinių neinfekcinių ligų tiek Lietuvoje, tiek
pasaulyje. Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, 2019 m. pasaulyje CD sirgo apie 425 mln. žmonių
[1], iš jų Lietuvoje – daugiau nei 110000 [2]. Prognozuojama, kad 2045 m. sergančių šia liga pasaulyje gali
padaugėti iki 700 mln. CD blogina pacientų gyvenimo kokybę, didina sergamumą kitomis (pvz., širdies ir
kraujagyslių sistemos) ligomis, lemia didesnį asmenų mirtingumą bei brangiai kainuoja valstybės biudžetui,
nes ligos gydymas sudaro apie 12 % visų sveikatos priežiūrai skiriamų išlaidų [1].
Pagrindinis 2 tipo CD vystymosi mechanizmas – atsparumas insulinui (AI). AI – tai sumažėjęs nuo
insulino priklausomų audinių (pvz., kepenų, skersaruožių raumenų, riebalinio audinio) metabolinis atsakas į
insulino stimuliaciją. Kuo didesnis AI – tuo blogiau ląstelės pasisavina gliukozę, t. y. tuo sunkiau kontroliuoti
CD, nepaisant skiriamo gydymo, greičiau vystosi lėtinės CD komplikacijos (mikro ir makrovaskulinės
komplikacijos: miokardo infarktas, insultas, širdies nepakankamumas, diabetinė nefroaptija, retinopatija),
blogėja pažintinės funkcijos, skatinama onkogenezė. Be to, pati hiperinsulinemija skatina komplikacijų
vystymąsi [3,4,5].
AI pradeda vystytis dėl genetinio polinkio, organizmui senstant, didėjant kūno svoriui, dėl netinkamos
mitybos ir sėslaus gyvenimo būdo, kai vystosi endogeninė hiperinsulinemija, kuri ir yra pagrindinis AI
lemiantis veiksnys [3,4]. Kaip ir bet kurių kitų hormonų pertekliaus atvejais, kai mažėja atitinkamų receptorių
jautrumas, taip ir hipersinsulinemijos (tiek endogeninės, tiek egzogeninės t.y. kai gydymui skiriamas insulinas)
atveju, vystosi ar progresuoja AI [3, 6]. Dalis 2 tipo CD gydymui skirtų medikamentų (pvz., metforminas,
pioglitazonas) mažina AI, kiti AI įtakos neturi (pvz., sulfanilkarbamidai, DPP-IV inhibitoriai), tačiau gydymas
insulinu, ypač kai dozės didelės susijęs su AI didėjimu [3]. AI vystosi ne tik sergantiems 2 tipo CD, bet
sergantiems 1 tipo CD, kai jų organizme yra absoliutus endogeninio insulino trūkumas, gydymui skiriant
perteklines egzogenines insulino dozes [3,7]. Tiek 1, tiek 2 tipo CD sergančiųjų gydymui vietoj anksčiau
skirtų žmogaus insulinų pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje skiriama insulino analogai, kurie susiję su mažesnės
hipoglikemijos rizika, fiziologiškesniu veikimo profiliu [8]. Nežiūrint naujesnių insulino preparatų skyrimo
geresnės CD kontrolės dažnis Lietuvoje išlieka nepakitęs t.y. gerą kontrolę pasiekia tik 1/3 sergančiųjų [9].
Kadangi stebima tendencija, kad geros kontrolės dažnis mažėja, negalima atmesti prielaidos, kad tai susiję su
AI didėjimu sergančiųjų CD populiacijoje ir todėl iškelta tyrimo hipotezė, kad skirtingos insulino molekulės
skirtingai veikia AI vystymąsi. Duomenų, kaip skirtingos insulino molekulės - žmogaus insulinas ir insulino
analogai veikia gliukozės pernašą ląstelėse, insulino receptorius ir kokią įtaką turi AI vystymosi procesui
literatūroje nėra.
Insulinas palaiko gliukozės metabolizmą jungdamasis prie insulino receptoriaus ir, insulinui jautriuose
audiniuose, aktyvuodamas insulino signalinio kelio kaskadą. Skeleto raumenys yra pagrindinis audinys,
atsakingas už didžiąją gliukozės pasisavinimo organizme dalį [3]. Gliukozės pasisavinimas raumeninėse ir
riebalinėse ląstelėse yra priklausomas nuo insulino ir vyksta per baltymą-nešiklį GLUT4 bei insulino receptorių
IRS-1 [3,4]. Atlikta daug tyrimų, patvirtinančių, jog sergant 2 tipo CD, hiperglikemija išsivysto dėl sutrikusios
gliukozės pernašos per gliukozės GLUT4 nešiklį [10,11], todėl eksperimentui pasirikta tirti gliukozės
pasisavinimą, GLUT4 nešiklio koncentraciją, o ląstelių diferenciacijos įvertinimui matuoti miogenino
koncentraciją [10,11,12].
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PROJEKTO TIKSLAS:
Naudojant žmogaus raumenų ląstelių linijos (LHCN-M2) modelinę sistemą, nustatyti skirtingų insulino molekulių poveikį atsparumo insulinui vystymuisi, lyginant skirtingos kilmės insulinų (žmogaus ir insulinų
analogų) poveikį gliukozės pasisavinimui ir receptoriaus (GLUT4) koncentracijai.

METODIKA:
Ląstelių kultivavimas. Tyrimui naudota komercinė žmogaus raumenų ląstelių linija LHCN-M2 (Evercyte
GmbH, Viena) ir insulino analogai (ilgo veikimo glarginas (Sanofi Aventis) ir greitai veikiantis aspartatas (Novo
Nordisk) bei žmogaus insulinai (vidutinės trukmės veikimo Humulin-N (Eli Lilly) ir trumpo veikimo Humulin-R (Eli
Lilly)). Nediferencijuotos ląstelės (mioblastai) 5 d. kultivuotos gamintojo rekomenduojamoje mitybinėje terpėje
(15 % FBS), šeštą dieną ląstelės persėtos į 6 šulinėlių plokštelę (Falcon ® 6-well Clear Flat Bottom TC-treated
Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, JAV), į vieną šulinėlį sėjant 55000 ląstelių,
mitybinėje terpėje kultivuota 3 d. Dešimtą ląstelių kultivavimo dieną MT keičiama į pereinamąją mitybinę terpę
(7 % FBS). Mioblastams pasiekus 40–50 % paviršiaus ploto padengimą, pereinamoji mitybinė terpė keičiama
diferencine mitybine terpe (2 % FBS), kurios sudėtis buvo papildyta tiriamais insulinais (galutinė insulino koncentracija terpėje 100 nM/l). Ląstelės diferencijuojamos 7 d. Diferencijuotos ląstelės naudotos vertinant gliukozės
koncentraciją bei GLUT4 raišką. Eksperimentas tokiomis pačios sąlygomis kartotas 6 kartus.
Mioblastų diferenciacija patvirtinta imunofluorescencijos metodu, naudojant imunofluorescencinį
mikroskopą (Olympus IX71S1F-3, JAV). Tyrimas atliktas pagal reagentų gamintojo rekomendacijas, naudojant
pirminius miozinui specifinius antikūnus (antikūnas MYOSIN-4, ThermoFisher) ir antrinius antikūnus (Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross- Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 488, ThermoFisher). Diferencijuotų ląstelių
pavyzdys pateikiamas 1 paveikslėlyje.

1 pav.
Diferencijuotų raumenų ląstelių vaizdas, stebint
imunofluorescenciniu mikroskopu

GLIUKOZĖS PASISAVINIMO TYRIMAS:
Gliukozės koncentracijos pokytis buvo vertinamas matuojant gliukozės pasisavinimą komerciniu Glucose
Uptake-Glo™ rinkiniu (Promega, JAV), vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Diferencijavimo metu insulinu veiktos ląstelės bandymo dieną insulinu nebuvo stimuliuotos. Gliukozės pasisavinimas, pasitelkiant
mikroplokštelių skaitytuvą TECAN 200 PRO (Šveicarija), nustatytas išmatavus luminiscencijos intensyvumą. Gliukozės pasisavinimas, išreikštas reliatyviais šviesos vienetais (RŠV) (angl. relative light units, RLU), nustatytas
lyginant skirtingais insulinais veiktas ląsteles tarpusavyje bei su diferencijavimo metu insulinu nestimuliuotomis
ląstelėmis.

GLUT4 BALTYMO-NEŠIKLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS:
LUT4 baltymo-nešiklio raiška LHCN-M2 ląstelių lizatuose nustatyta naudojant komercinį ELISA rinkinį (ELISA Kit for Glucose Transporter 4, Elabscience, JAV). Imunofermentinė analizė atlikta remiantis gamintojo rekomendacijomis. GLUT4 nešiklio koncentracijos pokyčiai nustatyti lyginant insulinais veiktų ląstelių baltymo
koncentraciją tarpusavyje, o taip pat ir su kontroliniuose ląstelių lizatuose nustatyta baltymo koncentracija. Rezultatai gauti matuojant optinį tankį esant 450 nm bangos ilgiui, naudojant mikroplokštelių skaitytuvą TECAN
200 PRO (Šveicarija).
Tirtų mėginių GLUT4 baltymo koncentracija nustatyta pagal standartinę kreivę.
Miogenino koncentracijos nustatymas. Žmogaus miogenino koncentracija mioblastų kultūroje nustatyta naudojant komercinį ELISA rinkinį (Human MYOG (Myogenin) ELISA Kit, Elabscience, JAV), vadovaujantis
gamintojo rekomendacijomis. Rezultatai gauti matuojant optinį tankį esant 450 nm bangos ilgiui, naudojant
mikroplokštelių skaitytuvą TECAN 200 PRO (Šveicarija). Miogenino koncentracija insulinais veiktose ir kontrolinėje ląstelių kultūroje nustatyta pagal standartinę kreivę.
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Statistinė duomenų analizė. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS Statistics S21 programinį paketą. Grupėms netenkinant normalumo prielaidos, skirtumams tarp dviejų ir daugiau nepriklausomų grupių
vertinti, buvo taikyti neparametriniai Mann-Whithey U, Kruskal-Wallis H testai. Skirtumai tarp tiriamųjų grupių
laikomi statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05.

REZULTATAI:
Gliukozės pasisavinimo tyrimo, baltymo-nešiklio GLUT4 koncentracijų ir miogenino koncentracijų rezultatai. Statistiškai reikšmingai skyrėsi kiekvienas insulinas lygintas su kontroline grupe (1 lentelė). Statistiškai
reikšmingas skirtumas tarp tiriamais insulinais veiktų ląstelių nebuvo stebėtas (1, 2, 3 paveikslėliai).
1 LENTELĖ.
Gliukozės pasisavinimo vertinimo, miogenino ir baltymo nešiklio GLUT4 koncentracijų tyrimo rezultatai
Glarginas
mediana
(min. – maks.
reikšmė)

Aspartatas
mediana
(min. – maks.
reikšmė)

Humulin-N
mediana
(min. – maks.
reikšmė)

Humulin-R
mediana
(min. – maks.
reikšmė)

p-reikšmė
mediana
(min. – maks.
reikšmė)

Miogenino
10,01
koncentracija (9,79- 10,50)
(ng/ml)

23,95
(21,22-25,10)*

24,45
(23,45-32,04)*

21,60
(19,54-24,53)*

23,53
(21,43-25,35)*

p<0,05

Gliukozės
pasisavinimo
vertinimas
(RŠV)

743704
(772398-765234)*

755599
(734212-798000)*

778787
(723432-799834)*

777242
(723434-792341)*

p<0,05

14,72
(14,32-15,00)*

13,77
(13,43-15,22)*

14,11
(13,03-15,04)*

14,77
(13,54-15,34)*

p<0,05

Tyrimas/
Grupė

Kontrolė
mediana
(min. – maks.
reikšmė)

437110
(401000-452000)

Baltymo 4,97
nešiklio GLUT4 (4,43-5,34)
koncentracija
(ng/ml)

* Lyginant su kontroline grupe RŠV – reliatyvūs šviesos vienetai

1 pav.
Gliukozės pasisavinimo palyginimas

2 pav.
GLUT4 koncentracijos palyginimas

3 pav.
Miogenino koncentracijos palyginimas

IŠVADOS:
Atlikus gliukozės pasisavinimo, baltymo-nešiklio GLUT4 ir miogenino koncentracijų nustatymą, statistiškai
reikšmingas skirtumas tarp tiriamais insulinais veiktų ląstelių nestebėtas.
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GENETINIŲ ŽYMENŲ REIKŠMĖ
FIZINIAM PAJĖGUMUI IR
TRAUMŲ RIZIKAI

Šiuolaikiniame sporte aktualiausia ir daug dėmesio reikalaujanti problema yra traumų rizika, jų profilaktika ir prevencija. Su sportu susijusios griaučių-raumenų ir mikštųjų audinių (GRMA) traumos tai organizmo
pažeidimas, kurį daugiausiai sukelia išoriniai veiksniai, tačiau svarbūs yra ir organizmo vidiniai veiksniai bei paveldimumas [1-4]. Traumų pobūdis ir dažnis labai varijuoja priklausomai nuo sporto šakos, krūvio, sportininkų lyties,
treniruotumo ir kt. Įgimti ir įgyti molekuliniai organizmo ypatumai (pvz., polinkis raumenų skaiduloms spazmuoti, mažas audinio atsparumas pažeidimams, degeneraciniai pokyčiai jungiamajame audinyje ir kt.) sportuojant
fenotipiškai greitai pasireiškia, sunkiai atsistato ir trukdo tobulėti sporte. Genetinių žymenų identifikavimas yra
svarbus ir aktualus sporto praktikos, medicinos ir reabilitacijos tikslas sprendžiant sportuojančių asmenų individualias sveikatos ir treniruočių proceso problemas [1-3].

PROJEKTO TIKSLAS:
Tobulinti studento mokslinę kvalifikaciją, kompetenciją ir komunikaciją vykdant molekulinius genetinius
tyrimus, bioinformacinę ir gautų rezultatų biostatistinę analizę, siekiant ištirti ir įvertinti Lietuvos aukšto meistriškumo sportininkų genomo žymenų reikšmę fiziniam pajėgumui ir traumų atsiradimo rizikai.

TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODAI:
Tyrimai atlikti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros (VU MF BMI ŽMGK) molekulinės genetikos laboratorijoje. Projekto metu remiantis
moksline literatūra ir bioinformacine genominių duomenų bazių analize darbui parinkti septyni vieno nukleotido
polimorfizmai (VNP), galimai susiję su sportinių traumų rizika: COL1A1 (I tipo kolageno α1 grandinę koduojančio
geno VNP: rs1800012, c.104-441G>T ir rs1107946, c.-2116G>T), COL3A1 (III tipo kolageno α1 grandinę koduojančio geno VNP rs1800255, c.2092G>A, p.Ala698Thr), COL12A1 (XII tipo kolageno α1 grandinę koduojančio geno
VNP rs970547, c.5680A>G, p.Gly3058Ser), ACTN3 (α-aktinino-3 geno VNP rs1815739, c.1729C>T, p.Arg577Ter),
AMPD1 (adenozino monofosfato deaminazės 1 geno VNP rs17602729, c.133C>T, p.Gln45Ter), MB (mioglobino
geno VNP rs7293, c.174G>A, p.Ala58=). Tyrimui pasirinkta atvejo-kontrolės asociacijos analizės strategija, o tiriamieji buvo įvairių sporto šakų Lietuvos aukšto meistriškumo sportininkai (n=185, olimpinių ir kitų čempionatų
prizininkai): (1) sporto metu traumas patyrę sportininkai (atvejis) (n = 62, iš jų moterų n = 12 ir vyrų n = 50) ir
(2) kontrolinės (KON) grupės traumų nepatyrę sportininkai (n = 123, iš jų moterų n = 34, vyrų n = 89). Siekiant
įvertinti genetinių variantų sąsają su GRMA traumų pasireiškimu tarp aukšto meistriškumo sportininkų, darbe
buvo naudojama apklausos anketa ir sportininkų DNR mėginiai, kurie buvo parinkti iš VU MF BMI ŽMGK DNR
biobazės. Savanoriškai sutikę dalyvauti tyrime ir apklausoje tiriamieji sportininkai užpildė informuoto asmens
sutikimo formą ir fenotipo duomenų apklausos anketą. Tyrimo metu buvo užtikrinta tiriamųjų asmens duomenų
apsauga. Gauti duomenys buvo naudojami tik tyrimo tikslams. Genotipavimo darbai atlikti taikant tikro-laiko polimerazės grandininės reakcijos metodą (pagal COL1A1 rs1800012 (G>T) ir rs1107946 (G>T), COL3A1 rs1800255
(G>A), COL12A1 rs970547 (A>G) polimorfizmus) ir restrikcijos fragmentų ilgio polimorfizmo metodą (pagal ACTN3
rs1815739 (C>T), AMPD1 rs17602729 (C>T) ir MB rs7293 (G>A) polimorfizmus). Darbo metu buvo optimizuotos
parinktų genų polimorfizmų molekulinių genetinių tyrimų sąlygos ir atliktas genotipavimas, genotipavimo duomenys statistiškai įvertinti bei atlikta atvejo-kontrolės asociacijos statistinė analizė.
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REZULTATAI:
Darbo rezultatai parodė, kad tarp sportininkų dažniausiai pasitaiko viršutinių (75,8 %) ir apatinių galūnių
(16,1 %) bei nugaros (8,1 %) sportinės traumos. Buvo paskaičiuotas procentinis traumų pasireiškimas įvairiose
sporto šakose, kuris atvaizduotas 1 paveiksle. Daugiausiai traumų patyrė futbolo sporto šakos sportininkai (29
%), sprinto bėgikai (22 %) ir ilgų distancijų bėgikai (14 %).

1 pav.
Traumų pasireiškimas tarp įvairių sporto šakų Lietuvos aukšto meistriškumo sportininkų grupėje

Genetinė atvejo-kontrolės statistinė analizė atskleidė asociaciją tarp pasirinktų genų VNP ir su sportu susijusių GRMA traumų pasireiškimu tarp aukšto meistriškumo sportininkų. COL1A1 rs1800012 rizikos alelio T dažnis
buvo didesnis atvejo grupėje (40 %) lyginant su KON (6 %, p < 0,0001). Šansų santykis (ŠS) lyginant traumas
patyrusius sportininkus su KON pagal COL1A1 rs1800012 SNP, parodė, kad TT genotipo sportininkai turi didesnę
riziką patirti traumą sportuojant lyginant su KON [OR 38,9; 95 % PI: 5-303, p = 0,0005]. COL1A1 rs1107946 TT
genotipas statistiškai reikšmingai dažniau (p = 0,042) pasitaikė traumas patyrusių sportininkų grupėje (11 %)
lyginant su KON grupe (3 %) [OR 5,09; 95 % PI: 1,27-20,43; p = 0,022]. COL3A1 rs1800255 rizikos alelio A dažnis
buvo didesnis atvejo grupėje (40 %) nei KON (12 %, p < 0,0001). Sportininkų, turinčių COL3A1 rs1800255 AA
genotipą ŠS, palyginti su KON, buvo 23,6 [95 % PI: 1,28-434,56; p = 0,033]. Tarp traumas patyrusių sportininkų
statistiškai reikšmingai dažniau pasitaikė MB rs7293 A alelis (52 %) ir AA genotipas (24 %) lyginant su KON (A alelis
40 %; AA genotipas 8 %; p < 0,05). ŠS analizė parodė, kad MB AA genotipą turintiems sportininkams tikimybė
patirti traumas padidėja beveik 4 kartus [ŠS 3,77 (95 % PI (1,58; 9); p = 0,003]. Darbo metu nagrinėjant COL12A1
rs970547, ACTN3 rs1815739 ir AMPD1 rs17602729 genotipų ir alelių dažnius tarp traumas patyrusių sportininkų
ir kontrolinės grupės nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų (p > 0,05).

IŠVADOS:
Pirmą kartą Lietuvoje buvo tirti mūsų šalies aukšto meistriškumo sportininkai, kurie patyrę traumą sportuojant, pagal genetinius variantus (COL1A1 rs1800012 ir rs1107946, COL3A1 rs1800255, COL12A1 rs970547,
ACTN3 rs1815739, AMPD1 rs17602729, MB rs7293) siejamus su padidejusia sportinių traumų rizika. Nustatyta,
kad COL1A1 rs1800012 T alelis ir rs1107946 T alelis, COL3A1 rs1800255 A alelis ir MB rs7293 A alelis statistiškai
reikšmingai susiję su sportinėmis traumomis. Taigi, patvirtinta asociacija COL1A1 rs1800012 ir rs1107946, COL3A1 rs1800255 ir MB rs7293 VNP su padidėjusia sportinių traumų tikimybe Lietuvos sportininkų grupėje, tačiau
asociacija COL12A1 rs970547, ACTN3 rs1815739 ir AMPD1 rs17602729 polimorfizmų su traumų rizika sportuojant nepatvirtinta. Tokie molekulinių genetinių tyrimų rezultatai yra svarbūs sporto praktikoje ir medicinoje, leidžia kurti asmenines treniruočių programas ar potraumines reabilitacijos priemones, tačiau genetinė asociacija
turi būti patvirtinta ištyrus didesnę tiek Lietuvos, tiek kitų populiacijų profesionalių sportininkų imtį.
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ŽMOGAUS STOROSIOS
ŽARNOS VĖŽIO EKSPLANTO
MODELIO SUDARYMAS IR
POVEIKIS ŽMOGAUS
Α- LAKTALBUMINU (HAMLET),
EX VIVO

ĮVADAS:
Visuotinės vėžio stebėjimo organizacijos (GLOBOCAN) duomenimis [1], 2020 metais, pasauliniu mastu,
storosios žarnos vėžio užėmė 3-ią vietą tarp visų naujų vėžio atvejų ir 2-ą vietą pagal mirtis nuo vėžio. Prognozuojama, kad ateityje storosios žarnos vėžio atvejų ir mirčių nuo jo tik daugės. Esant tokiai statistikai, galima matyti,
kad storosios žarnos vėžys yra opi problema, kurią būtina spręsti.
Alfa-laktalbumino ir oleino rūgšties kompleksas - HAMLET (angl. k. human α- lactalbumin made lethal to
tumor cells) citotoksiškai veikia mutavusias, embrionines ir limfoidines ląsteles, tačiau neveikia subrendusių,
epitelinių ląstelių [2]. HAMLET veikimas iki šiol nėra pilnai išsiaiškintas. Jis sąveikauja su daugeliu auglio sistemų,
paveikdamas ląstelės morfologiją, metabolizmą, proteosomų funkcijas, chromatino struktūrą, bei ląstelės gyvybingumą.
Pirminiai tyrimai, atlikti LSMU MA VSTI, chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje parodė, kad HAMLET
pasižymi citotoksinėmis savybėmis storosios žarnos vėžio ląstelių kultūroms in vitro [3]. Tačiau ląstelių kultūros
neatstoja realaus auglio, kuris žmogaus organizme auga kitokiomis sąlygomis ir gali visai kitaip reaguoti į
citotoksinį biologinių ar cheminių medžiagų poveikį nei ląstelių kultūros [4]. Eksplantas, tai ląstelė, organas ar
dalis audinio, kuri buvo perkelta iš vienos rūšies individo kitam arba į mitybinę terpę. Taigi, siekiant kuo labiau
priartėti prie realių organizmo sistemų, tikslinga daryti tyrimus su ex vivo eksplantais, gautais iš šviežiai paimtų
storosios žarnos vėžio audinio biopsijų.

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti HAMLET komplekso poveikį storosios žarnos vėžio eksplantams.

METODIKA:
Storosios žarnos eksplanto modelis sudaromas po storosios žarnos rezekcijos operacijos gautą auglį supjaustant į maždaug 2cm3 dydžio gabaliukus ir patalpinant juos į 96-ių šulinėlių plokštelės šulinėlius su mitybine
terpe. Eksplantai inkubuojami inkubatoriuje kuris palaiko 37 °C temperatūrą, 95 – 98 % drėgnumą ir 5 % CO2
prisotintą aplinką.
Kitą dieną eksplantai 6 val. veikiami 20 µM, 40 µM ir 60 µM HAMLET kompleksu. Taip pat eksplantai
veikiami ir 24 val. 60 µM HAMLET ekspozicija. Po 6 val. paveikio HAMLET kompleksu, keičiama mitybinė terpė
ir inkubuojama 18 val. 24 val. poveikio eksplantai paliekami inkubatoriuje nekeičiant terpės. Po inkubacijos keičiama mitybinė terpė į terpę su 10% resazurino, kurį eksplantai metabolizuoja į rožinės spalvos junginį
- resorufiną. Po 3 val. Inkubacijos su resazurinu terpė nusiurbiama ir matuojama sprektrofotometru. Resazurino metabolizavimas į resorufiną tiesiogiai atspindi ląstelių metabolizmą ir tuo pačiu eksplantų gyvybingumą.
Kadangi resazurinas ir resorufinas nėra toksiškos medžiagos, matavimai atliekami po 24, 48 ir 120-144 val. nuo
poveikio pradžios. Gaunami duomenys kaip kinta eksplantų gyvybingumas po 24 val. ir 48 val. ir 120-144 val.
po 6 val ir 24 val. poveikio HAMLET kompleksu. Gauti duomenys analizuojami Excel (Microsoft Office) ir Prism
(GraphPad) programomis.
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REZULTATAI:
Rezultatai po 6 val. HAMLET poveikio rodo (1 pav.), kad eksplantus paveikus 20 ar 40 µM HAMLET kompleksu poveikio metabolizmui nėra. Eksplantus paveikus 60 µM, po 120-144 val. nuo poveikio metabolizmas
sumažėja iki 86,5 % lyginant su kontrole. Tačiau tai nebuvo statistiškai patikimas pokytis.

1 pav.
6 val. HAMLET poveikis eksplantų
metabolizmui, matuojant po 24, 48 ir
120-144 val. resazurino metabolizmo
metodu. Grafike pateikiami ≥3
pacientų eksplantų metabolizmo
aktyvumo vidurkiai su standartine
paklaida. Punktyrine linija pažymėta
kontrolė (100%)

Įvertinus, kad 6 val. HAMLET poveikis net naudojant 60 µM HAMLET koncentraciją nesukelia statistiškai
patikimo poveikio, nuspręsta ekspozicijos laiką pailginti iki 24 val. ir naudoti tik 60 µM HAMLET koncentraciją.
Metabolizmo rezultatai rodo (2 pav.), kad eksplantus paveikus 60 µM HAMLET koncentracija, jų metabolizmas
sumažėja jau po 24 val. nuo poveikio pradžios ir toliau mažėja net nutraukus poveikį.

2 pav.
24 val. 60 µM HAMLET poveikis
eksplantų metabolizmui, matuojant
po 24, 48 ir 120-144 val. resazurino
metabolizmo metodu. Grafike
pateikiami ≥6 pacientų eksplantų
metabolizmo aktyvumo vidurkiai
su standartine paklaida. Punktyrine
linija pažymėta kontrolė (100%).
* pažymėtos grupės su statistiškai
reikšmingais skirtumais lyginant su
kontroline grupe (p<0,05)

Po 24 val. nuo poveikio pradžios eksplantų metabolizmas sumažėja statistiškai reikšmingai iki 79 %. Po 48
val. poveikio sumažėjimas taip pat statistiškai reikšmingas – metabolinis aktyvumas – 73 %. Metabolinis aktyvumas toliau mažėja ir po 120-144 val. sumažėja statistiškai reikšmingai iki 63 % lyginant su kontrole.
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IŠVADOS:
6 val. HAMLET poveikis eksplantų metabolinio aktyvumo nesumažina net juos paveikus 60 µM HAMLET
kompleksu. Tačiau 24 val. 60 µM HAMLET poveikis eksplantų metabolinį aktyvumą mažina statistiškai reikšmingai ir šis poveikis bėgant laikui išlieka ir net didėja.
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GLIALINIAI GALVOS
SMEGENŲ NAVIKAI IR
DIRBTINIS INTELEKTAS
NEUROPATOLOGIJOJE

Šiuo metu stinga tyrimų, vertinančių glialinių galvos smegenų navikų mikroarchitektūros ir įvairių
biologinių procesų (imuninis atsakas, proliferacinis aktyvumas, skaidulų augimas) sąsają bei šių faktorių įtaką
pacientų išeitiniams rodikliams. Šio projekto tikslas – įvertinti galvos smegenų glijos navikų patologinių mėginių
skaidulų architektūros, audinių imuninio atsako, bei proliferacinio aktyvumo svarbą paciento prognozei, būtent
pasitelkiant automatizuotus, dirbtiniu intelektu (DI) paremtus mikroskopinio vaizdo anatilitkos metodus.
Į tyrimą įtraukti >18 metų pacientai, nuo 2015-01 iki 2019-07 gydyti Vilniaus Universitetinėje ligoninėje
Santaros klinikos (VULSK) neurochirurgijos skyriuje su glialinio galvos smegenų naviko diagnoze. Pacientų
rezekcinės medžiagos patologinė diagnostika buvo atliekama Valstybiniame Patologijos Centre (VPC).
Įtraukimo kriterijus atitiko difuzinės/anaplastinės astrocitomos, difuzinės/anaplastinės oligodendrogliomos, ir
multiforminės glioblastomos (GBM) diagnozes pagal 2016 Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) klasifikatorių
centrinės nervų sistemos navikams [1]. Iš VULSK elektroninės ligų istorijų sistemos retrospektyviai analizuoti šie
duomenys: gimimo data, lytis, prieš operacinė būklė (židininė neurologinė simptomatika, traukuliai, funkcinė
būklė), pooperacinė būklė (išryškėję deficitai, funkcinė būklė, komplikacijos intrahospitaliniame periode),
taikytas pooperacinis adjuvantinis gydymas, genetinis auglio profilis, išgyvenamumo rodikliai (laikas iki recidyvo
ir bendras išgyvenamumas). Iš VPC elektroninės duomenų bazės analizuoti šie duomenys: tiksli histologinė
diagnozė, patologinės medžiagos kiekio ir kokybės tinkamumas įtraukimui į tyrimą. Surinkti klinikiniai duomenys
buvo apdorojami aprašomosios statistikos metodais. Į tyrimą įtraukti tik tie pacientai, kurių klinikinių ir
patologinių duomenų užteko tiksliai ligos eigai nustatyti. Į tyrimą įtrauktų pacientų patologinė medžiaga (parafino
blokai) atrinkti remiantis subjektyviais reprezentatyvių vaizdų mėginių kokybės ir skirtingų mikroaplinkos
zonų matomumo kriterijais. Atrinktų pacientų hematoksilinu ir eozinu (H&E) nudažyti patologiniai preparatai
buvo skaitmenizuoti tolimesnei analizei. Mikroaplinkos ir mikroarchitektūros įvertinimui atrinktuose H&E
glialinių navikų preparatuose buvo pasirinktas įnovatyvus morfologinių charakteristikų (“pirštų anstspaudų”,
angl. Tissue fingerprints) giliojo mokymosi metodas [2]. Visų pirma, kiekvieno patologinio preparato vaizdas
buvo susegmentuotas į 3 atskiras zonas pagal H&E nusidažymo intensyvumą pasitelkiant „audinio žemėlapio
suformavimo“ metodą (angl. tissue mapping). Kiekvienai zonai atsitiktiniu būdu buvo sugeneruojama 15
suporuotų lopinėlių (angl. patches), kurių dydis siekė 256x256 pikselių. Poravimas buvo atliktas su tikslu
suformuoti 2 atskiras duomenų bazes – vieną DI mokymuisi, o kitą – validavimui. Taigi, iš vis buvo sugeneruota
90 lopinėlių per vieną atvejį. Suporuoti 90 lopinėlių buvo padalinti pusiau, todėl mokymosi grupėje liko 45
lopinėliai, kurie buvo analizuojami DI giliojo mokymosi pagalba. Apmokius DI atpažinti audinių morfologines
charakteristikas, taspats algoritmas buvo pajungtas atpažinti dar nematytus lopinėlius validavimo etape. Buvo
stebima, kiek sėkmingai išmokytas DI modelis gali teisingai atpažinti suporuotus, tačiau apmokymo etape
nematytus audinio lopinėlius vienas su kitu. Teisingai suporuoti lopinėliai (kurie priklausė tam pačiam pacientui)
buvo analizuojami detaliau, iš jų ištraukiant sukiekybintas “audinio charakteristikas”, padėjusias atpažinti
lopinėlių poras (angl. feature extraction layer). Iš kiekvieno lopinėlio buvo gautos 1536 audinio charakteristikos,
kurių bendrinis matematinis vektorius yra lygus to lopinėlio pirštų antspaudui. Šis pirštų antspaudų (arba audinio
charakteristikų matematinis vektorius) matmuo yra skaičiuojamas per vieną auglio medžiagos lopinėlį. Kiekviena
audinio charakteristika yra skirtingai išreikšta pas kiekvieną pacientą individualiai. Siekiant atrinkti svarbiausius
faktorius mūsų imtyje, atlikome eksploracinę faktorinę analizę su principinių komponentų analize. Dėl didelio
kiekio faktorių su >1 eigen verte, nusprendėme įtraukti visus faktorius, kurių kumuliacinis variacijos paaiškinimas
siekė 70%. Norint atmesti koreliaciją tarp skirtingų faktorių, pritaikėme ortogoninį varimax rotacijos metodą.
330

Gautų faktorių skaitinė išraiška buvo įvertinta aprašomosios statistikos metodais – apskaičiuotas vidurkis,
mediana, standartinis nuokrypis, 10-ta ir 90-ta percentilės, bei apatinės ir viršutinės kvartilės. Gauti rezultatai iš
kiekvieno audinio lopinėlio buvo sugrupuoti pagal pacientą identifikuojantį numerį, gaunant bendrą, viso auglio
mikroarchitektūrą atspindantį rezultatą su statistiškai aprašytomis faktorių reikšmėmis kiekvienam pacientui.
Gauti kintamieji buvo palyginti su bendru išgyvenamumu, juos dichotomozuojant į dvi grupes kiekvieno
kintamojo atžvilgiu pagal aukščiausią log-rank testo gautą reikšmę, taip gaunant ribinę vertę (angl. cutoff
value). P reikšmė žemiau 0,05 buvo naudojama kaip riba statistiniam patikimumui patvirtinti. Jeigu tam tikras
statistiškai aprašytas faktorius, kuris pakliuvo tarp statistiškai patikimų vertinant bendrą išgyvenamumą kartojasi
(pvž. p<0,05 su faktoriaus nr.1 mediana ir standartiniu nuokrypiu), į tolimesnį prognostinį modelį įtrauktas tik
tas, kurio log-rank testo reikšmė buvo didžiausia. Gauti vienamačiai faktoriai iš kiekybinio skaičiaus paversti į
kokybinius binarinius kintamuosius pagal ribinę vertę, kurioje log rank testo reikšmė buvo didžiausia (į “dummy
variables”). Šie faktoriai buvo naudojami tolimesniam daugiamačio Cox regresijos modelio kūrimui. Validacijai
pasirinktas kryžminis patikrinimas išimant vieną pacientą ir vertinant prognostinio modelio patikimumą pagal
didžiausią log rank testo reikšmę be jo, kartojant tiek kartų kiek yra pacientų imtyje (angl. leave-one-out cross
validation). Dažniausiai pasikartojantis daugiamatis faktorių derinys buvo naudojamas proporciniame Cox
regresijos modelyje. Kiekvienas į daugiamatį modelį pakliuvęs faktorius sudedamas arba atimamas (pridedamas
jei faktoriaus rizikos santykis yra >1 ir vice versa), apskaičiuojant šių faktorių, išreikštų binarine reikšmė (0 arba
1), bendrą sumą kiekvienam pacientui individualiai. Taip gaunama prognostinė rizikos skaičiuoklė (risk score),
pacientus išskirstanti į atskiras grupes pagal kiekvieno individualaus tiriamojo jam priskirtą suminę vertę. Atskiri
rizikos skaičiuoklės įverčiai buvo naudojami kaip atskiros pacientų strata grupės vertinant bendrą išgyvenamumą
ir laiką iki recidyvo pagal log rank testą, gautus rezultatus vizualizuojant Kaplan-Meier kreivėmis.
Iš viso į tyrimą įtraukta 116 pacientų (55 moterys ir 61 vyras). Tiriamųjų amžiaus vidurkis 56,5 ± 15,7 metų
(nuo 20 iki 86). Didžiąją dalį pacientų sudarė aukšto piktybiškumo laipsnio glialiniai galvos smegenų navikai
(78,5%, n=91), iš kurių 88% atitiko GBM diagnozę (n=80). Hospitalizacijos metu 25,86% pacientų pasireiškė
simptominiai traukuliai, o 41,38% tiriamųjų skundėsi židinine neurologine simptomatika (iš jų 64,5% aptikta
hemipareze, 18,7% - hemianopsija, o likę 16,7% turėjo kliniškai išreikštą afaziją). Didžioji dalis pacientų (85,3%)
prieš operaciją turėjo gerą funkcinę būklę pagal Karnofsky Performance Status (KPS) skalę (įvertis 80 arba daugiau
apibrėžtas kaip geras funkcinis rodiklis). Visiems pacientams buvo taikomas chirurginis gydymas – makroskopiškai
radikalus auglio šalinimas. Pooperaciniame intrahospitaliniame periode komplikacijos (hematoma reikalaujanti
reoperacijos, hospitalinė infekcija, insultas) išsivystė 17,2% pacientų. Gera funkcinė būklė išrašant užfiksuota
70,7% tiriamųjų. Pooperacinė epilepsija diagnozuota 18,1% pacientų, o židininė neurologinė simptomatika po
chirurginio gydymo stebėta 43,1% tiriamųjų (atitinkamai 64% hemiparezė, 24% afazija, ir 12% hemianopsija).
Standartinį adjuvantinį onkologinį gydymą (chemoterapija ir radioterapija, atitinkamai pagal tikslią PSO
klasifikatoriaus diagnozę) gavo 72,1% pacientų, tačiau daugiau nei pusei iš jų (51,6%) gydymas buvo nutrauktas
nebaigus viso kurso dėl šalutinių poveikių arba auglio recidyvo chemoradiacinio gydymo fone. Paskutinio sekimo
duomenimis, 50,8% pacientų gyvena remisijoje, tačiau likusiems buvo diagnozuotas auglio recidyvas. Iš pacientų
grupės su patvirtintu auglio recidyvu, 59,75% tiriamųjų buvo operuoti pakartotinai su tikslu pašalinti ataugusį
naviką. Nemutuotas izocitrato dehidrogenazės (IDH, angl. IDH-wildtype) genotipas rastas 68,3% pacientų
auglių. Lyginant auglio piktybiškumo laipsnius pagal laiką iki recidyvo, gautas statistiškai patikimas skirtumas
tarp grupių (aukšto piktybiškumo grupės vidutinis laikas iki recidyvo siekė 14 mėn. lyginant su 27 mėn. žemo
piktybiškumo grupėje, p<0,01). Toks pats ryšys stebėtas ir vertinant bendrą išgyvenamumą: pacientai su aukšto
laipsnio gliomos diagnoze vidutiniškai išgyveno 16 mėn., o su žemo laipsnio – 33 mėn. (p<0,01). Paveiksliukas
nr. 1 atspindi piktybiškumo laipsnio ir laiko iki recidyvo/bendro išgyvenamumo dinamiką išreikštą KaplanMeier kreivėse. Pacientai, turintys IDH mutaciją, statistiškai patikimai ilgiau išbuvo remisijoje (vidutiniškai 29
mėn. lyginant su 11 mėn. grupėje be IDH mutacijos, p<0,01). Ta pati tendencija stebima ir vertinant bendrą
išgyvenamumą: pacientai su mutuotu IDH vidutiniškai išgyveno 36 mėn., o tiriamieji be mutacijos vidutiniškai
gyveno 13 mėn. nuo operacijos dienos (p<0,01). Paveiksliuke nr. 2 pateikiamos Kaplan-Meier kreives. Vertinant
bendrą išgyvenamumą recidyvinėje subgrupėje, tie pacientai kuriems buvo taikomas pakartotinis chirurginis
gydymas išgyveno statistiškai patikimai ilgiau (vidutinis bendras išgyvenamumas pakartotinės rezekcijos grupėje
siekė 27 mėn., lyginant su 14 mėn. vidurkiu neoperabilių pacientų grupėje, p<0,01). Laiko komponentas geriau
atsispindi Kaplan-Meier kreivėje paveiksliuke nr. 3. Paskutinis statistiškai patikimas radinys turintis prognostinės
vertės bendro išgyvenamumo atžvilgiu buvo pooperacinis KPS įvertis. Geros funkcinės būklės pacientai išrašymo
iš ligoninės metu vidutiniškai išgyveno 22 mėn. nuo operacijos, o blogos – tik 10 mėn (p<0,01). Kaplan-Meier
kreivė pateikiama paveiksliuke nr. 4. Mikroaplinkos ir mikroarchitektūros vertinimo DI modelio kūrimui buvo
panaudoti 160 patologiniai glialinių galvos smegenų navikų H&E mėginiai (algoritmo tobulinimui bei mokymui
taip pat įtraukti ir tų pacientų augliai, kurie nepakliuvo į išgyvenamosios statistikos skaičiavimų imtį dėl trūkstamos
klinikinės informacijos VULSK elektroninėje ligos istorijų sistemoje retrospektyvinės analizės metu). Gautos
navikinio audinio architektūros charakteristikos analizuotos eksploracinės faktorinės analizės su principinių
komponentų analizės pagalba, iš viso buvo gauti 23 faktoriai kartu paaiškinantys 70% variacijos faktorinės
analizės rezultate. Šis faktorių atrinkimo metodas pasirinktas dėl didelio kiekio komponentų su eigen verte >1
(tokiu atveju tiktų 103 faktoriai), o Scree testo taikymas būtų per daug subjektyvus bandant identifikuoti “lūžio
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tašką” Scree kreivėje. Faktorių skaičius po rotacijos liko nepakitęs. Faktorinės analizės pagalba identifikavome
svarbiausius mikroaplinkos charakteristikos komponentus bendrai mūsų imtyje, kievieno tirto auglio 256x256
pikselių dydžio individualių lopinėlių lygmenyje. Gautų lopinėlių faktorių skaitinė išraiška įvertinta aprašomosios
statistikos metodais, apskaičiuojant metodologijoje nurodytus įverčius. Iš viso gauti 224 kintamieji, iš kurių 90
buvo statistiškai patikimai reikšmingi vertinant bendrą išgyvenamumą dichomatizavus kiekvieną faktoriaus
reikšmę nuo ribinės vertės į didesnę arba mažesnę (nuo “cutoff value”, vieta kurioje log rank statistikos testo
reikšmė stipriausia). Keli statistiškai reikšmingi kintamieji iš to pačio faktoriaus buvo susiaurinti iki vieno pagal
didžiausią log rank testo reikšmę. Tokiu būdu buvo gauta 16 atskirų faktorinių kintamųjų reikšmių galutiniam
bendro išgyvenamumo prognostiniam modeliui kurti, o jos iš tolydžiųjų kintamųjų dichotomizuotos į binarinius
kokybinius kintamuosius. Pritaikius “leave-one-out cross validation” metodą buvo pasirinktas dažniausiai
pasikartojantis vienamačių kintamųjų derinys (tas pats derinys buvo statistiškai stipriausias 50 kartų iš 75
bandymų). Iš šių faktorių binarinių kintamųjų suminės išraiškos buvo sukurta rizikos skaičiuoklė, kiekvieną
pacientą priskirianti į tam tikrą grupę. Iš viso gautos 4 rizikos skaičiuoklės grupės – nuo 0 iki 3. Paveiksliuke
nr. 5 pateikiami mikroaplinkos kintamųjų Cox regresijos rizikos santykiai ir rizikos grupių Kaplan-Meier kreivės
bendro išgyvenamumo atžvilgiu. Pasitelkiant tokią pačią metodologiją sukūrėme genetinės IDH mutacijos ir
mikroaplinkos charakteristikų auglyje daugiamatį Cox regresijos prognostinį modelį bendram išgyvenamumui
įvertinti. IDH mutacija buvo įtraukta į kryžminį patikrinimą kartu su tais pačiais mikroarchitektūrinių savybių
kintamaisiais. Dažniausiai pasikartojantis kintamųjų derinys buvo stipriausias 51 kartą iš 75 bandymų. Rizikos
grupės sukurtos remiantis rizikos skaičiuoklės įverčių suminiu rezultatu. Paveiksliuke nr. 6 pateikiame IDH ir
mikroaplinkos charakteristikų Cox regresijos rezultatus bei atskirų rizikos grupių bendro išgyvenamumo dinamiką
Kaplan-Meier kreivėse. Prognostinis Cox regresijos modelis vertinant laiką iki recidyvo statistiškai reikšmingų
skirtumų neparodė.

1 pav.
Kumuliacinio laiko iki recidyvo (kairėje) ir bendro išgyvenamumo (dešinėje) palyginimas Kaplan-Meier kreivėje tarp žemo (atitinka 0) ir aukšto (atitinka 1) piktybiškumo
laipsnių gliomų. Abiem atvejais užfiksuotas statistiškai patikimas skirtumas tarp grupių log rank testais (p<0,01).

2 pav.
Kumuliacinis laiko iki recidyvo (kairėje) ir bendro išgyvenamumo (dešinėje) palyginimas Kaplan-Meier kreivėmis: IDH mutuoti atvejai (atitinka 1) lyginant su IDH
nemutuotais (atitinka 2) turi geresnę prognozę, p<0,01 su abiem log rank testais.
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3 pav.
Kumuliacinis bendras išgyvenamumas išreikštas Kaplan-Meier kreive,
lyginant pakartotinai operuotų (atitinka 0) ir neoperuotų (atitinka 1)
pacientų grupes recidyvinių atvejų subpopuliacijoje, p<0,01.

4 pav.
Kumuliacinis bendras išgyvenamumas Kaplan-Meier kreivėje tarp geros
(atitinka 0) ir blogos (atitinka 1) pooperacinės funkcinės būklės pacientų
pagal KPS įvertį, p<0,01.1.

5 pav.
Atskirų rizikos grupių, sukurtų remiantis auglio mikroarchitektūrinėmis savybėmis, kumuliacinis bendras išgyvenamumas Kaplan-Meier kreivėje.
Dešinėje per vidurį matome pacientų skaičių kiekvienoje grupėje, o dešinėje apačioje – į Cox regresijos modelį įtrauktus faktorius ir jų rizikos santykius.

6 pav.
Atskirų rizikos grupių, sukurtų remiantis IDH mutacijos bei mikroaplinkos charakteristikų raiška, kumuliacinis bendras išgyvenamumas Kaplan-Meier
kreivėje. Dešinėje per vidurį matome pacientų skaičių kiekvienoje grupėje, o dešinėje apačioje – į proporcinę Cox regresiją įtrauktus kintamuosius ir jų
rizikos faktorius. Atkreipkite dėmesį į grupę su 0 rizikos grupės įverčiu – nei vienas pacientas per sekimo laiką nemirė.
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ILGALAIKIO STRESO
BIOŽYMENŲ TYRIMAI
COVID-19 PANDEMIJOS
LAIKOTARPIU

ĮVADAS:
Ūminis stresas yra normalus organizmo atsakas į pavojingas aplinkos sąlygas, kuris sukelia nespecifinę organizmo „kovok arba bėk“ būseną (angl. „fight or flight“), padedančią kovoti su pavojais arba nuo jų pabėgti [1].
Organizmui susidūrus su stresu, iš karto aktyvinama simpatinė nervų sistema ir išskiriami antinksčių šerdies hormonai - adrenalinas ir noradrenalinas, kurie atsakingi už greitą reagavimą į pavojų keliančias sąlygas – padažnėja
pulsas, pakyla kraujospūdis, padidėja gliukozės koncentracija kraujyje ir kt. Kai stresinė situacija tęsiasi ilgai, aktyvinama pogumburio-hipofizės-antinksčių žievės ašis (PHA), sekretuojamas kortizolis, kuris sukelia dar didesnius
metabolinius persitvarkymus organizme [2]. Šiuolaikinėje visuomenėje dažniausiai minimi ne fiziniai, o psichologiniai stresoriai. Pavojus asmens fizinei sveikatai, įvairių ligų grėsmė taip pat pasireiškia ilgalaikiu psichologiniu
stresu. Vienas iš šiuo laikotarpių aktualiausių pavyzdžių - SARS-CoV-2 koronaviruso sukelta COVID-19 pandemija.
Ši pandemija sukėlė ne tik tiesiogiai su infekcija susijusius padarinius, tačiau smarkiai paveikė ir socialinį žmonių
gyvenimą. Nedarbas, socialinio kontakto vengimas ir nuolatinė ligos baimė galimai neigiamai paveikė žmonių
psichologinę būseną ir sukėlė ilgalaikį stresą bei nerimą [3]. Labai intensyvus ar lėtinis stresas siejamas su daugelio organų sistemų funkcijų sutrikdymu: slopina imuninės, endokrininės, virškinimo sistemų veikimą, sukelia
širdies ir kraujagyslių ligas, depresiją, nerimo sutrikimus ir kt. [2]. Ilgą laiką streso vertinimui buvo naudojami tik
subjektyvūs pačių tiriamųjų vertinami psichologinės būklės klausimynai. Objektyvių metodų patiriamam stresui
įvertinti vis dar trūksta. Pastaruoju metu ilgalaikiam stresui įvertinti vis dažniau naudojami steroidinių hormonų
plaukuose tyrimai, kurie atspindi ilgalaikę PHA ašies aktyvaciją. Kadangi plaukai pasižymi savybe kaupti įvairias
lipofilines medžiagas, tokias kaip steroidiniai hormonai, bei paauga vidutiniškai apie 1 cm per mėnesį, todėl 1 cm
plaukų sruogos tyrimas atspindi 1 mėn. laikotarpiu išsiskyrusių steroidinių hormonų kiekį [4]. Mokslinių tyrimų,
kuriuose nagrinėjamas ryšys tarp objektyvių (steroidinių hormonų tyrimai) ir subjektyvių (specializuoti streso
vertinimo klausimynai) lėtinio streso rodiklių, rezultatai yra prieštaringi [5, 6]. Manoma, kad steroidinių hormonų
koncentracijai plaukuose įtakos gali turėti ir plaukų priežiūrai naudojamos priemonės, plaukų plovimo dažnis [6],
rūkymas, amžius [7], įvairios lėtinės ligos, svoris [8]. Tinkamai įvertinus veiksnius, turinčius įtakos steroidinių hormonų koncentracijoms plaukuose, plaukų steroidinių hormonų tyrimai leidžia retrospektyviai įvertinti patiriamą
ilgalaikį stresą, pavyzdžiui, COVID-19 pandemijos laikotarpiu.

DARBO TIKSLAS:
Įvertinti dėl COVID-19 ligos plitimo Lietuvoje įvesto karantino įtaką sveikų savanorių streso biologinių žymenų (plaukų steroidinių hormonų) pokyčiams bei nustatyti ryšį tarp objektyvių ir subjektyvių streso vertinimo
rodiklių.

METODIKA:
Tyrimo dalyvės – 20 suaugusiųjų savanorių moterų. 2020 m. lapkričio mėn. tyrimo dalyvės, atvykusios
į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos (VU MF FBMLM) katedrą ir sutikusios dalyvauti tyrime, pasirašė informuoto
335

asmens sutikimo formą, užpildė anketą apie savo sveikatos, fizinę būklę bei plaukų priežiūros ypatumus, taip
pat STAI (angl. State-Trait Anxiety Inventory) klausimyną, leidžiantį įvertinti žmogui būdingą nerimastingumą
kaip nuolatinę būseną (STAI-T) ir situacinį nerimą (STAI-S) bei subjektyviai suvokto streso (angl. Perceived Stress
Scale, PSS) klausimyną, taip pat visoms tyrimo dalyvėms buvo nukirpta plaukų sruoga. Iš tyrimo statistinės analizės buvo pašalinti visi asmenys, kurių plaukų kortizolio ar kortizono koncentracijos buvo žemesnės nei tyrimo
metodo nustatymo riba. Po pašalinimo tyrime liko 16 tiriamųjų. Iš plaukų sruogos ėminio buvo atkirpti du 1 cm
segmentai – arčiausiai skalpo esantis segmentas, atspindintis pastarojo mėnesio (spalio mėn.) plaukų gliukokortikoidų koncentracijas bei šeštasis nuo skalpo esantis 1 cm plaukų segmentas, atspindintis karantino laikotarpį
(gegužės mėn.). Plaukų steroidinių hormonų koncentracijos nustatymas buvo atliekamas pagal VU MF FBMLM
katedroje įdiegtą metodiką. Plaukų mėginiai plaunami bei gryninami papildomai naudojant kietafazę ekstrakciją (KFE), steroidinių hormonų koncentracijos nustatomos efektyviosios skysčiu chromatografijos – tandeminės
masių spektrometrijos (ESCh-MS/MS) metodu. Statistinė analizė atlikta naudojant R programinį paketą (4.0.3
versiją) bei Microsoft Excel programą.

REZULTATAI:
Siekiant įvertinti dėl COVID-19 ligos plitimo Lietuvoje įvesto karantino įtaką plaukų kortizolio bei kortizono koncentracijoms, jų santykiui bei bendrai gliukokortikoidų koncentracijai, minėti duomenys buvo palyginti
karantino laikotarpiu ir karantinui pasibaigus. Duomenys pateikiami 1 lentelėje. Statistiškai reikšmingo poveikio
gliukokortikoidų koncentracijoms nustatyta nebuvo.
1 LENTELĖ.
Tiriamų plaukų kortizolio, kortizono, kortizolio + kortizono, kortizolio/kortizono koncentracijų palyginimas
karantino metu (gegužės mėn.) ir 4 mėn. po karantino (spalio mėn.)
Karantino metu, gegužės mėn. (n = 16)

Po karantino, spalio mėn. (n = 16)
P reikšmė

Mediana

Q1-Q3

Mediana

Q1-Q3

Kortizolis, ng/g

6,19

3,79-10,64

7,13

3,84-13,47

0,051

Kortizonas, ng/g

23,18

11,71-47,93

28,95

14,31-44,01

0,860

Kortizolis + kortizonas, ng/g

31,98

17,56-52,41

36,62

28,69-58,44

0,669

Kortizolis/kortizonas

0,30

0,06-0,54

0,29

0,14-0,72

0,980

Q1-Q3 – pirmas-trečias kvartiliai
Siekiant įvertinti plaukų dažymo bei plovimo įtaką gliukokortikoidų koncentracijoms, buvo palyginti per
pastarąjį mėnesį plaukus dažiusių ir nedažiusių, taip pat 2-4 kartus ir ≥ 5 kartus per savaitę plaukus plaunančių
tiriamųjų plaukų mėginiai. Statistiškai reikšmingo skirtumo plaukų kortizolio bei kortizono koncentracijoms, jų
santykiui bei bendrai gliukokortikoidų koncentracijai skirtingose tiriamųjų grupėse nustatyta nebuvo.
Tiriant ryšius tarp kortizolio, kortizono koncentracijų, jų santykio bei bendros gliukokortikoidų koncentracijos ir STAI-T, STAI-S, PSS klausimynų, amžiaus, svorio bei KMI, nustatyta statistiškai reikšminga neigiama korteliacija tarp PSS ir kortizolio koncentracijos (r = -0,5177, p = 0,040), neigiama koreliacija tarp KMI ir kortizono koncentracijos (r = - 0,6188, p = 0,012), neigiama koreliacija tarp STAI-S ir kortizolio/kortizono santykio (r = -0,5457,
p = 0,029) bei teigiama koreliacija tarp KMI ir kortizolio/kortizono santykio (r = 0,5824, p = 0,018). Manoma,
jog kortizolio su kortizonu santykis netiesiogiai atspindi 11β-hidroksisteroidų dehidrogenazės aktyvumą. Būtent
11β-hidroksisteroidų dehidrogenazė 2 kortizolį verčia neaktyviu kortizonu, taigi didesnis kortizolio/kortizono santykis gali atspindėti minėto fermento aktyvumo sumažėjimą [9].

IŠVADOS:
Dėl COVID-19 ligos plitimo Lietuvoje įvestas karantinas bei plaukų priežiūros ypatumai neturėjo statistiškai reikšmingo poveikio objektyviems streso biožymenims – plaukų kortizolio bei kortizono koncentracijoms,
jų santykiui bei bendrai gliukokortikoidų koncentracijai. Subjektyvus streso vertinimo metodas PSS neigiamai
koreliuoja su plaukų kortizolio koncentracija, o STAI-S neigiamai koreliuoja su kortizolio/kortizono santykiu. KMI
neigiamai koreliuoja su kortizono koncentracija ir teigiamai su kortizolio/kortizono santykiu.
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ANG II MODULIUOJA NUO
HIPOKSIJOS PRIKLAUSOMĄ
ŽMOGAUS KELIO SĄNARIO
KREMZLĖS KAULĖJIMĄ

ĮVADAS:
Arterinė hipertenzija (AH) – pagrindinis širdies-kraujagyslių sistemos ligų vystymąsi lemiantis veiksnys [1].
AH korekcijai naudojami angiotenzino II (AngII) 1 tipo receptoriaus antagonistai, kurie mažina kraujagyslės tonusą ir normalizuoja kraujospūdį [2]. Žinoma, kad šie antagonistai skatina chondrocitų diferencijavimą į kaulinį
audinį [3]. Tačiau nėra aišku, ar kremzlės kaulėjimas pasireiškia dėl hipoksinių sąlygų sumažėjimo, slopinant
Ang II 1 tipo receptorių. Hipoksinės sąlygos svarbios chondrocitų augimui – užtikrina sveikos kremzlės struktūrą [4].

TYRIMO TIKSLAS:
Ištirti Ang II 1 tipo receptoriaus antagonisto poveikį kremzlės hipertrofijai, auginant žmogaus kelio sąnario
chondrocitų monosluoknį hipoksinėmis sąlygomis.

TYRIMO METODAI:
Tyrimo metu naudotas CoCl2 sukelti hipoksijai ir losartanas – Ang II 1 tipo receptoriaus antagonistas.
Išsiaiškintos veiksmingas CoCl2 ir losartano koncentracijas, kurios buvo naudojamos tolimesniuose eksperimentuose. Išskirti žmogaus kelio sąnario kremzlės chondrocitai išsodinti 5000 ląst./mL tankiu, 96 šulinėlių
-4
-12 M
ląstelių kultivavimui tinkamoje plokštelėje. Ląstelės suskirstytos į grupes (n = 4), kurios veiktos 10 - 10
o
CoCl2 tirpalais. Po 10 dienų kultivavimo (37 C, 5% CO2) vertintas ląstelių gyvybingumas, dažant 0,4% tripano
mėlio tirpalu. Analogiškai įvertinta losartano įtaka kremzlės ląstelių gyvybingumui.
Sekančiame etape naudoti 10-4, 10-6, 10-9 M CoCl2 ir 10-7 M losartano tirpalai.
Chondrocitai išsodinti 5000 ląst./mL tankiu, suskirstyti į tiriamąsias grupes, veiktas atitinkamos koncentracijos CoCl2 ir veiktas arba neveiktas losartano tirpalais (n = 3). Kas 2 d. nuo ląstelių nurenkamas supernatantas, užšaldomas -80 oC, chondrocitų hipertrofijos žymens - kolageno X (Kol X) - nustatymui po 2, 6, 10 dienų
nuo tyrimo pradžios ELISA metodu. Atlikta duomenų analizė taikant Kruskal-Wallis kriterijų. Skirtumas tarp
grupių laikytas reikšmingas, jei gauta p reikšmė mažesnė už α = 0,05.

REZULTATAI:
Įvertinus chondrocitų gyvybingumą, veikus ląsteles 10 dienų 10-4 – 10-12 M CoCl2 tirpalais (1 pav.),
gauta, jog mažiausia CoCl2 koncentracija, kuri reikšmingai sumažina chondrocitų gyvybingumą – 10-9 M
-4
-6
-9
(p = 0,04). Tolimesniems eksperimentams pasirinktos 10 , 10 ir 10 M CoCl2 koncentracijos. Įvertinus
-4
-12
chondrocitų gyvybingumą, veikus ląsteles 10 dienų 10 – 10
M losartano tirpalais (2 pav.), gauta, jog nei viena panaudota koncentracija reikšmingai neslopino chondrocitų gyvybingumo (p > α = 0,05). Atsižvelgiant į kitas
studijas, tolimesniems eksperimentam pasirinkta 10-7M losartano koncentracija [5].
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1 pav.
Chondrocitų gyvybingumo nustatymas
0,4% tripano mėliu po 10 dienų
veikiant ląsteles CoCl2.

2 pav.
Chondrocitų gyvybingumo nustatymas
0,4% tripano mėliu po 10 dienų
veikiant ląsteles losartanu.

Po 2 dienų, nuo tyrimo pradžios – visos paveiktos losartanu grupės ekspresavo reikšmingai mažiau Kol X (p
< 0,05) (3 pav.: A). Po 6 dienų – visos losartanu paveiktos grupės ekspresavo reikšmingai daugiau Kol X, nei grupės
veiktos tik CoCl2 (p < 0,05) (3 pav.: B). Po 10 dienų ląstelės paveiktos 10-4, 10-6 CoCl2 ir losartanu ekspresavo
-9
reikšmingai mažiau Kol X, p atitinkamai p = 0,03 ir p = 0,001 (3 pav.: C). Ląstelės paveiktos 10 CoCl2 ir losartanu
– reikšmingai daugiau, p = 0,001.

3 pav.
Chondrocitų Kol X ekspresija po 2 dienų (A), po 6 dienų (B) ir po 10 dienų (C) nuo tyrimo pradžios.
C10-4 - CoCl2 10-4 M;
C10-6 - CoCl2 10-6 M;
C10-9 - CoCl2 10-9 M;
LC10-4 – losartano 10-7 M ir CoCl2 10-4 M;
LC10-6 – losartano 10-7 M ir CoCl2 10-6 M;
LC10-9 – losartano 10-7 M ir CoCl2 10-9 M;
Control – auginta mitybinėje terpėje.
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IŠVADOS:
Losartanas, skatindamas hipoksines sąlygas, kai CoCl2 koncentracija 10-4, 10-6 M , skatina sąnarinės kremzlės susidarymą in vitro.
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DEVELOPMENT AND USE
OF SIMPLIFIED PHYSICAL
PHANTOM PROTOTYPE FOR
DIFFERENT BIOLOGICAL
TISSUES SIMULATION IN A
CLINICAL PRACTICE

INTRODUCTION:
The number of oncological diseases is growing every year all over the world. Radiotherapy is one of the
methods used for the patients’ treatment. The aim of radiotherapy is to irradiate the tumour with as high dose
as possible, at the same time trying to save healthy tissues and organs at risk (OARs). The quality of life after
radiotherapy is a relevant criteria ensuring outcome of the treatment, which often depends on accuracy of
derived dose. Therefore, irradiation dose measurements are an important step, which optimizes and ensures
accuracy of the treatment procedure. The main problem is, that not always is possible to perform measurements
of irradiation dose during the treatment procedure, due to this reason the phantoms are the most commonly
used. Usually is used standard water or polymethyl methacrylate phantoms, which are simple and do not imitate
real anatomy of the patient. Therefore, for more realistic simulation of irradiation procedure is used so called
anthropomorphic (real size and shape) phantoms [1, 2]. The aim of this research work is to develop a simplified
prototype of the physical phantom to simulate biological tissues and evaluate the clinical possibility of its use in
external radiation therapy.

MATERIALS AND METHODS:
Analysis of 3D printing materials (PETG, PLA, HIPS, ULTRAT ABS, GLASS) was done, evaluating density and
Hounsfield unit values. Hounsfield unit values were measured using 3D treatment planning system Eclipse from
the computed tomography scans and additionally were measured using commercial phantom Gammex 467
[3]. Selected 3D printing materials were used for construction of simplified physical phantom prototype with
different inserts (Fig. 1), which imitate different biological tissues (bone (PETG), thyroid/ soft tissue (PLA), muscle
(HIPS), brain (ULTRAT ABS) and skin (GLASS)).

Fig. 1.
Simplified physical phantom prototype used for simulation different biological tissues.
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2D films dosimetry and 3D treatment planning system (TPS) calculations were used for analysis of the
possibilities to use a simplified phantom prototype for the standard external radiation therapy procedures.

RESULTS:
This project was focused on the search of 3D printing materials, equivalent to biological tissues, which
were successfully used to produce a simplified physical phantom prototype with easily replaceable inserts simulating biological tissues and evaluating absorption properties of the x-ray photons. Based on the performed
experimental study, evaluating the densities of inserts for the simplified physical phantom prototype, a significant discrepancy was obtained in comparison with the theoretical values (Table 1), which were more typical
for samples with 90% infill ratio. The same tendency was observed analysing Hounsfield units (HU) of physical
phantom inserts.
TABLE 1.
3D printing materials and properties of anatomical structures [3-5]
Materials

ρ, g/cm3 (materials)

ρ, g/cm3
(3D printed samples)
100 % Infill ratio

PETG

1.27

1.181

0.907

1.06-1.43

1.031

0.952

HIPS

1.04-1.05

0.989

0.769

GLASS

1.02-1.05

1.10

0.975

1.068

ρ, g/cm3
(anatomical structures)

Bone marrow

1.134

Cortical Bone

1.810

Mineral Bone

1.142

Thyroid

1.045

Skin/ soft tissues

1.090

Muscle

1.040

Thyroid

1.045

Soft Tissues

1.050

Brain

1.052

Skin

1.090

Thyroid

1.045

90 % Infill ratio

PLA

ULTRAT ABS

Anatomical structures

0.793

0.904

To ensure the quality of radiotherapy allowed irradiation dose difference for the patient/ phantom has to
be less then +/- 10% [6]. It was observed, that irradiation dose measured using 2D gafchromic films RTQA2 in
comparison with 3D treatment planning system differed from 2.34 % to 4.52 % (6 MeV) for the 3D printed samples with 100 % and 90 % infill ratio. Analyses irradiation with low energy photons (120 keV) showed difference
from 3.56 % to 4.32 % for 100 % infill ratio, while inserts with 90 % infill ratio was not able to analyse due to seen
on the film 3D printed samples patterns (Fig. 2).

Fig. 2.
2D gafchromic films RTQA2 dosimetry with 120 keV
irradiation, 2 Gy/ fr. for 100 % and 90 % infill ratios (HIPS)

This indicates, that application of samples (<100% infill ratio) needs a detailed investigation before it can
be recommended to be used in a clinical practice. Despite the observed discrepancies in the assessment of
photon radiation attenuation in the inserts, the selected and used 3D printed materials for this research can
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be considered as equivalent to biological tissues, such as bone (PETG), thyroid/ soft tissue (PLA), muscle (HIPS),
brain (ULTRAT ABS) and skin (GLASS) (Table 1). However, it is necessary to pay attention to infill ratio of the insert.
Additional in vitro measurements using 3D printed PLA (100 % infill ratio) bolus/ additional body showed
that it can be used in a clinical practice simulating soft tissues, thus ensuring exposure of the shallow tumors for
the maximum prescribed irradiation dose. In this way, the possible recurrence of the disease could be successfully avoided.

CONCLUSIONS:
The equivalence of 3D printing materials to biological tissues was assessed by measured values of density and Hounsfield units. It was found, that inserts with 100 % infill ratio were more equivalent to anatomical
structures and could be used imitating PETG as bones, PLA as thyroid/ soft tissues, HIPS as muscle, ULTRAT ABS
as brain and GLASS as a skin. Therefore, performed in vitro measurements showed, that the simplified physical
phantom with 3D printed 100 % infill ratio inserts could be recommended and successfully used in radiotherapy.
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EPILEPSIJA SERGANČIŲ
ASMENŲ MIRTINGUMAS
IR MIRTIES PRIEŽASTYS

Epilepsija sergančių asmenų mirtingumas yra didesnis nei bendros populiacijos ir yra nulemtas įvairių veiksnių – priepuolių metu įvykstančių traumų, skendimų, transporto įvykių, staigios netikėtos mirties, vaistų nuo
epilepsijos nepageidaujamo poveikio, pirminių epilepsiją sukėlusių ligų (pvz., smegenų auglių) [1]. Dėl skirtingų
sveikatos priežiūros galimybių, socialinių bei ekonominių veiksnių, asmenų, sergančių epilepsija, mirtingumas ir
dažniausios mirties priežastys turėtų būti nagrinėjamos atskirtai kiekvienoje populiacijoje [2]. Šio tyrimo tikslas
– nustatyti epilepsija sergančių asmenų mirtingumą bei dažniausias mirties priežastis Lietuvoje 2016-2019 m.
Tyrimo metu buvo atlikta retrospektyvinė analizė visų 2016-2019 m. įvykusių mirčių tarp Lietuvoje epilepsija sirgusių asmenų, naudojant duomenų rinkinį iš Higienos instituto administruojamo Mirties atvejų ir jų
priežasčių valstybės registro bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos kopijos. Epilepsija
sirgęs asmuo buvo įtrauktas į tyrimą, jei jam epilepsijos diagnozė buvo dokumentuota bet kuriuo metu mirties
metais arba dvejus metus prieš mirtį. Standartizuotas mirtingumo rodiklis (SMR) apskaičiuotas kaip stebėtų ir
tikėtinų mirčių santykis, standartizavus pagal amžių nagrinėjamų metų Lietuvos populiacijai.
Lietuvoje 2016-2019 m. epilepsija sirgusių ir mirusių asmenų statistika pateikiama 1 pav. Tyrimo laikotarpiu epilepsijos ligotumas mažėjo (r=−0,98, p=0,02), mirštančių asmenų dalis reikšmingai nesikeitė ir buvo apie
4,5% (r=0,31, p=0,69). Epilepsija sergančių asmenų amžius mirties metu laikui bėgant nežymiai augo (rs=0,03,
p=0,017) ir 2016-2019 m. buvo vidutiniškai 63,9 (±17,0), 64,5 (±17,3), 63,8 (±17,0) ir 65,4 (±17,2) m., atitinkamai.
Standartizuotas mirtingumo rodiklis 2016 m. buvo lygus 3,06, 95% pasikliautinasis intervalas PI=2,91-3,20, 2017
m. – SMR=2,93, 95% PI=2,78-3,07, 2018 m. – SMR=2,93, 95% PI=2,78-3,07, 2019 m. – SMR=3,18, 95% PI=3,023,34. Vyrų mirtingumas buvo apie keturis, moterų – apie du kartus didesnis nei bendroje populiacijoje.

1 pav.
Epilepsija sergančių asmenų skaičius ir ligotumas 1000 gyventojų (viršuje) bei mirčių skaičius ir mirusių asmenų dalis 2016-2019 m.
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Dažniausios mirties priežastys buvo širdies ir kraujagyslių ligos, onkologiniai susirgimai bei išorinės
mirties priežastys (2 pav.). Pastarųjų laikui bėgant mažėjo (r=−0,99, p=0,01), nežinomų mirties priežasčių bei
endokrininių ligų sukeltų mirčių daugėjo (r=0,97, p=0,03 ir r=0,98, p=0,02, atitinkamai). Tarp išorinių mirties
priežasčių dažniausi buvo kritimai (2,1-2,4% visų mirčių) ir savižudybės (1,1-2,1% visų mirčių). Epilepsija kaip
pagrindinė mirties priežastis dokumentuota 163 (2,6%) kartus, epilepsinė būklė – 31 (0,5%) kartą. Mirties
liudijime epilepsija kaip viena iš mirties priežasčių fiksuota 1162 (18,3%) kartus. Nežinomų mirties priežasčių
buvo 77 (1,2%), dar 13 (0,2%) dokumentuotos kaip „širdies sustojimas“.

2 pav.
Mirties priežastys tarp epilepsija sirgusių asmenų 2016-2019 m.

Remiantis tyrimo rezultatais, galima daryti išvadą, kad 2016-2019 m. mirtingumas tarp epilepsija sergančių
asmenų Lietuvoje liko pastovus ir buvo apie tris kartus didesnis nei bendroje populiacijoje. Laikui bėgant mažėjo
išorinių mirties priežasčių, kurios sudaro didelę potencialiai išvengiamų mirčių dalį. Kita vertus, dviejų dažniausių
mirties priežasčių – širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų dažnis liko pastovus. Epilepsija buvo dokumentuota
tik kas penkto šia liga sirgusio asmens mirties liudijime, tad, tikėtina, tiesiogiai nulemia ir didesnę mirčių dalį nei
fiksuota tyrimo metu.

Literatūra
[1] Devinsky O., Spruill T., Thurman D., Friedman D. Recognizing and preventing epilepsy-related mortality: A call for action. Neurology. 2016
Feb 23;86(8):779-86. doi: 10.1212/WNL.0000000000002253.
[2] Thurman D.J., Logroscino G., Beghi E., Hauser W.A., Hesdorffer D.C., Newton C.R., Scorza F.A., Sander J.W., Tomson T.; Epidemiology
Commission of the International League Against Epilepsy. The burden of premature mortality of epilepsy in high-income countries: A
systematic review from the Mortality Task Force of the International League Against Epilepsy. Epilepsia. 2017 Jan;58(1):17-26. doi: 10.1111/
epi.13604.

345

U. Endriulaitytė1,
V. Petrikaitė2
Vytauto Didžiojo universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
1

2

SUNITINIBO ANALOGŲ
POVEIKIO GAUBTINĖS
ŽARNOS VĖŽIO LĄSTELIŲ
MIGRACIJAI IN VITRO
ĮVERTINIMAS

Gaubtinės žarnos vėžys yra trečioje vietoje pagal mirštamumą visame pasaulyje [1]. Ši liga dažniausiai
diagnozuojama vėlyvoje stadijoje, kai auglys yra išplitęs į kitus audinius (metastazavęs). Apie 60 proc. pacientų
metastazės pasireiškia per penkis pirmuosius susirgimo metus ir yra pagrindinė mirties priežastis [2]. Viena iš
metastazavimo priežasčių yra specifinė vėžio mikroaplinka, jame susidariusi hipoksija (deguonies trūkumas),
dėl kurios vaistas gali būti ne toks efektyvus kaip būtų esant normaliai deguonies koncentracijai [3]. Nepakankamas vaistų efektyvumas rodo, kad reikia ieškoti naujų gydymo metodų ar tokių vaistų, kurie selektyviau veiktų
vėžines nei normalias organizmo ląsteles. Vienas iš praktikoje vartojamų tokių vaistų yra sunitinibas – tirozino
kinazių slopiklis, slopinantis VEGF, PDGF ir aktyvinantis apoptozę. Jis vartojamas gydyti pažengusios stadijos
inkstų ląstelių vėžį ir virškinamojo trakto stromos navikus, kai atsiranda atsparumas kitiems priešvėžiniams vaistams [4]. Vis dėlto sunitinibas nėra efektyvus visais atvejais, jam vystosi atsparumas [5]. Mokslininkai iš Cagliari
universiteto (Italija) susintetino panašius į sunitinibą junginius, tikėdamiesi, kad jie gali būti aktyvesni už sunitinibą ir slopinti ne tik inkstų ląstelių ir virškinamojo trakto stromos vėžines ląsteles, bet ir kitų vėžio tipo ląsteles,
turės antimetastazinį poveikį. Mūsų darbo tikslas buvo ištirti sunitinibo analogų poveikį migracijai gaubtinės
žarnos vėžinių ląstelių kultūrose in vitro.
Eksperimentuose buvo naudojamos dvi gaubtinės žarnos vėžinių ląstelių linijos HT-29 ir HCT116. Junginių
poveikis įvertintas normoksijos ir hipoksijos sąlygomis bei naudojami du junginių poveikio vėžinių ląstelių migracijai tyrimo metodai: vienos ląstelės migracijos ir „žaizdos gijimo“ metodai. Tyrimuose buvo naudojami
ankstesnių eksperimentų metu atrinkti aktyviausi junginiai 1, 6 ir 7 bei sunitinibas kaip palyginamasis junginys.
Normoksijos sąlygomis junginiai 1, 6, 7 ir sunitinibas statistiškai reikšmingai slopino gaubtinės žarnos
vėžio abiejų linijų ląstelių migraciją lyginant su kontrole, naudojant vienos ląstelės migracijos tyrimo metodą.
Aktyviausias junginys buvo 7. Jis 2,3 karto labiau slopino HT-29 linijos ląstelių migraciją lyginant su kontrole.
HCT116 linijos ląstelių migraciją 7 junginys 1,5 karto labiau slopino lyginant su kontroline grupe. Hipoksijos
sąlygomis nei vienas junginys statistiškai reikšmingai neslopino ląstelių migracijos naudojant vienos ląstelės migracijos metodą. Normoksijos sąlygomis junginys 1 statistiškai reikšmingai slopino abiejų linijų ląstelių migraciją
„žaizdos gijimo“ metodu. Skirtumas nustatytas naudojant didžiausią tiriamąją junginio koncentraciją. Hipoksijos
sąlygomis, HCT116 linijos ląstelių migracijos nei vienas junginys statistiškai reikšmingai neslopino ląstelių migracijos. HT-29 linijos ląstelių migraciją slopino junginiai 1 ir 6 po 24 val. inkubacijos su junginiais.
Sunitinibo analogai 1, 6 ir 7 yra aktyvesni nei sunitinibas in vitro ir galėtų toliau būti vystomi kaip priešvėžiniai vaistai gaubtinės žarnos vėžio gydymui.
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PACIENTŲ POOPERACINIŲ
ŽAIZDŲ INFEKCIJOS POŽYMIŲ
SĄSAJOS SU RIZIKOS
VEIKSNIAIS

ĮVADAS:
Operacinių žaizdų infekcijos yra vienos iš dažniausiai registruojamų hospitalinių infekcijų, todėl yra priskiriamos prie prioritetinių infekcijų kontrolės sričių daugelyje Europos valstybių [Higienos institutas, 2019]. Pastaraisiais metais daugėja sudėtingų operacijų, kurios atliekamos vyresnio amžiaus pacientams, turintiems vieną ar
keletą gretutinių ligų, todėl daugėja pooperacinių žaizdų, kurios tampa komplikuotos, sunkiai gyjančios, ilgainiui
prasideda operacinės žaizdos infekcijos [Gillespie et al., 2019]. Sveikatos priežiūros specialistai turi holistiškai
vertinti pacientus prieš ir po operacijos, prieš operaciją, svarbu vertinti, identifikuoti veiksnius, kurie gali turėti
įtakos pooperaciniam žaizdų gijimui, vertinimas ir priežiūra turi apimti prieš operacinį, operacinį ir pooperacinį
laikotarpį [Harris CL. et al., 2017]. Norint užtikrinti kokybišką ir efektyvų paciento žaizdos gijimą po operacijos,
svarbūs visi žaizdų komplikacijų prevencijos valdymo etapai.

TIKSLAS:
Nustatyti pacientų pooperacinių žaizdų lokalios ankstyvos infekcijos požymių sąsajas su paciento sveikatos
būklės ir gyvenimo būdo veiksniais bei veiksniais, susijusias su operacija ir paciento operacijai paruošimu.

METODIKA:
Tyrimo imtis ir jos atranka. Tiriamųjų atranka — tikslinė. Buvo vykdomas kiekybinis tyrimas bei žaizdos vertinimas 2020 m. lapkričio - 2021 m. kovo mėn. Tyrimo metu buvo apklausti ir žaizdos įvertintos 247 pacientams.
Pacientų atrankos kriterijai: amžius ≥ 18 metai; pasirašytas sutikimas dalyvauti tyrime. Išbraukimo kriterijai: pacientai, kuriems atlikta laparoskopija, pacientai, kurie skyriuje gydėsi <4 d., nemokantys lietuvių kalbos.

TYRIMO ETIKA:
Gautas LSMU Bioetikos centro pritarimas atlikti biomedicininį tyrimą, protokolo Nr. BEC-SL(M)-11. Tyrimas
buvo atliekamas laikantis etikos principų.
Tyrimo klausimynai. Klausimynai naudojami pagal tyrimo vykdymo 3 etapus.
•
1 etapas. Pirmame etape buvo vertinami paciento su sveikata ir gyvenimo būdu susiję duomenys.
Išanalizavus literatūrą tyrimo autoriai sudarė klausimyno dalį, kuriame vertinami galimi su operacinės
žaizdos infekcija susiję veiksniai.
Mitybos būklei vertinti naudojamas standartizuotas klausimynas Mitybos mažoji anketa (MMA) (angl. Mini
Nutritional Assessment). Vertinimas: pacientai, kurių mitybos būklė gera (≥ 24 balai); nepakankamos mitybos
rizika (17 - 23,5 balai); nepakankama mityba (< 17 balų).
•
2 etapas. Vertinami veiksniai, susiję su operacija ir paciento operacijai paruošimu (vertinama pagal
duomenų registracijos formą patvirtiną Lietuvoje „Operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinė priežiūra chirurgijos skyriuose“.
•
3 etapas. Po operacijos praėjus 3-4 paroms, perrišimo metu slaugytojo vertinama paciento pooperacinė žaizda. Protokolas parengtas pagal literatūrą, kaip vertinami žaizdų infekcijos požymiai: audinys,
infekcijos požymiai, žaizdos drėgmė, audinio kraštai.
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Statistinė duomenų analizė. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinės programos SPSS 24.0
versiją. Tyrime naudota aprašomoji statistika, koreliacinė analizė (Spirmeno koreliacijos koeficientas), kiekybinių
dydžių palyginimui taikyti ranginiai testai (neparametrinis Mann-Whitney U testas 2 grupių palyginimui), požymių ryšys vertintas naudojant Chi kvadrato testą. Sudarytas dvinarės logistinės regresijos modelis leidžiantis
prognozuoti žaizdos būklės sudėtingumo (požymių >1) tikimybę. Sudarytas modelis buvo suderintas su duomenimis (Hosmer Lemenshow kriterijaus p- reikšmė =0.939, Nagelkerke pseudode-terminacijos koeficientas
R2=0.542). Modelis pagal jame paliktus požymius labai gerai klasifikavo tiriamuosius: 0-1 grupėje teisingai klasifikavo 70.8 proc. tiriamųjų, o >1 grupėje 86.7 proc. Iš viso teisingai klasifikavo 81 proc. atvejų. Pasirinkti statistinių
išvadų reikšmingumo lygiai: p>0,05 – statistiškai nereikšminga; p<0,05 – statistiškai reikšminga; p<0,01 – labai
reikšminga.

BENDRA PACIENTŲ CHARAKTERISTIKA:
Tyrime dalyvavo 247 pacientai, amžiaus vidurkis 51,87±14,81 m. Jauniausias pacientas buvo 19 m, vyriausias 93 metai. Pagal lytį pacientai pasiskirstė panašiai, atitinkamai vyrai sudarė 50,2 proc. moterys 49,8 proc.

REZULTATAI:
Vyresni nei 60 m. amžiaus pacientai dažniau nei 18-59 m. amžiaus grupės pacientai sirgo širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis (atitinkamai ≥60 m. amžiaus 90,7 proc. ir 18-59 m. amžiaus grupė 34,3 proc., p<0,001),
cukriniu diabetu (atitinkamai ≥60 m. amžiaus 37,3 proc. ir 18-59 m. amžiaus grupė 25,0 proc., p=0,049), onkologinėmis ligomis (atitinkamai ≥60 m. amžiaus 37,3 proc. ir 18-59 m. amžiaus grupė 2,9 proc., p<0,001) bei uremija
(atitinkamai ≥60 m. amžiaus 77,0 proc. ir 18-59 m. amžiaus grupė 24,4 proc., p<0,001). Mitybos būklė statistiškai
reikšmingai priklausė nuo amžiaus grupės, ≥60 m. amžiaus grupės pacientams dažniau buvo nustatyta nepakankamos mitybos rizika nei 18-59 m. amžiaus grupės pacientams (atitinkamai ≥60 m. amžiaus 40,0 proc. ir 18-59 m.
amžiaus grupė 26,2 proc.) bei nepakankama mityba (atitinkamai ≥60 m. amžiaus 21,3 proc. ir 18-59 m. amžiaus
grupė 1,7 proc.), p<0,001.
Pacientų pooperacinės žaizdos infekcijos požymiai statistiškai reikšmingai priklausė nuo amžiaus grupės.
Vertinant žaizdos audinį, ≥60 m. amžiaus grupei dažniau nei 18-59 m. amžiaus grupei nustatytas nemalonus kvapas iš žaizdos (atitinkamai ≥60 m. amžiaus 29,3 proc. ir 18-59 m. amžiaus grupė 12,2 proc., p=0,001), patamsėjęs
žaizdos audinys (atitinkamai ≥60 m. amžiaus 21,3 proc. ir 18-59 m. amžiaus grupė 11,3 proc., p=0,047). Vertinant
infekcijos požymius, 60 m. amžiaus grupei dažniau nei 18-59 m. amžiaus grupei nustatytas žaizdos paraudimas
(atitinkamai ≥60 m. amžiaus 76,0 proc. ir 18-59 m. amžiaus grupė 27,9 proc., p<0,001), paraudę žaizdos aplinkiniai audiniai (atitinkamai ≥60 m. amžiaus 66,7 proc. ir 18-59 m. amžiaus grupė 24,4 proc., p<0,001), paciento
karščiavimas ≥38oC (atitinkamai ≥60 m. amžiaus 74,7 proc. ir 18-59 m. amžiaus grupė 61,6 proc., p=0,047).
Viso pacientams buvo nustatytas 2,74±2,052 požymių vidurkis, daugiausiai pacientai turėjo 9 pooperacinės
žaizdos infekcijos požymius.
Gautos vidutinės koreliacijos, daugiau infekcijos požymių turėjo vyresni pacientai (r=0,398, p<0,001), pacientai, kuriems turėjo mažiau balų vertinant pagal mažąją mitybos anketą t.y. turėjo nepakankamą mitybą (r=0,583, p<0,001), turintys daugiau ligų (r=0,673, p<0,001), bei kurių operacija truko ilgiau (r=0,449, p<0,001).
Daugiau infekcijos požymių turėjo pacientai, kurių KMI buvo didesnis (r=0,220, p<0,001), tačiau gauta silpna
koreliacija.
Vertinant vidinius rizikos veiksnius, nustatyta, kad rūkantys pacientai 2,886 kartus turi didesnę tikimybę (p=0,008), sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis 7,962 kartus (p<0,001), vartojantys NVNU 2,659 kartus
(p=0,023) turi didesnę tikimybę daugiau turėti pooperacinių žaizdų infekcijos požymių (1 lentelė).
1 LENTELĖ.
Pacientų infekcijos atsiradimo požymių tikimybė, atsižvelgiant į žaizdos švarumo klasę, paciento fizinę būklė (pagal ASA kodą), rūkymą, NVNU vartojimą bei širdies ir kraujagyslių ligas.
Parametrai

koef.

p

ŠS

95 proc. ŠS PI

Žaizdos švarumo klasė (3-4 gr.)

0,929

0,015

2,532

1,197

5,353

ASA kodas (2-3 gr.)

1,375

0,007

3,954

1,464

10,678

Rūko (taip)

1,060

0,008

2,886

1,327

6,276

NVNU (taip)

0,858

0,023

2,359

1,128

4,936

Širdies ir kraujagyslių ligos (taip)

2,075

<0,001

7,962

2,603

24,359

ASA kodas: 1 – Sveikas pacientas (be sisteminių ligų). 2 – Pacientas, sergantis lengvomis sisteminėmis
ligomis. 3 – Pacientas su sunkiomis sisteminėmis ligomis, be dekompensacijos požymių. NVNU – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo.
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IŠVADOS:
Chirurginiame skyriuje prieš operaciją svarbu įvertinti pacientų vidinius ir su operacija susijusius rizikos
veiksnius, kurie gali turėti įtakos lokalioms ankstyvoms pooperacinių žaizdų injekcijoms. Vyresni nei 60 m. pacientai dažniau sirgo širdies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, onkologinėmis ligomis, sirgo sisteminėmis
ligomis, buvo nustatyta nepakankamos mitybos rizika ar nepakankama mityba, jiems dažniau buvo nustatyta
uremija, dažniau vartojo nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, taikoma chemoterapija. Operacijos metu vyresniems pacientams dažniau buvo nustatyta operacinė žaizdos infekcija. Tačiau jaunesni pacientai dažniau nei vyresni rūkė. Vertinant pooperacinių žaizdų ankstyvus lokalios infekcijos požymius, nustatyta, kad vyresni nei 60
amžiaus pacientai dažniau turėjo infekcijos požymių nei jaunesni pacientai.
Pacientų infekcijos atsiradimo tikimybę didino žaizdos švarumo klasė, sisteminės ligos, rūkymas, širdies ir
kraujagyslių ligos, nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimas bei rūkymas. Prieš operaciją svarbu valdyti lėtines sistemines, širdies ir kraujagyslių ligas, ypač svarbu informuoti pacientus apie rūkymo sukeliamas pasekmes
gydant pooperacines žaizdas.
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LĖTINĖS INKSTŲ LIGOS,
DIALIZUOJAMIEMS
PACIENTAMS SKIRTOS
MITYBOS KOREKCIJOS
IR GYVYBINIŲ RODIKLIŲ
STEBĖSENOS MOBILIOSIOS
APLIKACIJOS SUKŪRIMAS

Higienos instituto statistikos duomenimis, Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, kas dešimtas suaugęs turi
inkstų veiklos sutrikimų [1]. Lėtinė inkstų liga (LIL) yra tokių paplitusių ligų, kaip cukrinis diabetas ir arterinė hipertenzija, komplikacija, ir yra pagrindinė šių ligų mirtingumo ir mirštamumo priežastis (kasmet miršta daugiau nei
1 milijonas pacientų) [2,3]. Kasmet sergančiųjų inkstų ligomis skaičius paauga beveik 8% [4], o kartu sparčiai auga
ir šių ligų sukeliama socialinė bei ekonominė našta [5], todėl inkstų ligų gydymas ir ypač prevencija tampa vienu
svarbiausiu prioritetu išsivysčiusių šalių sveikatos apsaugos sistemoje [6]. Ligonių, kuriems diagnozuojama LIL,
gydymas susideda ne tik iš pagrindinės ligos medikamentinio gydymo ir periodiškai taikomų dializių, tačiau ir iš
itin svarbią gydymo dalį užimančios griežtos mitybos korekcijos [7] - suvartojomos elektrolitų, baltymų, vandens
kiekio kontrolės. Moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad siekiant sulėtinti ligos progresavimą ir išvengti gydymo
komplikacijų, asmeninis paciento įsitraukimas į gydymą yra būtinas [8]. Pacientų, sergančių LIL, aktyvus dalyvavimas ligos gydyme apima ir nuolatinį gyvybinių rodiklių (tokių kaip arterinis kraujo spaudimas, pulsas, kūno svoris,
šlapimo kiekis, gliukozės koncentracija kraujyje, patinimų sunkumas, apetitas, dusulys) stebėjimą, kurie padeda
ne tik atidžiai sekti ligos progresavimą, anksti pastebėti reikšmingus pokyčius ar gydymo korekcijos poreikį, bet
ir įvertinti atliekamų dializių efektyvumą [9]. Taigi pacientai, norintys maksimaliai įsitraukti į gydymą, susiduria
su didele gausa naujos medicininės informacijos, gyvenimo būdo keitimo rekomendacijomis, tarp kurių, Amerikos Nefrologijos Draugijos duomenimis, pacientams ypač sudėtinga – mitybos korekcija [10, 11]. Metaanalizės
duomenimis pacientų žinios yra labai menkos ir nepakankamos, o tai lemia rekomendacijų nesilaikymą [12].
Nepaisant to, kad pacientams po peritoninės dializės (PD) ar centrinės venos kateterio įstatymo yra vedami specialūs mokymai ligoninėje, yra įrodyta, kad vienetiniai apmokymai nėra pakankami siekiant maksimaliai įgaltinti
pacientus savo ligos gydyme. Išsivysčiusiose šalyse jau yra pripažinta, kad alternatyvus geriausias, pigiausias,
lengviausiai prieinamas ir daugiausiai medicininio personalo bei ligonių laiko sutaupantis pacientų įgalinimo ligos
gydyme sprendimo būdas – tam skirtos mobilios aplikacijos sukūrimas [10]. Lietuvoje tokios mobilios aplikacijos,
skirtos LIL sergantiems ir dializuojamiems pacientams nėra, nors tokio tipo produkto poreikis – didelis.

PROJEKTO TIKSLAS:
Sukurti mobiliąją programėlę, skirtą LIL sergantiems bei hemodializes ar peritonines dializes atliekantiems
pacientams. Programėlė sudaryta iš keturių dalių: mitybos, gyvybinių rodiklių dinamikos, peritoninės dializės
rodiklių skaičiuoklių ir patarimų LIL pacientams.
Šio mokslinio projekto metu pagal „National Kidney Foundation Kidney Disease outcomes quality initiative“ ir „Academy of Nutrition and Dietetics“ gaires buvo sukurtos formulės, skirtos apskaičiuoti personalizuotas kalio, natrio, fosforo, baltymų bei vandens dienos normas. Naudojantis Lietuvos Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro bei Šiaurės šalių „Frida Food Data“ (National Food Institute, Technical University of Denmark) maisto produktų sudėties ir energijos duomenų bazėmis sudaryta programėlei „NephroGo“ skirta maisto sudėties bazė. Remiantis Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (PD) pacientų mokymo medžiaga
parengtas peritoninės dializės procedūros funkcija. „NephroGo“ aplikacijų sąsajai (angl. Application Programming Interface, API) sukurti buvo pasirinkta Python pagrindu sukurta „Django“ žiniatinklio WEB sistema. Naudojant PostgreSQL reliacinių duomenų bazių valdymo sistemą sukurtas duomenų modelis programėlės duomenų
saugojimui. API duomenų apsikeitimui pasirinkta REST architektūra, kuriai naudojamas JSON formatas, o perda350

vimo metu suspaudimui naudotas Google Brotli algoritmas. „NephroGo“ administravimui pasirinktas Django admin, naudotojo prisijungimui – JSON Web Token. Naudojantis Flutter technologija buvo sukurtos Android ir iOS
„NephroGo“ programėlės. Jų paleidimas į Google play ir Apple AppStore buvo visiškai automatizuotas naudojant
GitHub actions. Abi programėlės naudoja Material design dizaino kalbą.
Informacija apie programėlę pasidalinta gydytojų ir pacientų bendruomenėse, socialiniuose tinkluose, dializių centruose. Po mėnesio atlikti vienmomentiniai kokybiniai interviu su 10 „NephroGo“ naudotojų. Po dviejų
mėnesių atlikta vienmomentinė internetinė anketinė 32 „NephroGo“ vartotojų apklausa. Anketa sudaryta iš demografinių klausimų ir standartizuoto sveikatos mobiliųjų aplikacijų kokybės įvertinimo klausimyno MARS (angl.
Mobile Application Rating Scale). MARS klausimynas sudarytas iš 6 dalių: įtraukiamumo, funkcionalumo, estetikos, informatyvumo, specifiškumo, subjektyvaus vertinimo klausimų, vertintų 5 balų Likerto skalėje. Duomenys
analizuoti naudojant Microsoft Excel, R commander paketus.
Tyrime dalyvavo 204 LIL sergantys pacientai. Programėlę „NephroGo“ naudojo 93,6% (n=191) visų užsiregistravusių. Dauguma programėlės vartotojų buvo moterys (n=138, 67,6 %). Daugiau nei pusė „NephroGo“
vartotojų serga LIL daugiau nei 10 metų (n=111, 54,4%), ketvirtadalis jų serga penkta LIL stadija (n=52, 25,5%).
Didesnė dalis vartotojų nėra gydomi pakaitine inkstų terapija (n=81, 39,7%), trečdaliui taikoma hemodializė
(n=59, 28,9%), o peritonine dialize gydomi tik 6,4%(n=13). Populiariausia „NephroGo” funkcija – personalizuota
mitybos skaičiuoklė (kasdien naudojančių n=135, 66,2%). Per dieną vidutiniškai pridedami 7 valgiai (±1). Dažniausiai vartotojai viršijo dienos natrio normą (30,2%) , rečiausiai - kilokalorijų normą (6,3%). Vienmomentinėje
„NephroGo” kokybės įvertinimo apklausoje dalyvavo 32 vartotojai. Beveik pusė apie „NephroGo” sužinojo iš
medikų (n=14, 43,8%), daugiau nei trečdalis – iš socialinių tinklų (n=11, 34,4%). Dauguma dalyvavusiųjų – miesto gyventojai (n=26, 81,3%). Daugiau nei pusė turi aukštąjį išsilavinimą (n=18, 56,3%). Bendras „NephroGo“
įvertinimas MARS skalėje – aukštas (vidurkis 4,09±0,66). Aukščiausiu balu įvertintas „NephroGo“ funkcionalumas (4,27±0,74), žemiausiu – įtraukiamumas (3,81±0,80). Programėlės įvertinimas pagal lytį, išsilavinimą,
gyvenamąją vietą statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp vartotojų. Statistiškai reikšmingai geriausiai programėlę
vertina peritoninę dializę atliekantys vartotojai (5,00±0,00, p=0,0089) ir penkta LIL stadija sergantys pacientai
(4,52±0.52, p=0,0016). Tie pacientai, kuriems programėlę rekomendavo gydytojas, subjektyviai programėlę vertino geriausiai (4,50±0,68, p=0,039).
Taigi sukurta lėtine inkstų liga sergantiems pacientams skirta mobilioji programėlė „NephroGo”. Dauguma vartotojų – daugiau nei 10 metų sergančios moterys. Populiariausia programėlės funkcija – mitybos skaičiuoklė. Dažniausiai pacientų mityboje viršyjamas mikroelementas – natris. Palankiausia programėlės platinimo
priemonė – gydytojų rekomendacija. Bendras programėlės įvertinimas – aukštas. Aukščiausias įvertinimas –
funkcionalumo srityje. Penkta ligos stadija sergantys bei peritoninę dializę atliekantys pacientai programėlę vertina palankiausiai. Kadangi stebimas didelis programėlės poreikis ir palankus jos vertinimas, tai skatina ir toliau
tobulinti programėlę ir didinti jos pasiekiamumą LIL sergantiems pacientams.
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IL-17 IR IL-33 VAIDMUO
ALERGINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ
LIGŲ METU

ĮŽANGA:
Sergamumas alerginėmis kvėpavimo takų ligomis - alergine astma ir alerginiu rinitu - sparčiai didėja visame pasaulyje nežiūrint šiuolaikinių diagnostikos ir gydymo galimybių. Šios ligos dažniausiai pasireiškia jauniems
asmenims ir yra susijusios su blogesne gyvenimo kokybe bei dažnesniu lankymusi gydymo įstaigose [1]. Apie 30
proc. pacientų, sergančių alerginiu rinitu, suserga ir astma [2]. Be to, pastebėta, kad šios dvi ligos net iki 80 proc.
pasireiškia kartu, todėl keliama hipotezė, kad tai viena liga turinti skirtingus fenotipus [3,4] Žinoma, kad alerginių
kvėpavimo takų ligų patogenezėje labai svarbus vaidmuo tenka 2 tipo T limfocitams pagalbininkams (angl. T helper, Th) ir jų išskiriamiems citokinams - interleukinui (IL) 4, IL-5, IL-13 [5]. Mokslinėje literatūroje aprašomi ir nauji
citokinai - IL-17 ir IL-33, aptarinėjant jų galimą vaidmenį uždegimo procese [6–9]. IL-33 išskiria makrofagai, dendritinės ląstelės, fibroblastai, adipocitai, lygiųjų raumenų ląstelės, endotelio, bronchų, tiesiosios žarnos epitelio
ląstelės, o IL-17 - nauja Th populiacija Th17, ląstelės - natūralios žudikės (angl. natural killer, NK), CD8+ T limfocitai ir įgimtos limfoidinės ląstelės (angl. innate lymphoid cell, ILC) [6,10]. IL-33, prisijungdamas prie IL-1 receptorių
šeimos ST2 receptoriaus, aktyvuoja daugelį imuninių ląstelių – 2 tipo ILC, putliąsias ląsteles, Th2, reguliacines T
ląsteles, NK ląsteles, eozinofilus, bazofilus, dendritines ląsteles ir makrofagus [11]. Keliama hipotezė, kad IL-33
skatina IL-4 ir IL-13 citokinų, kurių reikšmė alerginio rinito ir alerginės astmos patogenezėje jau įrodyta, gamybą.
IL-17 jungiasi prie receptoriaus IL-17R, kuris lokalizuojasi ant epitelio ląstelių, lygiųjų kvėpavimo raumenų ląstelių, fibroblastų [12]. Aktyvuotas IL-17R skatina išskirti uždegiminius citokinus, tokius kaip IL-1, IL-6, navikų
nekrozės faktorius (angl. tumor necrosis factor, TNF) ir IL-8, dėl šių medžiagų poveikio prasideda neutrofilinio
pobūdžio infiltracija ir kvėpavimo takų uždegimas [13]. Atlikti eksperimentiniai tyrimai pateikia įrodymų, kad
sergant alerginiu rinitu ir alergine astma IL-33 ir IL-17 kiekis nosies gleivinės ir bronchų epitelyje padidėja ir galimai
yra susijęs su ligos sunkumu bei atsparumu gydymui [14,15].

TYRIMO TIKSLAS:
Ištirti IL-17 ir IL-33 kiekį pacientų, sergančių namų dulkių erkių alergenų sukeltomis lėtinėmis alerginėmis
kvėpavimo takų ligomis kraujo serume ir nosies lavažo skystyje, palyginant su sveikais asmenimis, bei įvertinti šių
žymenų ryšį su ligos sunkumu, gyvenimo kokybe ir kitais uždegimo žymenimis.

METODIKA:
Į tyrimą įtraukti namų dulkių erkių alergenų sukeltomis kvėpavimo takų ligomis sergantys pacientai (n
= 30), iš kurių alerginiu rinitu ir alergine astma sergančių 10 pacientų ir tik alerginiu rinitu - 20. Kontrolinę
grupę sudarė sveiki tiriamieji (n = 10). Visiems dalyviams atliktas objektyvus ištyrimas, įvertintas įsijautrinimas
įkvepiamiesiems alergenams, atliekant odos dūrio mėginius su standartiniais alergenais, ir paimtas periferinis kraujas bei nosies lavažo skystis. Tirtas eozinofilų kiekis kraujyje ir bendras IgE serume. Alerginiu rinitu ir/ ar
alergine astma sergantiems pacientams įvertinti ligos simptomai ir gyvenimo kokybė, naudojant standartizuotus
validuotus klausimynus (Pitsburgo miego kokybės indeksas (PSQI) ir bendras nosies simptomų balas (TNSS)). IL17 ir IL-33 kiekiai kraujo serume ir nosies lavaže išmatuoti ELISA metodu pagal gamintojo rekomendacijas.
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REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS:
Palyginus IL-17 ir IL-33 kiekius nosies lavažo skystyje ir serume tarp sergančiųjų alerginėmis kvėpavimo
takų ligomis ir sveikų tiriamųjų, statistiškai reikšmingo skirtumo nerasta, tačiau stebėta tendencija, kad IL-17 ir
IL-33 kiekis serume yra didesnis tarp alerginėmis kvėpavimo takų ligomis sergančių pacientų nei sveikų asmenų.
(1 pav.).

1 pav.
IL-17 ir IL-33 kiekiai serume ir nosies
lavažo skystyje tiriamųjų grupėse.

Vertinant periferinio kraujo ląstelių sudėtį, eozinofilų, leukocitų, neutrofilų, limfocitų, bazofilų ir monocitų kiekis statistiškai reikšmingai tarp tiriamųjų grupių nesiskyrė (Lentelė 1). Bendras IgE kiekis buvo statistiškai
reikšmingai didesnis tarp pacientų, sergančių alerginėmis kvėpavimo takų ligomis (Lentelė 1).
1 LENTELĖ.
Periferinio kraujo ląstelių ir serumo IgE pasiskirstymas tarp tiriamųjų.
Alerginių kvėpavimo takų ligų grupė
(n=30)

Kontrolė
(n=10)

Leukocitai, x 109/l

6,39 ± 1,51

6,38 ± 1,28

Neutrofilai, x 109/l

3,56 ± 0,94

3,85 ± 1,07

Limfocitai, x 109/l

2,03 ± 0,62

1,85 ± 0,44

Monocitai, x 109/l

0,53 ± 0,16

0,49 ± 0,11

Eozinofilai, x 109/l

0,27 ± 0,22

0,15 ± 0,10

Bazofilai, x 109/l

0,05 ± 0,18

0,03 ± 0,05

Bendras IgE, kU/l

413,94 ± 454,70*

41,08 ± 59,38

*p<0,05
Vertinant alerginėmis kvėpavimo takų ligomis sergančiųjų serumo citokinus, stebima reikšminga teigiama
koreliacija tarp IL-17 ir IL-33 (r = 0,76, p<0,01) bei nosies lavažo skystyje (r = 0,9, p<0,01) (Pav. 2 a, b). Tačiau
nenustatytas ryšys tarp IL-17 kiekio serume ir nosies lavažo skystyje (r = 0,09, p>0,05) bei IL-33 serume ir nosies
lavažo skystyje (r = 0,23,p>0,05).
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2 pav.
Sąsajos tarp IL-17 ir IL-33, vertinant serume (a) ir nosies lavažo skystyje (b).

Vertinant TNSS bei PSQI rezultatus, statistiškai reikšmingo ryšio su tirtais citokinais nenustatyta (lentelė 2).
Įvertinus alerginėmis ligomis sergančių pacientų periferinio kraujo ląstelių kiekius, bendrą IgE ir tirtus citokinus,
pastebėtas statistiškai reikšmingas ryšys tarp serumo ir lavažo IL-17 bei bendro IgE kiekio (lentelė 3).
2 LENTELĖ.
Ryšys tarp IL-17, IL-33 ir TNSS, PSQI pacientų, sergančių alerginėmis kvėpavimo takų ligomis (Spearman
koeficientas).
IL-17 serume

IL-17 lavaže

IL-33 serume

IL-13 lavaže

TNSS

r = - 0,134
p = 0,513

r = 0,112
p = 0,595

r = - 0,110
p = 0,591

r = 0,140
p = 0,504

PSQI

r = - 0,111
p = 0,590

r = 0,166
p = 0,427

r = -0,147
p = 0,472

r = 0,222
p = 0,285
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3 LENTELĖ.
Ryšys tarp IL-17, IL-33 ir periferinio kraujo ląstelių kiekio bei IgE (Spearman koeficientas).
IL-17 serume

IL-17 lavaže

IL-33 serume

IL-13 lavaže

IgE

0,38*

0,45*

0,25

0,34

Leukocitai

-0,03

-0,14

-0,22

0,16

Neutrofilai

0,45

-0,17

-0,19

0,13

Limfocitai

-0,15

-0,22

-0,27

0,08

Monocitai

-0,19

0,05

-0,10

0,06

Eozinofilai

-0,04

-0,02

-0,05

-0,20

Bazofilai

0,22

0,14

0,09

0,03

*p<0,05
IŠVADOS:
Nustatytas ryšys tarp IL-17 ir IgE bei serumo IL-17 tarpusavio ryšys su IL-33 sergant namų dulkių erkių alergenų sukeltomis kvėpavimo takų ligomis, leidžia daryti prielaidą apie šių citokinų vaidmenį alerginių kvėpavimo
takų ligų patogenezėje.
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MUC16 MODULIACIJOS ĮTAKA
KIAUŠIDŽIŲ VĖŽIO LĄSTELIŲ
MIGRACIJAI HIPERTERMINĖS
CHEMOTERAPIJOS
SĄLYGOMIS

ĮŽANGA:
Daugiau nei 70 proc. kiaušidžių vėžio atvejų nustatoma III ir IV stadijoje, kas sąlygoja blogą ligos prognozę ir didelį mirtingumą [1]. Žinant, kad kiaušidžių vėžys plinta seroziniais paviršiais pilvaplėvės ertmėje, čia jį
sunkiai pasiekia intraveniškai skiriami chemopreparatai, todėl daug vilčių teikia intraperitoninė hiperterminė
chemoterapija (HIPEC) [2]. Nors HIPEC rezultatai gydant pilvaplėvėje išplitusį kiaušidžių vėžį yra daug žadantys
[3], iki šiol trūksta fundamentalių žinių apie įvairių chemopreparatų kombinacijų hipertermijos sąlygomis įtaką
ląstelių gyvybingumui, apoptozei ir migracijai [4].
Kadangi vėžio išplitimas ir atkrytis yra susijęs su ląstelių migracija, todėl pastaruoju metu daug dėmesio skiriama adhezinių molekulių, kurios sąlygoja ląstelės-ląstelės kontaktą ir migraciją, tyrimams. Vienas iš
pagrindinių baltymų, susijusių su kiaušidžių vėžio ląstelių migracija yra MUC 16 (Ca125) baltymas hiperekspresuojamas epitelinio kiaušidžių vėžio ląstelėse, kuris jungiasi su mezotelio ląstelėmis pilvaplėvėje [4]. Šio
baltymo hiperekspresija siejama su vėžio ląstelių augimu, migracija ir invazija, kas sąlygoja vėžio atkrytį ir progresavimą [5,6,7]. Tarptautiniu mastu MUC 16 moduliacijos įtaka ląstelių migracijai hiperterminės chemoterapijos sąlygomis mažai ištirta, todėl mūsų fundamentalus tyrimas, panaudojant naujausias tyrimų metodikas ir
šiuolaikinę įrangą, yra labai svarbus užpildant šią žinių spragą.

TYRIMO TIKSLAS:
Neslopinant ir užslopinus MUC16 raišką ištirti OVCAR-3 ląstelių migraciją veikiant ląsteles cisplatina ir
hipertermija.
Tyrimuose buvo naudotos OVCAR-3 eilės ląstelės, kurios buvo kultivuojamos inkubatoriuje 24val. pagal
standartinius protokolus (37 °C, 5% CO2). Buvo nustatyta MUC 16 raiška iRNR ir baltymo lygmenyje ląstelėse,
atliekant RT-PCR, Western blot tyrimus. Tuomet OVCAR-3 ląstelės atskirai 1 valandą buvo veikiamos tik hiperterimija (43°C), tik cisplatina (IC-50) bei kartu hipertermija (43 laipsn.) ir cisplatina (IC-50) – imituojamos HIPEC
sąlygos. Lygiagrečiai užslopinus MUC16 raišką vėžio ląstelėse panaudojant siMUC16, ląstelės buvo veikiamos
hipertermija (43°C) ir Cisplatina IC-50, 1val. Po poveikių praėjus 48 val., buvo tiriama MUC16 baltymo raiška, atliekami gyvybingumo ir ląstelių adhezijos/migracijos tyrimai. Kiekvienas eksperimentas buvo pakartotas
mažiausiai 3 kartus. Duomenys pateikiami kaip trijų nepriklausomų eksperimentų vidurkis ± standartinis nuokrypis.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS:
Kiaušidžių vėžio ląstelės OVCAR-3 ekspresuoja didelį kiekį adhezinio MUC16 baltymo, kurio raišką efektyviai galima sumažinti atlikus ląstelių transfekciją slopinančia iRNR. Klinikine prasme svarbu, kad paveikus
ląsteles Cisplatina kartu su hipertermija (imituojant klinikinėje praktikoje taikomas HIPEC sąlygas), šis derinys
ženkliai padidina MUC16 iRNR raišką (pav. 1) (suaktyvina ląstelių apsauginius mechanizmus), kas gali turėti
nepageidaujamą gydymo rezultatą, t.y. pats gydymas gali pagreitinti vėžio atkryčius.

356

1, 2 pav.
Tiriant kiaušidžių vėžio ląstelių gyvybingumą, buvo nustatyta, jog veikiant hipertermija ir cisplatina (HIPEC sąlygų imitacija)
didžioji dalis vėžio ląstelių žūsta, tačiau apie 24 proc. OVCAR-3 ląstelių išlieka gyvybingos (2 pav.)

Klinikine prasme, ląstelės, kurios išlieka gyvos po HIPEC procedūros, vėliau gali daugintis ir metastazuoti.
Būtent šios ląstelės mus domino ir toliau tyrėme, kas nutinka šioms ląstelėms, kai jose nutildome adhezinį baltymą MUC16. OVCAR-3 ląstelių gyvybingumo tyrimų rezultatai gauti atlikus MUC16 siRNR transfekciją, parodė, jog
pati siRNA transfekcija OVCAR-3 ląstelių gyvybingumui įtakos neturi. Nutildžius MUC16 RNR kiaušidžių vėžio ląstelėse, daugiau nei 50 proc. OVCAR-3 ląstelių nebeprilimpa prie auginimo plokštelės dugno, o tos, kurios išsaugo
gebėjimą adhezuoti, praranda galimybę formuoti kolonijas. Atlikus žaizdos gijimo testą, po 24 valandų rezultatai
parodė, jog MUC16 nutildymas sumažina OVCAR-3 ląstelių migraciją (3 pav.)

3 pav.

OVCAR-3 ląstelių migracija taip pat buvo tirta realiuoju laiku. Tyrimas parodė, jog geriausias efektas gaunamas, kai prieš paveikiant ląsteles hipertermija ir cisplatina, nuslopinamas MUC16 baltymas ląstelėse (mėlyna
linija), tuomet ląstelių migracija užslopinama beveik visiškai (virš 82 proc. ląstelių) (4 pav.).

4 pav.
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IŠVADOS:
Šio tyrimo metu gauti rezultatai parodė, jog MUC16 nutildymas reikšmingai sumažina adhezinio baltymo
MUC16 ekspresiją OVCAR-3 ląstelėse bei sumažina šių ląstelių adheziją bei migraciją, jei ląstelės veikiamos hiperterminės chemoterapijos sąlygomis. Gauti rezultatai leidžia manyti, kad klinikinėje praktikoje MUC16 baltymo
nuslopinimas galėtų turėti įtakos gerinant kiaušidžių vėžio gydymo rezultatus taikant hiperterminę chemoterapiją, bet šiai hipotezei pagrįsti reikėtų atlikti daugiau tyrimų su didesniu skaičiumi ląstelių linijų ir atlikus tyrimus
in vivo.

PADĖKA:
Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-71222-0257 (S20182) „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“.
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SKIRTINGŲ KINEZITERAPIJOS
PROCEDŪRŲ POVEIKIS
VYRESNIO AMŽIAUS MOTERŲ
PSICHONEUROLOGINĖMS IR
MOTORINĖMS FUNKCIJOMS

Žmogaus senėjimui būdingas laipsniškas skeleto raumenų masės mažėjimas, lydimas ryškaus raumenų
jėgos ir raumenų funkcijos sumažėjimo. Šie mažėjimai gali turėti didelės įtakos asmens sugebėjimui savarankiškai gyventi įprastą gyvenimą [13]. Vienas iš metodų, kuris taikomas vyresnio amžiaus žmonėms yra gydymas
judesiu. Kineziterapijos dėka tinkamas kūno judėjimas padeda atnaujinti, pagerinti ir palaikyti raumenų, kaulų,
kraujagyslių ir kitų organizmo sistemų būklę. Kiekvienam asmeniui yra rekomenduojama būti fiziškai aktyviu,
atliekant įvairias, skirtingo pobūdžio, intervencijų bei stiprumo mankštas. Rekomenduojama taikyti kombinuotas
programas esant vidutiniam ar dideliam krūviui. Būtent dėl to visame pasaulyje yra susiduriama su ypatingai dideliais iššūkiais, norint bei siekiant užtikrinti sveikatos sistemos pasiruošimą demografiniams pasikeitimams [14].

TYRIMO TIKSLAS:
Palyginti skirtingų kineziterapijos procedūrų poveikį kognityvinėms funkcijoms, pusiausvyrai ir gyvenimo
kokybės aspektams vyresnio amžiaus moterims.

TYRIMO UŽDAVINIAI:
1. Įvertinti pacientų procedūrų poveikį kognityvinėms funkcijoms, pusiausvyrai ir gyvenimo kokybės aspektams vyresnio amžiaus moterims, taikant žemo ir vidutinio intensyvumo kineziterapijos procedūras.
2. Įvertinti pacientų procedūrų poveikį kognityvinėms funkcijoms, pusiausvyrai ir gyvenimo kokybės aspektams vyresnio amžiaus moterims, taikant aukšto intensyvumo kineziterapijos procedūras.
3. Palyginti pacientų reabilitacijos efektyvumą, taikant žemo kartu su vidutinio intensyvumo ir aukšto intensyvumo kineziterapijos procedūras.

HIPOTEZĖ:
Manoma, kad, taikant aukšto intensyvumo pratimus, vyresnio amžiaus moterims turės didesnę įtaką psichoneurologinėms ir motorinėms funkcijos nei taikant įprasto intensyvumo procedūras [11].

TYRIMO METODAI:
Tyrime buvo taikomi šie metodai:
1. Anketavimas apie motyvaciją fiziniam aktyvumui (SF-36 anketa skirta nustatyti gyvenimo kokybę, motyvacinė anketa – motyvacijai fiziniam aktyvumui);
2. Antropometrija (kūno masės indekso apskaičiavimui);
3. Kognityvinių funkcijų testavimas (taikoma dviejų pasirinkimo reakcijos laiko užduotis, atminties užduotis, kompiuterizuoto automatizuoto neuropsichologinio įvertinimo metrika);
4. Motorinių funkcijų testavimas (statinės pusiausvyros vertinimas modifikuotu „Rombergo“ testu);
5. Matuojamas maksimalus deguonies suvartojimas (VO2max).
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TIRIAMIEJI:
Tyrime dalyvavo 14 (n=14) moterys ir buvo atsitiktinai suskirstytos į dvi grupes po 7 (n=7). Visos tiriamosios
buvo atrinktos atsižvelgiant į jų amžių, kuris turėjo būti didesnis nei 65 metai. Tiriamosios grupės moterų amžius
buvo 67,9±6,4, o svoris prieš intervenciją 73,5±3,4 kg, po intervencijos 73,5±3,3 kg. Kontrolinės grupės moterų
amžius buvo 65,3±7,3, svoris prieš intervenciją 74,1±11,6 kg, po intervencijos 74,8±11,2 kg.

REZULTATŲ APTARIMAS:
Pacientai buvo anketuojami prieš tyrimą, o testuojami du kartus, prieš ir paskutinę tyrimo dieną. Atsitiktiniu būdu tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją (n=7), kurie atliko treniruotes, taikant aukštą intensyvumą, jėgos pratimus, pusiausvyros ir tempimo pratimus ir kontrolinę, kuri atliko žemo ir vidutinio intensyvumo
treniruotes bei tempimo pratimus (n=7). Treniruotės vyko 10 savaičių, 3k./sav., po 45 min. Šių treniruočių metu
buvo naudojamas sportinis kilimėlis, elastinės gumos, 2 kg svareliai ir pakyla. Norint įvertinti aukštą intensyvumą, buvo stebimi įprasti rodmenys: suintensyvėjęs kvėpavimas bei prakaitavimas.
Anketavimo būdu iš 14 tiriamųjų 7 (50%) teigė, jog jų sveikata yra nebloga, po 2 asmenis (14,3%) teigė, kad
jų sveikata puiki / gera ir 3 asmenys (21,4%) savo sveikatą įvertino kaip labai gerą. Motyvacinė anketa parodė,
kad visos tiriamosios užsiima fizine veikla.
Vertinant skirtingo intensyvumo pratybų poveikį pažintinėms funkcijoms buvo pastebėta, kad taikant
aukšto intensyvumo pratimus, jie neturėjo įtakos tiriamosios grupės vykdomosios funkcijos užduoties atlikimui
bei nebuvo statistiškai reikšminga. Šių duomenų gauti rezultatai prieš tyrimą buvo 372.9 ± 58.3 balai, o po tyrimo
345.9 ± 13.3 balai. Rezultatai tiriamojoje grupėje statistiškai reikšmingai nesiskyrė (Z=-1,841;p=0.255). Taip pat
rezultatai statistiškai nesiskyrė ir neturėjo įtakos dviejų pasirinkimų užduoties taiklumo rezultatams. Tiriamosios
grupės, kuri atliko aukšto intensyvumo pratimus 45min, 3 k./sav., rezultatai buvo 570.6 ± 47.1 ms, o po tyrimo
540.2 ± 30.0 ms, parodė pagerėjimą reakcijos laike ir buvo statistiškai reikšmingi (p=1.00). Gheysen, F 2018
atliktoje metaalanalizėje gauti rezultatai, parodė, jog taikant aukšto intesyvumo programas vyresniems nei 65
metų asmenims 12 savaičių, 2 k./sav., akivaizdus pagerėjimas matomas kognityvinėse funkcijose. Tačiau statistiškai reikšmingi rezultatai matomi reakcijos laiko ir dvigubos užduoties testuose. Šie rezultatai puikiai, pagrindžia
gautus rezultatus.
Pusiausvyros vertinimas „Romberg testu“ atmerktomis akimis, tiriamosios grupės rezultatai buvo 27 ±
10.7 s, o po tyrimo 25 ± 6.6 s., todėl jie statistiškai nesiskyrė ir pagerėjimo nebuvo (p=0.658). Tačiau atliekant
pusiausvyros vertinimą „Romberg“ testu užmerktomis akimis tiriamojoje grupėje rezultatai buvo 41 ± 11.4 s, o
po tyrimo 32 ± 4.6 s, pagerėjo ir buvo statistiškai reikšmingi (p=0.050). Tiriamoji grupė atliko įvairaus pobūdžio
ir skirtingo intensyvumo pratimus, kurie turėjo įtakos pusiausvyros lavinimui. Panašų tyrimą atliko ir kiti mokslininkai, kurių metu buvo taikoma įprasto pabūdžio kineziterapija ir gauti rezultatai parodė, jog pagerėjo tiriamųjų
laikysena ir pusiausvyra. Tačiau papildomai taikant pusiausvyros lavinimo pratimus buvo gauti dar geresni rezultatai [2]. Taip pat [11] pateikė išvadą, kad taikant bet kokio tipo mankštas pagerėja pusiausvyra bei raumenų jėga.
[8] pateiktoje analizėje taip pat teigiama, kad vyresnio amžiaus žmonėms, taikant aukšto intesyvumo treniruotės
matomas akivaizdus pagėrėjimas laikysenos rodikliuose, tiek atliekant užduotis atmerktomis, tiek užmerktomis
akimis. Su jų teigiamomis išvadomis buvo sutikta, nes atlikto tyrimo rezultatai taip pat parodė pagerėjimą.
Vertinant skirtingo intensyvumo poveikį suvartojamo deguonies kiekiui buvo pastebėta, jog taikant skirtingo intesyvumo treniruotes kontrolinės grupės maksimalaus deguonies suvartojimo rezultatai 1339.6 ± 297.8,
o po tyrimo 1292.9 ± 249.9, nepagerėjo ir nebuvo statistiškai reikšmingi (p=0.249). Maksimalaus deguonies suvartojimo rezultatai buvo 18.8 ± 3.6, o po tyrimo 18.2 ± 2.7, nepagėrėjo ir statistiškai nesiskyrė po 10 savaičių
trukusio tyrimo (p=0.408), tačiau [11] teigia, kad fizinių pratimų atlikimas daugiau nei 12 savaičių, turi įtakos šiam
rodikliui. [5] teigimu, taikant kineziterapijos pratybas vyresnio amžiaus moterims, širdies susitraukimų dažnis
reikšmingai padidėja visais darbo intensyvumo atvėjais
Remiantis atliktais kitų mokslininkų tyrimais, galima teigti, kad taikomos aukštesnio intesyvumo pratybos
teikia teigiamą poveikį vyresnio amžiaus antropometriniams duomenims, motorinei funkcijai ir psichologinei
savijautai [3], [4], [9]. Išanalizavus gautus duomenis buvo pastebėta, jog po taikytos kineziterapijos programos,
atliekant pratybas aukštu intensyvumu, tyrime dalyvavusių pacientų testų rezultatai pagerėjo statistiškai reikšmingai tik pusiausvyros vertinime užmerktomis akimis bei reakcijos laiko rezultatuose (p < 0,05). Kontrolinės
grupės tiriamųjų rezultatai statistiškai nesiskyrė (p<0,05).

IŠVADOS:
1. Taikant žemo ir vidutinio intesyvumo kineziterapijos procedūras vyresnio amžiaus moterims 10 savaičių,
nepagerėja kognityvinės funkcijos ir pusiausvyra.
2. Taikant aukšto intensyvumo kineziterapijos procedūras vyresnio amžiaus moterims 10 savaičių, pagerėja pusiausvyra ir reakcijos laikas.
3. Lyginant žemo intesyvumo ir vidutinio intensyvumo su aukšto intesyvumo kineziterapijos procedūromis,
tarp grupių nebuvo statistiškai reikšmingo skirtumo.
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ŽMOGAUS PAPILOMOS
VIRUSO 16 TIPO SĄSAJOS SU
UŽDEGIMO ŽYMENŲ KRAUJO
SERUME POKYČIAIS SERGANT
GIMDOS KAKLELIO VĖŽIU

ĮVADAS:
Lietuva užima antrą vietą tarp visų Europos šalių pagal gimdos kaklelio vėžio sergamumą (31,6 atvejai 100
000 moterų, apie 615 atvejų per metus) ir ketvirtą vietą pagal mirštamumą (9,8 atvejai 100 000, apie 221 atvejis
per metus) [1]. Europoje didesnis gimdos kaklelio vėžio paplitimas nei Lietuvoje nustatomas tik Rumunijoje, o
mirštamumu Lietuvą lenkia tik Rumunija, Serbija ir Moldavija [2]. Žmogaus papilomos virusas (ŽPV) yra svarbus
rizikos veiksnys gimdos kaklelio vėžiui išsivystyti. Laikas nuo infekavimosi ŽPV pradžios iki ikivėžinių pokyčių
ir vėžio išsivystymo dažniausiai yra pakankamai ilgas. Visos aplinkybės ar ligos, įtakojančios ląstelinio imuniteto
sutrikimus, sudaro sąlygas ŽPV išlikti ir didina vėžio išsivystymo tikimybę. Manoma, kad rizika, jog ŽPV infekcija
liks ir sukels intraepitelinius pažeidimus, priklauso nuo ŽPV tipo. ŽPV infekcija ir uždegimas gimdos kaklelio vėžio
atveju yra svarbiausi ligos progresavimo veiksniai. Vietinis uždegimas audiniuose ir sisteminis poveikis mieloidinėms ląstelėms skiriasi tiriant ŽPV teigiamas ir ŽPV neigiamas gimdos kaklelio vėžio ląstelių linijas, kadangi
ŽPV onkoproteinai kontroliuoja ląstelių ciklą (Stone_2014). Susidarę skirtingos uždegimo žymenų, tame tarpe IL
koncentracijos, turi įvairų poveikį ląstelėms.

DARBO TIKSLAS:
Nustatyti beta interferono (IFNβ), gama interferono (INFγ), interleukino 1 beta (IL1β), interleukino 2 (IL2)
bei interleukino 10 (IL10) koncentraciją kraujo serume ir įvertinti pokyčių sąsajas su ŽPV tipu gimdos kaklelio
vėžiu (GKV) bei ligos stadija sergančiųjų grupėje.

METODIKA:
Tyrimo metu buvo tirta 82 moterų, kurioms histologiškai buvo patvirtintas GKV, biopsijos, paimtos iš naviko 2017-2019 metais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos
klinikoje. Moterys buvo sugrupuotos pagal ligos stadiją (pagal FIGO) į dvi grupes: sergančios I-II ir III-IV stadijos
GKV. Biopsinėje medžiagoje ŽPV aptikimui buvo naudoti QIAamp DNR išskyrimo (QIAGEN, JAV) bei genotipavimo (DiaMex, JAV) komerciniai rinkiniai, leidžiantys nustatyti 15 aukštos rizikos (AR) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59, 68,73, 82) ŽPV tipus. Tyrimo pradžioje buvo paruoštas reakcijos mišinys, esantis rinkinyje,
kurio sudėtyje yra pradmenys, skirtingos karoliukų grupės, sujungtos su skirtingais ŽPV, vienu β-globino ir vienu
hibridizacijos kontrolės specifiniu oligonukleotido zondu. β-globinas buvo naudojamas kaip kokybės kontrolė
genominei DNR nustatyti polimerazės grandininės reakcijos metodu. Luminex tėkmės citometras išanalizavo
bei įvertino fluorescencijos signalus ir juos išsaugojo specialioje kompiuterio programoje. Kiekvieno mėginio
fluorescencijos intensyvumas buvo skaičiuotas kaip fluorescencijos intensyvumo mediana ir išdėliotas į lentelę.
Kiekvienam mėginiui ir ŽPV tipui rezultatas apskaičiuotas, remiantis neigiamos kontrolės signalu. IFNβ, IFNγ,
IL-1β, IL-2, ir IL-10 koncentracijos buvo nustatytos naudojant LuminexR multiplex reagentų rinkinį (Human Premixed Multi-Analyte Kit, JAV). Tyrimo procedūros atliktos remiantis gamintojo standartiniu protokolu. Statistinė
duomenų analizė buvo atlikta naudojant statistinį duomenų paketą IBM SPSS Statistic 23.0. Naudoti statistinių
hipotezių reikšmingumo lygmenys: p<0,05 – statistiškai reikšmingas ir p>0,05 statistiškai nereikšmingas.
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REZULTATAI:
Moterų, sergančių GKV, amžiaus vidurkis buvo 54,38+16,34 metai. Jauniausia tiriamoji buvo 22 metų,
vyriausia 91 metų. Pirma ligos stadija buvo nustatyta 6 (7,3 proc.), antra 36 (43,9 proc.), trečia 27 (32,9 proc.) ir
ketvirta 10 (12,2 proc.) tiriamųjų. Dar 3 (3,7 proc.) moterims ligos stadija tyrimo metu buvo nežinoma. Tiriant
audinio biopsiją dėl ŽPV, beveik dviem trečdaliais atvejų (73,2 proc., n=60) buvo nustatytas vienas AR ŽPV tipas,
19,5 proc. atvejų (n=16) du skirtingi AR ŽPV tipai, o 7,3 proc. (n=6) net trys skirtingi AR ŽPV tipai. ŽPV tipai ir jų
dažnis pateiktas 1 lentelėje.
1 LENTELĖ.
Gimdos kaklelio vėžiu sergančiųjų biopsijoje nustatyti ŽPV tipai ir jų dažnis.
ŽPV tipas

Atvejų skaičius

Procentas

ŽPV16

61

74,5

ŽPV18

3

3,7

ŽPV31

2

2,4

ŽPV33

7

8,5

ŽPV35

2

2,4

ŽPV39

1

1,2

ŽPV45

3

3,7

ŽPV52

1

1,2

ŽPV51

1

1,2

ŽPV68

1

1,2

Viso:

82

100

Tirtų uždegimo žymenų analizė buvo atliekama sugrupavus tiriamąsias į dvi grupes: kurioms buvo rastas
ŽPV16 tipas (74,4 proc., n=61) ir likusios, kurioms buvo rasti kiti, mažiau agresyvūs ŽPV tipai (25,6 proc., n=21).
IFNβ koncentracija ŽPV16 ir kurioms buvo rasti kiti ŽPV tipai grupėse buvo panašios. Reikšmingai tarp grupių
nesiskyrė ir IFNγ, IL-1β bei IL2 koncentracijos. Vertinant IL10 koncentraciją tarp tiriamų grupių, buvo nustatytos
reikšmingai mažesnės IL10 koncentracijos ŽPV16 infekuotų moterų grupėje, lyginant su kitais ŽPV tipais infekuotomis moterimis (2 lentelė).
2 LENTELĖ.
Uždegimo žymenų koncentracijos gimdos kaklelio vėžiu sergančiųjų kraujyje, lyginant ŽPV16 tipu infekuotas
moteris su infekuotomis kitais ŽPV tipais.
Uždegimo žymuo

ŽPV16 N=61

ŽVP kitas tipas N=21

P reikšmė

IFNβ, pg/ml

97,09+25,76

96,83+29,90

0,970

IFNγ, pg/ml

1999,57+527,35

2117,97+471,68

0,342

IL-1, pg/ml

221,84+94,12

252,00+121,60

0,310

IL-2, pg/ml

417,72+209,45

356,78+237,79

0,306

IL-10, pg/ml

1076,6+401,4

1318,5+357,6

0,017

Vertinant uždegimo žymenų ekspresiją tarp skirtingomis GKV stadijomis sergančių moterų, reikšmingo
skirtumo nenustatėme tarp IFNβ, IFNγ ir IL10 koncentracijų, tačiau IL-1 koncentracija buvo reikšmingai didesnė,
o IL-2 koncentracija reikšmingai mažesnė III-IV stadijos sergančiųjų kraujyje, lyginant su I-II GKV sergančių moterų
grupe (3 lentelė).
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3 LENTELĖ.
Uždegimo žymenų ekspresija skirtingomis GKV stadijomis sergančių moterų grupėse.
Uždegimo žymuo

I-II stadija N=42

III-IV stadija N=36

P reikšmė

IFNβ, pg/ml

102,17+29,67

92,52+22,21

0,113

IFNγ, pg/ml

1933,95+427,85

2094,23+586,84

0,175

IL-1, pg/ml

200,54+100,05

252,99+95,18

0,021

IL-2, pg/ml

457,83+200,7

360,26+219,87

0,046

IL-10, pg/ml

1102,61+399,4

1152,4+415,05

0,589

IŠVADOS:
1. Nustatyta reikšmingai mažesnė IL-10 koncentracija ŽPV16 infekuotų gimdos kaklelio vėžiu sergančių
moterų kraujyje, lyginant su kitais ŽPV tipais infekuotų moterų grupe, todėl darome prielaidą, kad
ŽPV16 gali turėti įtakos priešuždegiminio IL-10 sintezei.
2. Uždegimo žymenų IL-1 ir IL-2 ekspresija sergant gimdos kaklelio vėžiu priklauso nuo ligos stadijos.
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LIETUVOS DELIKTŲ
TEISĖS RAIDA – 2020
Mokslinis tyrimas vykdytas pagal „Lietuvos deliktų teisės raida – 2020“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0207)
projektą, finansuojamą pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ ir
vadovaujantis dotacijos sutarties Nr. DOTSUT-551 sąlygomis bei kitais su Projekto įgyvendinimu susijusiais teisės
aktais. Mokslinio tyrimo vykdytas laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

PROJEKTO „LIETUVOS DELIKTŲ TEISĖS RAIDA - 2020“ TIKSLAS:
Ugdyti gebėjimą analizuoti Lietuvos teismų praktiką deliktų teisės klausimais, ypatingai skiriant dėmesį byloms, kuriose buvo nagrinėjami neturtinės žalos atlyginimo klausimai dėl asmenų sužalojimo ar prarastos
gyvybės, aptarti mokslinius darbus deliktų teisės tematika bei deliktų teisės politikos formavimo tendencijas
Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, susisteminti surinktą informaciją ir ją apibendrinti pateikiant motyvuotą
teisinį vertinimą.
„Studentų mokslinėje konferencijoje 2021” pristatyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020
m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3669-756/2020 [1]. Byla deliktų institutui reikšminga dėl
artimųjų teisės reikalauti atlyginti mirusio asmens patirtą neturtinę žalą, siejamą su teisės į gyvybę apsauga,
valstybei neužtikrinus bendrojo Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numerio 112 tinkamo funkcionavimo.
Aptariamu sprendimu LVAT padėjo tašką dėl vieno labiausiai visuomenę šokiravusių pastarojo dešimtmečio Lietuvoje įvykdytų nusikaltimų, kai septyniolikmetė mergina buvo pagrobta, išžaginta ir galiausiai užduso
padegtame automobilyje. Policija negalėjo jai padėti, nes Bendrasis pagalbos centras pirmiausia jos skambutį
priėmė kaip melagingą ir sureaguoti uždelsė, o vėliau per valandą, gavus dešimt nukentėjusiosios skambučių,
negalėjo nustatyti, kur yra automobilis, kurio bagažinėje mergina buvo uždaryta, nes negavo jos mobilaus ryšio
telefono vietos nustatymo duomenų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. I-27-789/2019 [2] patenkino žuvusiosios artimųjų – motinos, patėvio, močiutės ir brolio skundą iš dalies, t. y. sutiko, kad Lietuvos
Respublika pažeidė savo įsipareigojimus pagal Universaliųjų paslaugų direktyvą [3], t. y. praktiškai neužtikrino,
kad skambinančiųjų bendruoju pagalbos telefonu 112 vietos nustatymo duomenys būtų perduoti pagalbos tarnyboms; kad šis pažeidimas buvo šiurkštus ir kad tarp neturtinės žuvusiosios artimųjų žalos bei praktinio direktyvos neįgyvendinimo buvo priežastinis ryšys. Motinos žalą VAAT įvertino 50 000 Eur, močiutės - 15 000 Eur, brolio
- 20 000 Eur bei 7 000 Eur patėvio. Tačiau VAAT atmetė prašymą atlyginti pačios žuvusiosios patirtą neturtinę
žalą. Teismo nuomone, teisė paveldėti neturtinę žalą galima tik tokiais atvejais, jei nukentėjusysis bent išreiškė
ketinimą jos reikalauti ir dėl to kreipėsi į teismą. Kadangi šiuo atveju taip nebuvo, nebuvo ir pagrindo tenkinti šios
skundo dalies. Pagal CK 5.1 straipsnio 3 d., kurioje įtvirtinta, kad nepaveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės
teisės, neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu. Šį sprendimą apskundė žuvusiosios motina.
LVAT skundą patenkino remdamasis argumentais:
a) Lietuvos Respublikos pozityviaisiais įsipareigojimais imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti asmenų
teisę į gyvybę pagal Europos Žmogaus Teisių Konvenciją [4],
b) tai, kad valstybė turi pareigą kompensuoti dėl valstybės institucijų veiksmų kilusią žalą jau buvo pripažinta Lietuvos teismų praktikoje.
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2006 m. Konstitucinio Teismo nutarimu [5], kuriame Teismas išaiškino, kad iš Konstitucijos neišplaukia, kad
asmeniui padarytos žalos atlyginimas visais atvejais turi būti išmokamas būtent tam asmeniui, kuriam ji padaryta. Be to, įvairioms Konstitucijos nuostatoms prieštarautų teisinis reglamentavimas, kuriuo valstybė atsisakytų
kompensuoti žalą, kai asmuo miršta būtent dėl pačios valstybės institucijų pareigūnų neteisėtų veiksmų. 2014 m.
LAT jau buvo patenkinęs skundą dėl sprendimu toje pačioje byloje[6], dėl kurios ir pasisakė Konstitucinis Teismas.
Žalos dydį LVAT vertino atsižvelgdamas į ES Teisingumo Teismo įvardintus valstybės atsakomybės už ES
teisės pažeidimus kriterijus, įvardintus Factortame III byloje [7]. LVAT konstatavo, kad valstybės pažeidimas buvo
šiurkštus, nes 2008 m. ES Teisingumo Teismas jau buvo pripažinęs [8], jog Lietuvos Respublika pažeidė savo įsipareigojimus pagal ES teisę, faktiškai neužtikrinusi, jog vietos nustatymo duomenys BPC būtų perduoti skambinant
iš mobilaus ryšio telefonų.
Šis Teismo sprendimas buvo įgyvendintas iš dalies ne dėl techninių galimybių nebuvimo, o dėl to, kad
įgyvendinimui nebuvo skirta pakankamai pinigų ir dėl nepakankamos administracinės priežiūros ir kontrolės.
Atsižvelgdamas į tai, LVAT konstatavo, kad valstybės įsipareigojimas, kuris buvo pažeistas, buvo aiškus ir besąlygiškas. Galiausiai, LVAT atsižvelgė į tai, kad nukentėjusioji priklausė pažeidžiamų asmenų grupei, o tai tik apsunkino pažeidimo pasekmes. Dėl to buvo būtina kompensacinį pažeistų teisių mechanizmą taikyti visa apimtimi;
žuvusiosios žalą jis įvertino 250 000 Eur.
Bylos išskirtinės faktinės aplinkybės nulėmė ypatingą šioje byloje taikytinų normų rinkinį: joje iškilo poreikis atsižvelgti tiek į Europos žmogaus teisių konvenciją, tiek ir taikyti ES teisės normas. Iš tiesų tai pirmoji ES
istorijoje byla, valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimus byla, kurioje valstybė buvo pripažinta atsakinga
už žalą asmeniui.
Tačiau dėmesio vertas ir sprendimas dėl atlygintinos žalos dydžio. 250 000 Eur yra pati didžiausia žinoma
suma, kuria Lietuvos teismai apskritai yra įvertinę vieno žmogaus neturtinę žalą. Iki šio sprendimo didžiausia
suma įvertinta neturtinė žala buvo 80 000 Eur. Šia suma LAT 2018 m. įvertino motinos, praradusios metų kūdikį
išgyvenimus, kai šis mirė jos akyse, nes jam buvo suleisti ne tie vaistai [9]. 2014 m. LAT nagrinėtoje byloje [6],
dėl neturtinės žalos mirusiam asmeniui, kurio atžvilgiu buvo nepagrįstai vykdomas baudžiamasis persekiojimas,
teismas ieškovėms, dukrai ir žmonai, priteisė kompensaciją dėl artimo netekties bei po 2 896 Eur už mirusio
nukentėjusiojo kančias ir išgyvenimus. Galiausiai, 2012 m. byloje prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teismas
skyrė 30 000 Eur neturtinės žalos kompensaciją tėvui kalinio, kurį kalėjime primušė kiti kaliniai, ir kuris nuo sužalojimų mirė [10].
Išskirtinai didelė kompensacija byloje skirta neatsižvelgus į tai, kad byloje nebuvo įrodymų, bylojusių apie
piktybišką pareigų neatlikimą. Kita vertus, ši tragedija atskleidė daug sisteminių BPC veiklos trūkumų ir sukėlė
didelį visuomenės pasipiktinimą. LVAT sprendime ypatingai pabrėžė aplinkybę, kad atsakingos institucijos nesiėmė visų reikiamų priemonių, nors pats ESTT 2008 m. buvo pripažinęs, ,,kad valstybės įsipareigojimų turinį
įgyvendinant vietos nustatymo duomenų perdavimo pagalbos institucijoms pareigą lemia ne pinigai, o techninės
galimybės“ [8].
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, beprecedentinio dydžio žalos atlyginimo suma atrodo proporcinga pažeidimo pobūdžiui. Jei teismas būtų priteisęs mažesnę kompensaciją, tikėtina, valstybė galėjo „sutaupyti“ dėl šio
pažeidimo – kadangi tai buvo vienintelis atvejis, kai žmogaus gelbėti nepavyko dėl to, kad nebuvo gauta jo vietos
nustatymo duomenų. Tad žalos dydis byloja apie tai, kad LVAT yra nepasirengęs toleruoti tokio pobūdžio valstybės institucijų neveikimo.
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Remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo [1], kompetencija visuomenės sveikatos srityje iš esmės
priklauso valstybėms narėms, o Europos Sąjungos kompetencija yra tik papildomoji (paremiančioji) [2]. Tai reiškia, kad nors Europos Sąjungos kompetencijai priklauso remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus,
pagrindinė teisės aktų leidybos funkcija sveikatos srityje paprastai priklauso valstybėms narėms. Atitinkamai,
priimamos priemonės šios kompetencijos srityse negali apimti valstybių narių teisės aktų suderinimo [3]. Taigi
būtent valstybės narės, visų pirma, yra atsakingos už sveikatos apsaugos organizavimą, todėl jos pačios turėtų
turėti teisę pasirinkti, kokį apsaugos lygį garantuoti ir kaip organizuoti savo nacionalines sveikatos apsaugos sistemas [4], įskaitant ir pacientui sukeltos žalos atlyginimo modelius.
Prieš COVID-19 pandemiją, mokslininkų nuomone, analizuojamoje srityje, Europos Sąjungos kompetencija
visą laiką turėjo likti labai apribota [5]. Tačiau, pandemijos kontekstas paskatino viešą diskursą dėl kompetencijos
išplėtimo bei sveikatos sektoriaus harmonizavimo [6]. Vystant šią idėją, reikėtų pasirinkti ir vieną iš šiuo metu
egzistuojančių pacientų patirtos žalos kompensavimo modelių arba sukurti naują. Atitinkamai, bet kuriuo neharmonizuotu sveikatos teisės aspektu išlieka aktualu atlikti lyginamąją valstybių narių analizę. Tiesa, dėl plačios
valstybių narių kompetencijos sveikatos srityje, nėra įmanoma izoliuota pacientų patirtos žalos kompensavimo
modelių lyginamoji analizė. Dėl šios priežasties, kartu buvo analizuojama paciento sąvoka, paciento atskirų teisių
bei pareigų turinys, taikomi priežiūros standartai, žalos atlyginimo šaltiniai ir kita.
Įprastai teisės doktrinoje nėra keliamas klausimas, ar pacientai turi teisę į žalos, patirtos teikiant jiems
sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą, tačiau iš esmės yra svarstoma, kokiu modeliu, mechanizmu remiantis
patirta žala turėtų būti atlyginama, t. y. keliamas sudėtingesnis klausimas dėl racionalaus, socialiai priimtino,
atitinkančio pacientų, sveikatos priežiūros įstaigų, gydytojų, visuomenės interesus žalos pacientams atlyginimo
modelio apibrėžimo ir tokios sistemos įtvirtinimo [7]. Tuo tarpu medikų profesinė atsakomybė ir žalos atlyginimas tarp valstybių narių reglamentuojami įvairiose teisės srityse: civilinėje, drausminėje, administracinėje ir
baudžiamojoje. Be kita ko, dažnu atveju, kelios teisės sritys gali būti aktualios vienu metu [8]. Šiame darbe objektu nebuvo baudžiamoji teisė, o drausminė ir administracinė buvo analizuojamos tiek, kiek to reikėjo civilinės
deliktinės, sutartinės ir griežtosios atsakomybės analizės atlikimui.
Valstybėse narėse egzistuojantys modeliai gali būti klasifikuojami į: (i) teisminį ieškinio modelį, kai patirtos
žalos atlyginimo klausimai yra sprendžiami pagal civilinėje deliktinėje teisėje egzistuojančius kriterijus ir sprendimus priima teismai; (ii) žalos sveikatai atlyginimo be kaltės modelį, kai galimos patirtos žalos atlyginimo klausimai pirmiausiai yra sprendžiami daugiausiai pagal atskirų valstybių numatytą administracinę procedūrą ir žala
atlyginama iš specialaus įkurto fondo [9], nenustatinėjant žalą sukėlusių gydytojų ar gydymo įstaigos kaltės, (iii)
mišrų modelį, kuris turi abiejų, prieš tai minėtų, modelių aspektų. Esminis skirtumas tarp pirmų dviejų modelių,
kad pirmuoju atveju nukentėjęs pacientas teikia ieškinį teismui ir turi įrodyti, kad žala kilo dėl gydytojo ar gydymo įstaigos kaltės, o antruoju atveju žala pacientui atlyginama ne teismine tvarka (įprastai neeliminuojant teisės
kreiptis į teismą dėl sprendimo peržiūrėjimo) ir nepriklausomai nuo gydytojo kaltės. Detaliausia analizė žalos be
kaltės modelį pasirinkusių taikyti valstybių buvo atlikta Švedijos, Danijos bei Lietuvos. Tuo tarpu Vokietija buvo
analizuojama, kaip teisminio ieškinio medį taikanti valstybė, o Prancūzija, kaip valstybė narė, kurioje taikomas
mišrus modelis.
Atlikus lyginamąją analizę, buvo padarytos išvados, jog modelius iš esmės vienija tikslas – žalos kompensacija, taip pat, visi modeliai, manytina, jog tiesiogiai neprisideda prie pacientų saugos lygio gerinimo ar
bloginimo. Modelių skirtumai, priešingai nei panašumai, neapsiriboja tam tikru žalos atlyginimo politikos pasirin368

kimu, ir diferencijuoja ne tik nuo modelio, bet ir nuo valstybės narės. Tarp skirtumų galima išskirti kaltės elementą, kompensuojamos žalos rūšis, gynybinės medicinos reiškinį, proceso trukmę, procesui sunaudojamų resursų
kaštus, kompetentingas institucijas, sprendimų peržiūrėjimo mechanizmus, įrodinėjimo ir įrodymų surinkimo
naštos paskirstymą, žalos „grindis“ bei „lubas“, paciento ir gydytojo teisių ir pareigų turinį, senaties terminus,
ginčo šalis saistančių santykių rūšis, kompensacijų dydžius bei kita.
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DIRBTINIS INTELEKTAS IR
CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ
(DI-CA)

Pranešime keliamas klausimas, ar egzistuojantis civilinės atsakomybės reguliavimas būtų pakankamas atlyginant dirbtinio intelekto sukeltą žalą, jei žala kiltų šiandien, Lietuvos jurisdikcijoje? Taip pat pateikiamas rečiau
sutinkamas kritiškas požiūris į specializuoto reglamentavimo kūrimą, manant, kad teisinė sistema gali reaguoti
į istorijoje ne kartą įvykusį teisės ir technologijų konfliktą. Todėl šiandien kilus dirbtinio intelekto žalai, civilinę
atsakomybę pritaikyti būtų įmanoma.
Siekiant atsakyti į klausimą, ar dabartinis reguliavimas būtų pakankamas dirbtinio intelekto sistemos šiandien sukeltos žalos atlyginimui, aptariama dirbtinio intelekto samprata, taip pat problemiškiausi didesnio pavojaus šaltinio valdytojo ir gamintojo atsakomybės klausimai, vertinant nacionalinį reglamentavimą.
•
Pirma, pranešime identifikuojama, kad, priešingai nei kitos technologijos, dirbtinio intelekto sistemų
sprendimų priėmimo mechanizmas turi autonomiškumo, kurį lemia žmogaus intelektą imituojantis
sprendimų priėmimo mechanizmas, 1) renkant duomenis, 2) juos analizuojant, 3) darant išvadas.
Nors dirbtinio intelekto veikimas yra grindžiamas iš anksto kūrėjo apibrėžtomis instrukcijomis, bet
jomis neapsiriboja, gali jas modifikuoti.
•
Antra, pranešime aptariama, kad dabartinis mokslo lygis neleidžia kalbėti apie atskirą dirbtinio intelekto subjektiškumą, todėl taikoma atsakomybė, kylanti asmeniui bendrais deliktinės atsakomybės
pagrindais arba griežta gamintojo ar didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė. Pastarosios
reikalauja išsamesnio aptarimo.
•
Trečia, aptariant dirbtinio intelekto kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybę, konstatuojama, kad Lietuvoje, didesnio pavojaus šaltinio sąvoka teismų praktikoje[ ], kaip ir klasikinėje rizikos teorijoje[ ], siejama su: 1) itin didele žalos atsiradimo rizika ir 2) negalėjimu šios rizikos
pašalinti atsargumo priemonėmis. Dirbtinio intelekto sistemos dėl autonomiškumo ypatybės visada atitinka antrą sąlygą, tačiau ne kiekviena sistema atitinka pirmą sąlygą. Didesnio pavojaus šaltinio valdytoju laikomas asmuo, teisėtai valdantis didesnio pavojaus šaltinį. Tačiau teismų praktikoje[ ] valdytojo sąvoka reiškia ne tik teisėtą valdymą, t. y. teisę daryti poveikį, bet ir naudojimą,
tiksliau, naudos iš šio objekto ar veiklos gavimą. Būtent dėl gaunamos naudos, valdytojas, net ir
suprasdamas galimą riziką, vis vien pasirenka per se rizikingą veikimo būdą. Tokia valdytojo samprata konfrontuoja su nauja rizikos valdymo požiūrio teorija, kuri dominuoja Europos Sąjungos
politikos dokumentuose[ ], kadangi neįvertina aplinkybės, kad dirbtinio intelekto sistemų kontrolę prisiima ir asmenys, kontroliuojantys techninius dirbtinio intelekto sistemos sprendimus.
2020 m. spalio 20 d. priimtoje Europos Parlamento rezoliucijoje[ ] siūloma išskirti dvi operatoriaus
kategorijas: išorinį ir vidinį. Išorinis sistemos operatorius – asmuo, kuris tam tikru mastu kontroliuoja
riziką, susijusią su dirbtinio intelekto sistemos naudojimu ir veikimu ir gauna naudos iš jos veikimo,
pavyzdžiui, vartotojas, verslas. Išorinis sistemos operatorius, valdantis didesnio pavojaus šaltinį, sutaptų su aptartu, civiliniame kodekse įtvirtintu, didesnio pavojaus šaltinio valdytoju. Vidiniu sistemos
operatoriumi būtų laikomas asmuo, kuris nuolatos priima sprendimus dėl technologijos savybių, teikia duomenis ir atsako už svarbiausias vidinės sistemos techninio aptarnavimo funkcijas, o todėl taip
pat tikru mastu kontroliuoja riziką, susijusią su dirbtinio intelekto sistemos eksploatavimu ir veikimu.
Į vidinio operatoriaus kategoriją, Orian Dheu teigimu[ ], patektų gamintojai, pagalbinių paslaugų teikėjai. Vidinis sistemos operatorius, pagal šiandieninį Lietuvos reglamentavimą, neatitinka teismuose
įtvirtintos didesnio pavojaus šaltinio valdytojo sampratos, todėl tikėtinai šiam subjektui būtų taiko370

•

mos kitos deliktinės atsakomybės nuostatos. Antra vertus, atmetus nusistovėjusią teismų praktiką,
pažodinis didesnio pavojaus šaltinio valdytojo sąvokos aiškinimas palieka vietos ir platesnei valdytojo
interpretacijai, įtraukiančiai ir vidinį sistemos operatorių.
Ketvirta, jeigu dirbtinio intelekto sistemos žala būtų sukelta dėl netinkamos kokybės, už tokius neteisėtus veiksmus, sukeltus vartotojui, atsakytų gamintojas. Netinkama kokybė yra abstrakti norma,
doktrinoje skirstoma į trijų rūšių 1) gamybos, 2) informavimo ir 3) projektavimo defektus. Projektavimo defektų grupė kelia daugiausiai praktinių problemų. Projektavimo defektas – trūkumas, atsirandantis, kai produktas atitinka jam keliamus techninius reikalavimus, bet patys reikalavimai kelia nepagrįstą riziką vartotojams ar jų turtui[ ]. Pranešime laikomasi pozicijos, kad paties dirbtinio intelekto
sistemos žalos sukėlimo faktas turėtų būti pakankamas pagrindas pripažinti, kad gaminys yra netinkamos kokybės, nepriklausomai nuo to, ar dirbtinio intelekto sistema turi gebėjimą mokytis ir galbūt net
nutolsta nuo pradinės gamintojo projekcijos. Tačiau gamintojo atsakomybę už projektavimo defektą
šalinti galėtų tik aplinkybės nustatymas, kad 1) mokslo ir techninių žinių lygis 2) produkto išleidimo į
apyvartą metu nebuvo leidžiantis sukurti saugesnį produktą. Remiantis ESTT praktika[ ], išleidimas į
apyvartą, plačiąja prasme, yra momentas, kai gamintojas nebekontroliuoja produkto, nes gamyba yra
pasibaigusi, o produktas perduodamas prekybos grandinei. Tačiau dirbtinio intelekto programinės
įrangos kontrolė tikėtinai išliks gamintojo „rankose“; gamintojas ją atnaujins, taisys klaidas, nors gamyba bus pasibaigusi ir produktas bus perduotas. Todėl išleidimo į apyvartą momentas programinės
įrangos defektams turėtų būti taikomas nuo programinės įrangos atnaujinimo, o ne nuo pardavimo
momento. Tik toks aiškinimas atitiktų gamintojo atsakomybės instituto pagrindinį tikslą – vartotojų
apsaugą.
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Laisvės atėmimas - viena griežčiausių, tačiau daugelyje pasaulio šalių vis dar plačiai taikomų bausmių. Remiantis statistiniais duomenimis, 2020 m. Lietuvoje įkalintų asmenų skaičius tenkantis 100 tūkst. Gyventojų buvo
218 [1]. Nors šis skaičius Lietuvoje per paskutiniuosius 20 metų yra mažiausias, tačiau lyginant su kitomis Europos šalimis šis rodiklis yra vienas didžiausių. Pagrindinės priežastys, lemiančios tokius aukštus įkalinimo rodiklius
Lietuvoje yra dažnas laisvės atėmimo bausmės taikymas, recidyvas bei ilga paskirtos laisvės atėmimo bausmės
trukmė, kuri 2016-2018 m. sudarė 80 mėnesių [2]. Remiantis tarptautiniais standartais [3], vienas iš būdų mažinti
kalinčių asmenų skaičių – kurti resocializacijos sistemą, kuri padėtų mažinti recidyvą bei palengvintų įkalintų asmenų integraciją į visuomenę. Nors sėkmingą įkalinto asmens resocializaciją lemia visas kompleksas sudedamųjų
dalių, tačiau 20 a. 8 deš. atlikti intervencinių programų efektyvumo tyrimai įrodė, jog reikšmingiausias veiksmingos resocializacijos komponentas, padedantis mažinti recidyvą – elgesio korekcijos programos [4].
Elgesio korekcijos programa – tai struktūruota teoriškai ir empiriškai pagrįsta intervencija, nukreipta į nuteistųjų kriminogeninių poreikių bei rizikos pakartotinai nusikalsti valdymą, kurios tikslas – asmenų pakartotinių
nusikaltimų prevencija ir resocializacija. Lietuvoje pirmosios elgesio korekcijos programos pradėtos vykdyti 2007
m., o 2012 m. Kalėjimų departamentas aprobavo 5 elgesio pataisos programas, kurios šiandien įgyvendinamos
įvairiose Lietuvos pataisos įstaigose. Tačiau paskutinieji mokslininkų tyrimai rodo, jog Lietuvos laisvės atėmimo
vietose šias programas įgyvendinantys specialistai susiduria su tam tikrais iššūkiais: specialistai nėra pakankamai skatinami tokias programas vykdyti, jaučiasi demotyvuoti, jiems trūksta tikėjimo programų efektyvumu [5].
Tokie duomenys skatina nuodugniau analizuoti problemas, su kuriomis susiduria elgesio korekcijos programas
vedantys specialistai.

TYRIMO TIKSLAS:
Identifikuoti ir išanalizuoti problemas, su kuriomis susiduria elgesio korekcijos programas vedantys resocializacijos specialistai, dirbantys Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje (toliau – PPN-AK).

METODOLOGIJA:
Atlikti 9 kokybiniai pusiau struktūruoti interviu su 11 socialinės reabilitacijos specialistų, dirbančių skirtinguose PPN-AK sektoriuose. Atranka buvo vykdoma vadovaujantis sniego gniūžtės principu. Duomenys buvo
apdorojami ir analizuojami naudojantis MAXQDA programa.

REZULTATAI:
Duomenų analizės metu išryškėjo skirtingo lygmens problemos, susijusios su elgesio korekcijos programų
PPN-AK įgyvendinimu. Analizės metu šios problemos buvo apibendrintos ir išskirtos į 3 pagrindines kategorijas,
tokias kaip: organizacinis lygmuo, personalo lygmuo ir individualus lygmuo.
Analizuojant organizacinį lygmenį, tyrimas parodė nepakankamą socialinės reabilitacijos programų prioritizavimą vadovybės atžvilgiu. Šią problemą įrodo aprobuotų programų įstaigoje trūkumas bei nepakankamas
vadovybės domėjimasis vedamų programų turiniu ir kokybe, didesnę orientaciją skiriant tik kiekybinėms pro372

gramose dalyvaujančiųjų išraiškoms. Pastebėta, jog šiuo metu įstaigoje didesnis prioritetas skiriamas nuteistųjų
darbui, dėl ko susidurdami su laiko valdybos problemomis nuteistieji neretai atkrenta iš programų. Nors darbas
yra svarbi resocializacijos sudedamoji dalis, stipriai besisiejanti su elgesio korekcija, tačiau daroma išvada, jog
įstaigoje vyrauja socialinės reabilitacijos priemonių suderinamumo problema, dėl kurios nukenčia efektyvus programų įgyvendinimas. Analizuojant priemonių įstaigoje prieinamumą, matomas progresas pozityvaus užimtumo
srityje, tačiau socialinės reabilitacijos programų ir darbo pasiūla yra problematiška. Šiuo metu įstaigoje įgyvendinamos 3 aprobuotos programos – socialinių įgūdžių ugdymo programa, intervencinė programa smurtautojams
šeimoje ir priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programa. Efektyvios elgesio korekcijos programos principas – atliepti dinaminius rizikos veiksnius. Tačiau tyrimas atskleidė, jog šiuo metu įstaigoje įgyvendinamos aprobuotos programos yra ribotos ir neatliepiančios pagrindinių nuteistųjų kriminogeninių
poreikių, taip pat iš specialistų perspektyvos išreiškiamas poreikis jas atnaujinti. Remiantis aprobuotų programų
pasiūlos trūkumu ir didele nuteistųjų paklausa, specialistai priversti inicijuoti neaprobuotas programas t. y. oficialiai nepatvirtintas, kurios dažnai tebūna specialistų savišvietos rezultatas. Tyrimas atskleidė buitinių ir fizinių
sąlygų pritaikytų vesti programas įstaigoje trūkumą, tačiau pabrėžiama, jog ši problema skirtinguose įstaigos
sektoriuose nėra vienodai aktuali – problematiškiausios sąlygos įgyvendinti programas matomos 1-ame ir 3-ame
įstaigos sektoriuose. Įstaigoje taip pat susiduriama su žmogiškųjų resursų trūkumu. Kadangi PPN-AK yra didžiausia ir daugiausiai nuteistųjų talpinanti pataisos įstaiga Lietuvoje, ši problema laikoma viena pagrindinių, apsunkinančių esamų darbuotojų kokybišką ir kryptingą intervencinį darbą. Dar viena tyrimo metu atsiskleidusi problema, ribojanti intensyvesnį elgesio korekcijos programų įstaigoje įgyvenimą - darbuotojų pasikeitimas, kurie šiuo
metu nėra apmokyti ir pakankamai kvalifikuoti vesti šias programas. Kita vertus, atsiskleidė ir kita šios problemos
pusė – naujieji specialistai pasižymi didesne motyvacija, humaniškesniu ir labiau į socialinį darbą su nuteistaisiais
orientuotu požiūriu. Nors patys specialistai išreiškia interesą šių programų mokymams, tačiau yra susiduriama
su kita organizacine problema - už aprobuotų programų mokymą atsakingas Mokymo centras paskutiniais metais visiškai neorganizavo mokymų, orientuotų į elgesio korekcijos programas. Vertinant programų integralumą,
pastebėta, jog nepalaikomas vedamų programų tęstinumas tiek perkeliant nuteistuosius į kitas pataisos įstaigas,
tiek šios įstaigos sektorius, taip pat nepalaikomas intensyvumas didžiausią riziką nusikalsti turinčiųjų grupėse.
Analizuojant personalo lygmenį, tyrimas parodė vieningą specialistų palaikymą elgesio korekcijos programoms bei tikėjimą jų efektyvumu, išreiškiant šių programų poreikį ne tik dėl jų moksliškai įrodyto veiksmingumo
elgesio korekcijoje, bet ir dėl galimybės specialistams palengvinti darbo krūvį. Tyrimas parodė, jog specialistams
dėl žmogiškųjų resursų stokos labiau patrauklios grupinės elgesio korekcijos programos, tačiau įvertinant faktą,
jog ne visi nuteistieji turi pakankamai įgūdžių dirbti grupėje, išreiškiamas poreikis ir individualioms. Specialistai
didžiausią poreikį šiuo metu teikia į priklausomybes bei kriminalinio mąstymo kaitą orientuotoms elgesio korekcijos programoms. Nors įstaigoje įgyvendinamos resocializacijos reformos vizija leisianti atskirti specialistų
komandas teikia vilties ir perspektyvų, kad ateityje intervencinis darbas su nuteistuoju vyks kokybiškiau, tačiau
šiuo metu specialistai vis dar susiduria su funkcijų ir darbo krūvio problema. Remiantis duomenimis, ši problema fiziškai riboja ne tik efektyvaus intervencinio darbo galimybes, bet ir tokius svarbius korekcinio darbo
elementus kaip: pozityvaus santykio su nuteistuoju palaikymas, taikomų priemonių vientisumas, supervizijų įstaigoje galimybės ir asmeninė darbuotojų motyvacija. Tyrimas atskleidė ir nepakankamo specialistų tarpusavio
bendradarbiavimo įstaigoje problemą. Egzistuojantis tam tikrų specialistų skeptiškas požiūris į psichologą bei jo
darbo reikšmę nuteistųjų korekcijos procese, taip pat kai kurių pareigūnų tarpe vis dar vyraujantis netoleruotinas
požiūris į nuteistąjį, komplikuoja efektyvų intervencinį darbą bei veikia demotyvuojančiai tiek specialistus, tiek
nuteistuosius.
Analizuojant individualų lygmenį duomenys atkleidė nepakankamos nuteistųjų motyvacijos dalyvauti intervencinėse programose problemą. Nors nuteistieji į pozityvų užimtumą bei švietėjiško pobūdžio programas yra
linkę įsitraukti gana aktyviai, tačiau griežta struktūra ir ilgu darbu pasižyminčios intervencinės programos nuteistiesiems yra visiškai nepatrauklios, kadangi šie dažniausiai yra suinteresuoti greitais rezultatais. Kaip paaiškėjo,
nuteistųjų dalyvavimas programose daugiau remiasi poreikiu įvykdyti individualų socialinės reabilitacijos planą,
kurio įgyvendinimas suteikia galimybę lygtiniam paleidimui, todėl daroma išvada, jog šioje įstaigoje nuteistųjų
dalyvavimas intervencinėse programose yra daugiau formalus, o ne nuoširdus noras ir pastanga keistis. Remiantis GLM teoriniu pagrindu, asmens noras keistis - pagrindinė priežastis dalyvauti reabilitacinėse programose,
todėl siekiant ugdyti nuteistojo motyvaciją yra svarbus specialistų indėlis. Tyrimas parodė, jog šiuo metu įstaigoje labiausiai pasiteisinančios motyvacinės priemonės yra minėtasis socialinės reabilitacijos plano vykdymas,
kita vertus, pastebėta, jog intensyvesnį specialistų darbą motyvuojant ypač nemotyvuotus asmenis, komplikuoja
žmogiškųjų resursų trūkumas bei didelis darbo krūvis.

IŠVADOS:
Vertinant dabartinę PPN-AK situaciją šiuo metu įstaigoje susiduriama su įvairaus lygmens problemomis,
apsunkinančiomis kokybišką elgesio korekcijos programų įgyvendinimą. Kita vertus, atsižvelgiant į pamažu įstaigoje įgyvendinamą resocializacijos reformą, kuria remiantis 2020 m. buvo apjungti skirtingų šios įstaigos sektorių
resocializacijos skyriai, taip pat jau yra steigiami papildomi resocializacijos specialistų etatai ir pamažu formuoja373

mos atskiros specialistų komandos, matoma pastanga dalį šių problemų spręsti bei perspektyva ateityje didesnį
dėmesį skirti kokybiškesniam intervenciniam darbui su nuteistaisiais. Atsižvelgiant į specialistų iniciatyvumą ir
poreikį įgyvendinti elgesio korekcijos programas, šiuo metu viena aktualiausių yra mokymų trūkumo problema.
Kadangi konkrečios priežastys, lemiančios elgesio korekcijos programų mokymų trūkumą, lieka ne iki galo aiškios,
šis tyrimas galėtų būti tęsiamas nuodugniau gilinantis į visą Mokymo centro veiklos, organizuojant aprobuotų
programų mokymus, politiką.
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TIESIOGINIŲ UŽSIENIO
INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO
Į LIETUVOS REGIONUS
SĄLYGOS IR SKATINAMIEJI
VEIKSNIAI:
PALYGINAMASIS VERTINIMAS

ĮVADAS:
Didelė dalis šalių taiko įvairias lengvatas tiesioginiams užsienio investuotojams bei kuria tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pritraukimo strategijas tikėdamiesi padidinti šalies BVP bei sukurti naujų darbo vietų. Lietuvos atveju atsiranda būtinybė identifikuoti svarbiausius veiksnius ir sąlygas, leidžiančias pagerinti investavimo
klimatą regionuose bei mažinti regioninę diferenciaciją TUI požiūriu.

PROBLEMATIKA:
TUI pritraukimo į Lietuvos regionus poveikio šalies ekonominei raidai vertinimas, akcentuojant ir lyginant
TUI pritraukimo sąlygas ir veiksnius, turinčius įtakos ekonominės ir socialinės atskirties mažinimui Lietuvos regionuose.

PROJEKTO TIKSLAS:
Atlikti TUI pritraukimo į Lietuvos regionus sąlygų ir skatinamųjų veiksnių palyginamąjį vertinimą.

UŽDAVINIAI:
1. Atlikti mokslinės literatūros analizę, siekiant išsiaiškinti kaip skirstomi TUI skatinamieji veiksniai bei kokios TUI pritraukimo sąlygos yra svarbiausios;
2. Atlikti Lietuvos regionų statistiniais rodikliais ir ekspertų nuomone grįstą TUI skatinamųjų veiksnių analizę, nustatyti svarbiausius TUI skatinamuosius veiksnius ir sąlygas Lietuvos regionuose;
3. Pateikti išvadas apie TUI skatinamuosius veiksnius ir sąlygas Lietuvos regionuose ir pasiūlyti rekomendacijas silpnesnių Lietuvos regionų plėtrai TUI atžvilgiu.
Tiesioginių užsienio investicijų teorinis pagrindimas. TUI yra aktualus mokslinių tyrimų objektas, jos laikomos šalies ūkio plėtros ir ekonominio augimo vienu iš pagrindinių veiksnių. TUI lemia ne tik BVP augimą, bet ir
daro įtaką didinant užimtumo lygį ir mažinant nedarbą šalyje, didina mokesčių surinkimą ir t.t. Mokslinėje literatūroje egzistuojančios skirtingos TUI teorijos aiškina sprendimu investuoti skirtingais aspektais, kuriuos lemia
daugybė veiksnių. Dažniausiai išskiriamos šešios pagrindinės teorijos, aiškinančios TUI investavimo priežastis:
neoklasikinė prekybos teorija, monopolinių pranašumų teorija, tarptautinė produkto gyvavimo teorija, eklektinė
OLI teorija, internacionalizacijos teorija ir žinių-kapitalo modelis [2].
Ekonomistai TUI skirsto į tris pagrindines formas: naujų įmonių statyba (investicijos į plyną lauką), esamų
įmonių užsienyje pirkimas (įmonių susijungimai) ir bendrų įmonių įkūrimas [3, 4]. Šios formos suteikia įmonėms
galimybę išlaikyti tarptautinio verslo kontrolę bei didinti pelno procentą, tačiau TUI, iš kitų įmonės internacionalizavimo būdų, išsiskiria tuo, jog jos yra sudėtingesnės ir rizikingesnės. TUI pritraukimo sąlygas galima suskirstyti
į pradines ir pagrindines. Pradinėms sąlygoms priskiriami geografiniai ir ekonominiai rodikliai, o pagrindinėms
– teisiniai bei politiniai, kurie parodo šalies savarankiškumą ir stabilumą [5].
Regioninė politika stipriai sąlygoja investicinį regiono patrauklumą užsienio investuotojams. TUI pritraukimo į regionus pagrindinius veiksnius, kurie lemia nevienodą investicinį pasiskirstymą, galima suskirstyti į tokias
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grupes [6]: ekonominius, verslo aplinkos ir neekonominius veiksnius. Empirinių tyrimų apžvalga parodė, kad TUI
regionuose pasiskirsto labai netolygiai, o ir užsienio investuotojų reikalavimai potencialiai investicijas priimančiai
šaliai ar jos regionui skiriasi. Kai kurie veiksniai, lemiantys investicinius sprendimus, nepriklauso nuo priimančių
investicijas regionų įtakos, tačiau kiti veiksniai gali būti sukurti sąmoningai, siekiant pritraukti didesnius TUI srautus.

TYRIMO METODOLOGIJA:
TUI pritraukimo į Lietuvos regionus sąlygų ir veiksnių palyginamasis vertinimas atliktas dvejais etapais.
Pirmame etape, taikant lyginamosios analizės metodą bei naudojant Lietuvos Statistikos departamento duomenis, analizuojami TUI 1 gyv. pokyčiai 2009-2019 m. laikotarpiu dešimtyje Lietuvos regionų ir šio rodiklio dinamika
pagrindinių ekonominių veiksnių atžvilgiu: BVP 1 gyv., darbo jėgos aktyvumo lygis, užimtumo lygis, nedarbo lygis,
mėnesinis darbo užmokestis.
Antrame etape tiriamas Lietuvos regionų ekonominių, verslo aplinkos ir neekonominių skatinamųjų veiksnių ryšio stiprumas ir reikšmingumas, taikant ekspertinio vertinimo metodą bei atliekant apklausą. Tyrime dalyvavo 25 respondentai, kurie buvo užsienio kapitalo įmonių vadovai, padalinių vadovai ir specialistai. Tyrimas
buvo vykdomas nuo 2021 m. vasario 4 d. iki 2021 m. kovo 18 d.
Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo į Lietuvos regionus sąlygų ir veiksnių tyrimas. Atlikus 2009,
2014 ir 2019 m. Lietuvos regionų situacijos apžvalgą pastebima tiek TUI 1 gyv., tiek BVP 1 gyv. augimo dinamika.
Kiek išsiskyrė TUI 1 gyv. situacija Telšių ir Utenos regionuose, kuriuose šie srautai 2014 m. buvo mažesni nei 2009
m. ir tai galėjo lemti 2009 m. finansinė krizė, tačiau 2019 m. TUI srautai vėl padidėjo. Pagal BVP 1 gyv. ir TUI 1
gyv. analizuojamu laikotarpiu pirmavo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskritys, o prasčiausia situacija buvo stebima
Tauragės apskrityje.
Rinkdamiesi regioną investicijoms, tiesioginiai užsienio investuotojai ypatingą dėmesį atkreipia ne tik į BVP
1 gyv. skirtumus ir LEZ buvimą regione, bet ir į darbo jėgos aktyvumo, užimtumo ir nedarbo lygius bei darbo užmokesčio skirtumus, todėl siekiant tiksliau įvertinti Lietuvos regionų patrauklumo investicijoms galimybes, darbe
analizuojami ir lyginami šie rodikliai kiekvienos apskrities atžvilgiu.
Apklausos metu respondentai turėjo įvertinti kiekvieno iš ekonominių, verslo aplinkos ir neekonominių
skatinamųjų veiksnių svarbą renkantis Lietuvos regioną TUI atžvilgiu. Ekspertų nuomonė buvo susumuota ir kiekvienas veiksnys įvertintas balais, pagal kuriuos atrinkti svarbiausi veiksniai kiekvienoje grupėje ryšio stiprumo ir
reikšmingumo rodikliams skaičiuoti bei lyginti.
Svarbiausiais pasirinkimą investuoti skatinančiais ekonominiais veiksniais laikomi vidutinis darbo užmokestis (suminis ekspertų vertinimas – 62 balai) bei kvalifikuotos darbo jėgos lygis (75 balai), o ne tokiais svarbiais:
BVP 1 gyv. (45 balai), nedarbo (41 balas) bei užimtumo (51 balas) lygiai. Visi šie veiksniai, išskyrus kvalifikuotos
darbo jėgos lygį (kuris labai svarbus stipriuose ir didėjančio patrauklumo regionuose ir ne toks svarbus silpnuose,
mažo patrauklumo regionuose), apskrityse vertinami panašiai ir tai reiškia, kad jie vienodai svarbūs arba nesvarbūs tiek stipriuosiuose Lietuvos regionuose, tiek ir silpnesniuose,
Daugumos verslo aplinkos skatinamųjų veiksnių svarbumo įvertinimas regionuose reikšmingai nesiskiria.
Reikšmingas skirtumas egzistuoja tik palankios mokestinės politikos vertinime, kai stipriuosiuose bei vis didinančiuose patrauklumą TUI šis veiksnys yra svarbus, o mažiau patraukliuose, tokiuose kaip Panevėžio regione, jis
nėra toks svarbus.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS:
Mokslinės literatūros ir tyrimo rezultatai parodė, kad mažos atviros ekonomikos valstybių, tokių kaip Lietuvos, regionai nepasižymi didele diferenciacija, nes dažniausiai geografinė padėtis, gamtiniai ištekliai, transporto
infrastruktūra, ekonominiai rodikliai juose yra panašūs.
Tyrimai parodė, kad tiesioginių užsienio investuotojų pasirinkimą investuoti Lietuvos regionuose lemia ne
tik geresni ekonominiai rodikliai, bet ir regioninės paskatos, tiesioginių konkurentų koncentracija, veiklos rūšis
(pvz. apdirbamosios pramonės įmonės renkasi regionus, kuriuose galima rasti daugiau reikalingų gamtinių išteklių, be to jos nereikalauja aukštos kvalifikacijos specialistų). Ekonomiškai stipriuose regionuose steigiasi įmonės, kurioms reikalinga ypatingai gerai išvystyta transporto, finansinių paslaugų, telekomunikacijų infrastruktūra.
Nors silpnesnieji regionai pritraukia TUI, laisvąsias ekonomines zonas, kurios palengvina užsienio kapitalo įmonių
atėjimą, regioninė diferenciacija išlieka, nes tokie regionai per mažai investuoja į socialinės aplinkos kūrimą, juose yra per mažai darbingo amžiaus gyventojų ir kvalifikuotų specialistų. Ekspertų vertinimu, 10 iš 12 analizuotų
didžiausiais balais įvertintų veiksnių svarbumas Lietuvos regionuose reikšmingai nesiskiria. Skiriasi tik kvalifikuotos darbo jėgos (kontingencijos koef. – 0,788; p=0,004) bei palankios mokestinės sistemos (kontingencijos koef.
– 0,786; p=0,004) svarbumas, dažnu atveju nulemtas ekonominių veiklos rūšių.
Silpnesnieji regionai turėtų labiau remti jaunas šeimas, supaprastinant finansinės paramos gavimą būsto
įsigijimui; skiriant didesnį dėmesį ir paramą socialiniams klausimams spręsti (socialiniai būstai, socialinės, svei376

katos priežiūros, psichologų paslaugos ir kt.); didinti investicijas švietimo, kultūros ir laisvalaikio srityse. Ekonomiškai silpnesniems regionams rekomenduojama remti pradedančiuosius verslininkus, suteikiant jiems mokesčių lengvatas bei viešąsias paslaugas (buhalterinė apskaita, verslo plano sudarymas, mokymai, patalpų nuoma,
konsultavimas, informavimas, administravimas ir kt.). Tokie regionai, norėdami padidinti investicinį ir socialinį
patrauklumą, turi gerinti telekomunikacijų ir transporto infrastruktūros kokybę bei kurti ekologišką aplinką gyventojams.
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DIDŽIŲJŲ DUOMENŲ
REIKŠMĖ FINANSINIO
AUDITO KONTEKSTE

PAGRINDINIS DARBO TIKSLAS:
Ištirti didžiųjų duomenų analitinių įrankių taikymo poveikį finansinių ataskaitų audito procedūroms.
Atlikus apibrėžimų analizę nustatyta, kad pagrindiniai požymiai, nusakantys DD, yra dydis, skirtinga informacijos struktūra, skaičiavimo sudėtingumas ir greitis, duomenų rinkimas bei saugojimas, analitika, statistinė
koreliacija [1, 2].
Įvertinus DD įtaką verslo informacinėms sistemoms, nustatyta, kad DD panaudojimas padeda palaikyti rizikos valdymą veiklos srityse. Įvertinant sparčią audito įmonių skaitmenizaciją, duomenų analizė padeda pagerinti
atliekamų procedūrų kokybę [3].
Tuo tarpu, apžvelgiant duomenų svarbą rinkoje, yra prognozuojama, kad 2021 m. bendrą daiktų interneto
tinklą sudarys net 35,8 mlrd. skirtingų įrenginių, o iki 2025-ųjų skaičius padidės iki 75,4 mlrd. [4]. DD svarba taip
pat siejama su inovatyvesniu rizikos valdymu veiklos srityse, susiejant DD tikslus su strateginiais verslo klausimais
[5,6].
Audito rinkos apžvalga parodė, jog 2019 m. audito paslaugas Lietuvoje teikė 175 įmonės, iš jų esantis
„didysis ketvertas“ atliko net 26 proc. visų auditų projektų 2019 m. [7]. Remiantis šaltiniu [8], skaitmenizaciją
rinkoje yra sparčiai plėtojama, ne 2015 – 2019 m. visos Lietuvoje veiklą vykdančios įmonės naudojo informacines
sistemas ir internetinę prieigą įmonės veikloje.
Todėl nustatyta tolimesnė tyrimų spraga, kaip DD ir DDA yra įtraukiami į sprendimų priėmimą audite, kaip
DDA parinkimas gali keistis priklausomai nuo finansinio audito procedūros tikslo.

1. pav.
Konceptualus modelis
[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
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Sukurtas konceptualus modelis parodo ryšius tarp DDA įrankių, jų pritaikomų galimybių audite ir audito
įrodymų rinkimo procedūrų. Taip pat įvertinami kliento vidinę ir išorinę aplinką lemiantys veiksniai, kurie daro
įtaką konkrečių DDA įrankių pritaikomumui įmonės veikloje. Nustatyta, kad modelio taikymas apima 5-ių ryšių
testavimą (žr. 1 pav.), t. y. tiriant klasifikacijos, klasterizacijos, regresijos ir laiko eilučių analizes, asociacijų taisyklių metodą ir teksto tyrybos, vizualizacijos įrankius.
DDA ir įprastų audito įrankių taikymo veiksmingumas vertinamas šiais požymiais: produktyvumas (kaip
greitai atliekama procedūra, t. y. atlikimo trukmė), išsamumas (kokybinis matavimo vienetas, identifikuojant
papildomas įžvalgas, kurių nesuteikia įprastiniai įrankiai ir dėl to DDA įrankiais atliekamas auditas suteikia didesnę vertę), aiškumas (taip pat kokybinis matavimo vienetas, apibūdinantis papildomų paaiškinimų reikalingumą
gautiems rezultatams ir vizualizaciją), atsekamumas (kriterijus parodo, ar atliekamų procedūrų rezultatai yra
aiškiai gauti, t .y. atsekami), tęstinumas (kriterijus parodo, ar gauti rezultatai gali būti sulyginami automatizuotai
ir pritaikomi kitų metų audito tikslams).
Siekiant numatyto tikslo ir atsakant į empirinius tyrimo klausimus, modeliuojamos situacijos pagal trijų
įmonių atvejus veikiančių šiose Lietuvos rinkose: žemės ūkis, prekių perpardavimas, gamyba.
Empirinio tyrimo pagrindiniai etapai siejami su audito kliento veiksnių ir rizikos identifikavimu, jų poveikiu
DDA ir tradicinių įrankių pritaikomumu, suplanuotų procedūrų pritaikymu, pasitelkiant DDA ir tradicinius audito
įrankius, bei rezultatų išmatavimu pagal numatytus veiksmingumo kriterijus.

2. pav.
Veiksmingumo audite vertinimo apibendrinimas, taikant DDA įrankius pasirinktose procedūrose

Empirinio tyrimo rezultatai rodo (žr. 2 pav.), jog DDA įrankiai pasižymi produktyvumo ir išsamumo kriterijais. Aiškumo kriterijus atvejo analizėse būdingas beveik visiems analizuotiems, išskyrus klasifikacijos ir regresijos, laiko eilučių analizės, įrankiams, o tai reiškia, kad dauguma įrankių gautus rezultatus sugeneruoja aiškiai,
nereikalaujant papildomų komentarų ar kompetencijos informacijos perskaitymui. Atsekamumas nebūdingas tik
asociacijų taisyklių, teksto tyrybos metodui, nes DK įrašų tikrinimo procedūra yra standartizuota bei nereikalauja
papildomų grupavimo ar filtravimo veiksmų. Vienas iš mažiausiai būdingų kriterijų DDA įrankių pritaikyme yra
tęstinumas, kuris svarbus sulyginant įmonės apskaitos veiklą su praėjusių metų auditui teikiama informacija. Tai
vienas iš analitinių įrankių trūkumų, tačiau įgyvendinant šį kriterijų – taptų dar viena iš daugelio DDA galimybių.
Produktyvumo, išsamumo ir aiškumo kriterijai patvirtina autorių [17] teiginius, kad DDA įrankiai padeda
pagreitinti audito procedūrų atlikimą, atsiranda galimybė koreliuoti įvairios struktūros duomenis, audito komandos greičiau perpranta įmonės veiklą, galimybė atlikti platesnes veiklos analizes. Taip pat analizuoti kriterijai,
kurių veiksmingumas taikomas daugiau nei pusei DDA įrankių, patvirtina tam tikras DD koncepcijos ypatybes
[18]: greitis (produktyvumas, kaip veiksmingumo kriterijus), pagrįstumas (išsamumas, aiškumas ir atsekamumas,
kaip veiksmingumo kriterijai).
Tęstinumo kriterijaus gauti rezultatai paneigia autorių [16] apibūdintą mintį. Autoriai teigė, kad pritaikomos DD įrankių analizės turėtų tęstinumą, svarbu atsižvelgti į audito sutarties terminą su klientu. Autoriai mano,
jog DDA įrankiai turėtų būti pritaikomi įmonėms, su kuriomis yra pasirašytos ilgalaikės audito sutartys. Tačiau
tyrimo metu, automatizuoto tęstinumo kriterijus yra būdingas tik mažajai daliai analizuotų DDA įrankių. Vadinasi,
duomenų panaudojimas tolimesnių metų audituose yra mažai pritaikomas, o DDA įrankiai gali būti taikomi pasirašant net ir vienerių metų sutartį su audito klientu (greičiau perprantama veikla, tikrinama pilna populiacija).

REKOMENDACIJOS:
Tyrimo rezultatai naudingi audito įmonėms, teikiančioms ne tik finansinių ataskaitų audito paslaugas, bet
ir reguliuojamos apskaitos patikros paslaugas, atliekant veiklos, vidaus auditą. Organizacijose pritaikomi tyrimo
rezultatai padeda nustatyti, kokiose konkrečiose procedūrose yra veiksminga taikyti DDA įrankius, norint pasiekti
aukštesnį produktyvumą, gauti išsamesnius, aiškesnius rezultatus, atkartoti procedūras bei panaudoti turimus
duomenis tolimesnių metų audito testavimams.
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JAUNIMO SU AUKŠTUOJU
IŠSILAVINIMU INTEGRACIJA
Į DARBO RINKĄ KAUNO
MIESTE

Pastaraisiais dešimtmečiais aukštojo mokslo padalinių plėtrą lemia būtinybė neatsilikti nuo ekonomikos,
technologijų ir visuomenės raidos [1]. Manoma, kad išsilavinusi visuomenė geba priimti racionalius su valstybės
valdymu susijusius sprendimus, kurti inovacijas ir visaip kitaip prisidėti prie bendros gerovės. Jauni mokyklas
baigę asmenys skatinami rinktis studijas aukštosiose mokyklose, kadangi po studijų baigimo jie turi didesnes nei,
kad nestudijavę galimybes gauti gerai apmokamą darbą ar leisti sau keliones [2], tačiau stojantieji į aukštąsias
mokyklas Lietuvoje neatsižvelgia į galimas karjeros perspektyvas ir dažnu atveju studijuojamos mokslo kryptys
neatitinka darbo rinkos poreikių [3]. Dėl to baigę studijas aukštojoje mokykloje jaunimas gali ne tik susidurti su
iššūkiais ieškant darbo, bet kartu išryškinti tam tikrų profesijų darbuotojų trūkumą. Vyriausybės strateginės analizės centro (Strata) duomenimis, Lietuvos populiacija 2050 m. atsižvelgiant į demografines tendencijas bus viena
iš vyriausių Europoje ir specialistų trūkumas gali turėti neigiamą poveikį ekonomikai.
Analizuojant jaunimo su aukštuoju išsilavinimu integracija į darbo rinką didžiuosiuose Lietuvos miestuose
pastebimas tyrimų nagrinėjančių Kauno miesto jaunimo situaciją trūkumas.

ŠIO TYRIMO TIKSLAS:
Ištirti jaunimo su aukštuoju išsilavinimu integraciją į darbo rinką Kauno mieste.

UŽDAVINIAI:
1. Nustatyti, kaip greitai po bakalauro studijų baigimo įsidarbina bakalauro studijų absolventai Kauno
mieste;
2. Nustatyti, kokia dalis jaunimo su aukštuoju išsilavinimu dirba pagal įgytą specialybę;
3. Nustatyti, kokį atlygį už darbą gauna ką tik įsidarbinęs jaunimas ir kaip jis kinta priklausomai nuo darbo
stažo, darbo vietos ir asmeninių absolventų savybių;
4. Nustatyti, kokie yra jaunų asmenų motyvai studijuoti magistrantūroje ir kokį poveikį šis sprendimas turi
jų užimtumui ir gaunamai algai.
Jaunimo su aukštuoju išsilavinimu integracija į darbo rinką tirta naudojant kiekybinį tyrimą ir instrumentą
– anketinę apklausą. Anketinėje apklausoje platintoje internete dalyvavo 372 respondentai – skirtingų aukštųjų
mokyklų absolventai ir dabartiniai studentai. Analizei atrinkti 202 respondentai, tenkinę respondentams keltus
reikalavimus, t.y. yra iki 29 m. amžiaus, turintys aukštąjį išsilavinimą bei dirbantys Kauno mieste. Pagal su SPSS
programa atliktą rezultatų analizę gauti rezultatai pateikiami žemiau.

REZULTATAI:
1. Beveik du trečdaliai jaunimo, studijuojančių aukštojoje mokykloje, pradeda dirbti Kauno mieste dar
studijų metu, o įsidarbinama mėnesio bėgyje po to, kai pradedama ieškoti darbo. Moteriškos lyties
absolventės darbo pradeda ieškoti greičiau nei vyrai.
2. Beveik du trečdaliai jaunimo, turinčių aukštąjį išsilavinimą dirba pagal įgytą specialybę nesvarbu kurios
pakopos-bakalauro, magistro, ar doktorantūros.
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3. Didžiosios dalies (72 %) ką tik įsidarbinusio jaunimo atlyginimas svyruoja nuo 601 iki 1000 Eur. Privačiose ir viešosiose įstaigose gaunama panašias algas. Darbo stažas turi silpną, bet reikšminę įtaką gaunamai algai. Asmeninės savybės turi gana nedidelės įtakos gaunamam darbo užmokesčiui.
4. Studijuoti magistrantūroje jaunimą skatina studijų reikalingumas dabartiniame darbe, siekis gauti naują
darbą, kitų asmenų paskatinimas, o studijos netrukdo būti aktyviems darbo rinkoje. Baigus magistrantūros studijas kas trečiam jaunam darbuotojui atlyginimas didėja.
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ŽALIŲJŲ ZONŲ DIEGIMO
EFEKTAI DARNAUS
VYSTYMOSI POŽIŪRIU:
ŠAKIŲ MIESTO ATVEJIS
NR. 09.3.3-LMT-K-712-22-0077

TEMOS AKTUALUMAS:
Sparčiai auganti pramonė, visuomenės technologinis progresas trikdo natūralią gamtos pusiausvyrą ir tinkamai to neprižiūrint, ekosistemos žala gali būti negrįžtama. Todėl darnaus vystymosi tema dabartiniu metu
tampa vis aktualesnė, siekiama pritaikyti daugumoje verslo sričių. Didėjantis gyventojų skaičius lemia ne tik didesnius poreikius, tačiau ir mažina gamtos išteklių kiekį ateities kartoms. Auganti pramonė privertė natūralius
gamtos procesus išsibalansuoti. Tuo pačiu tai lėmė ir žmonių sveikatos būklės pokyčius. Mažėjančios žmogaus
sveikatos galimybės neabejotinai sumažina žmogaus produktyvumą ne tik darbe, bet ir kelia riziką mirtingumui
didėti. Todėl žaliosios zonos miestuose daro teigiamą įtaka gyventojų sveikatai. Verta pažymėti, kad suprastėjusi
žmonių sveikata, taip ir produktyvumas ar darbo efektyvumas daro įtaką visai ekonominei sistemai atskiros valstybės ar regiono mastu. Taigi, darnus vystymasis šiandien aktualus, nes juo siekiama derinti tiek socialinę, tiek
ekonominę, tiek aplinkosauginę pusiausvyrą taip tenkinant žmonių gerovę dabartyje, tačiau nesumažinant žmonių gerovės galimybių ateityje. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti Žaliųjų zonų diegimo efektus darnaus vystymosi
požiūriu Šakių mieste.

TYRIMO TIKSLAS:
Ištirti žaliųjų zonų diegimo ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį efektus Šakių mieste bei pateikti
pasiūlymus.

TYRIMO UŽDAVINIAI:
1. Išstudijuoti mokslinę-teorinę medžiagą nagrinėjamu klausimu;
2. Parengti tyrimo metodiką;
3. Atlikti empirinį tyrimą;
4. Gautus rezultatus pristatyti mokslinėje konferencijoje bei Šakių rajono Savivaldybės administracijos darbuotojams;
5. Parengti projekto ataskaitą.
Išsikelti uždaviniai viso tyrimo metu padėjo nenukrypti nuo temos ir tikslingai siekti tikslo bei susikoncentruoti ties šiai temai aktualiais klausimais.
Pirmuoju uždaviniu buvo siekiama išstudijuoti mokslinę teorinę medžiagą nagrinėjamais klausimais: darnaus vystymasis, žaliosios infrastruktūros esmė ir sąvokos, tam tikrų ekonominių veiksnių įtaka darniam vystymuisi. Nagrinėjant šiuos aspektus įvairiuose internetiniuose šaltiniuose buvo pateikiama skirtinga autorių
nuomonė dėl darnaus vystymosi apibrėžimo. Lietuvoje moksliniai darbai susiję su darnaus vystymosi tematika
atsirado prieš šiek tiek daugiau nei dešimtmetį, kai pasaulyje jie buvo aktualūs jau 20-ojo amžiaus pabaigoje.
Kas yra darnus vystymasis? Kaip teigia Brundtland [1] darnus vystymasis tai toks vystymasis, kuris leidžia
patenkinti dabartinius visuomenės poreikius, nemažinant ateinančių kartų galimybių tenkinti savo poreikius.
Mokslinėje literatūroje galime aptikti ne vieną skirtingą darnaus vystymosi apibrėžimą. Anot Čiegio [2] darnus
vystymasis apibrėžiamas kaip „vystymosi politika, kuria siekiama patenkinti su gerove susijusius visuomenės
ekonominius, socialinius ir aplinkos poreikius artimiausiu vidutinės trukmės ir, svarbiausia ilgalaikiu periodu.
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[3] Remiantis autoriais Yoo ir Lee, darnus vystymasis tai siekimas išlaikyti ilgalaikę pusiausvyrą tarp ekonominės
aplinkos ir socialinės gerovės sudėtinių dalių. Pasak autorių Robeyns ir Veen [4], darnus vystymasis labiausiai priklauso nuo dabarties kartos, kuri jį kuria atsižvelgdama į gamtos ir socialinius išteklius šalyje, išsaugodama juos
ateities kartoms. Lyginant šiuos apibrėžimus, iš esmės, jie yra apie tą patį. Jie visi susiję su poreikių tenkinimu
surandant balansą tarp dabarties ir būsimų ateities kartų.
Nagrinėjant darnų vystymąsi Lietuvoje, buvo rasta informacija, kad darnaus vystymosi principai buvo suformuluoti 1992 m. Rio de Žaneire vykusioje pasaulinėje aukščiausio lygio konferencijoje. Paskelbta Rio deklaracija ir „Programa 21“ tuo metu pasirašė daugiau nei 170 valstybių. Tuomet daugelis valstybių, tuo tarpu ir Lietuva, parengė Nacionalines darnaus vystymosi strategijas [3]. Lietuva, lygiuodamasi į Vakarų Europos valstybes, yra
išsikėlusi ilgalaikį tikslą: pagal ekonominius, socialinius, gyventojų sveikatos ir taupaus gamtos išteklių naudojimo
rodiklius pasiekti Europos Sąjungos šalių vidurkį, užtikrinti švarią ir sveiką aplinką. Įgyvendinant darnaus vystymosi strategiją siekiama derinti aplinkos, ekonomikos ir socialinės sričių vystymąsi, sudaryti galimybę visiems
visuomenės sluoksniams dalyvauti šiame procese. Kaip ir kitos pasaulio valstybės, Lietuva susiduria su tomis
pačiomis problemomis: senka gamtos ištekliai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai, didėja klimato kaita, ardomas
ozono sluoksnis, teršiamos ekosistemos, degraduoja dirvožemiai ir biologinė įvairovė ir tuo pačiu metu blogėja
žmonių sveikata. Norint išspręsti šias problemas, pirmiausiai reikia vykdyti darnaus vystymosi politiką, nes tai yra
pagrindinė visuomenės raidos strategija, galinti užtikrinti visuomenės ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius tikslus, nesumažinant ateities kartų poreikių galimybių.
Nagrinėjant žaliosios infrastruktūros temą, buvo išsiaiškintas šios infrastruktūros ryšys su darniu vystymusi. Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos internetiniu puslapiu (2021) [5], žalioji infrastruktūra
– tai strategiškai suplanuotas miesto žaliųjų erdvių bei natūralių ir pusiau natūralių ekosistemų tinklas, suprojektuotas ir tvarkomas siekiant sudaryti sąlygas teikti įvairias ekosistemines paslaugas. Šios aukštos kokybės, biologine įvairove turtingos teritorijos gali padėti miestams tapti darnesniais ir prisidėti sprendžiant įvairius iššūkius,
tokius kaip oro tarša, triukšmas, klimato kaitos pasekmės, potvyniai ir sausros, taip pat ir visuomenės sveikatos
problemos. Augantys ir besiplečiantys miestai, turėtų nepamiršti didinti žaliosios infrastruktūros plotus, pagerinti jų kokybę bei pasiekiamumą. Šiuo metu Europoje, atsakingi asmenys vis labiau siekia integruoti miestų
žaliąją infrastruktūrą į miesto planavimo procesus. Remiantis Europos komisijos komunikatu (2020) [5], žalioji
infrastruktūra apibūdinama kaip priemonė, kuri padeda užtikrinti ekologinę, ekonominę ir socialinę naudą, pasinaudojant gamtoje esančiais ištekliais, taip pat padeda suprasti gamtos teikiamą naudą visuomenei. Taip pat
vertėtų paminėti ir Lietuvos Respublikoje veikiantį teritorijų planavimo įstatymą [6], kuris nustato planuojamų
teritorijų erdvinį vystymą ir svarbiausius naudojimo ir apsaugos reikalavimus. Teritorijų planavimo dokumentais
siekiama užtikrinti darnią teritorijų plėtrą ir racionalią urbanizaciją, išsaugant vertingą kraštovaizdį, biologinę
įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes.
Žaliųjų zonų tema yra vieną iš svarbiausių žaliosios infrastruktūros dedamųjų dalių siekiant darnaus vystymosi. Pirmiausiai, kas yra žaliosios zonos? Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos žaliosios infrastruktūros ir ekosisteminių paslaugų aprašu [7], tai neatskiriama kiekvieno miesto ar gyvenvietės, teritorijos dalis,
kurioje neretai yra daug augmenijos. Dažnai tokios zonos atlieka apsaugines bei higienines funkcijas. Tokios zonos
naudojamos, kaip vieta žmonėms atsipalaiduoti. Neretai šiose zonose yra saugomi gamtos paminklai, draustiniai,
nacionaliniai parkai, kuriuose galioja tam tikri aplinkosaugos apribojimai. Šios zonos turi daug teigiamų aspektų
ir daro teigiamą poveikį visais trimis aspektais: aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu. Diegiant šias zonas yra
gerinama aplinkos būklė, oras praturtinamas deguonimi, sumažinama miesto mikroklimatas ir radiacija, įvairių
teršalų (dulkės, cheminės medžiagos) mažinimas, taip pat eisme dalyvaujančių automobilių išmetamųjų dujų
filtravimas. Šios zonos sukuria optimalias sąlygas poilsiui žmonėms. Tokie dirbtini ar tinkamai sutvarkyti sodai
ar sodų zonos teigiamai veikia žmonių nervų sistemą, tai daro teigiamą poveikį žmonių gyvenimui ar poilsiui.
Neatsižvelgiant į tai kur žmogus gyvena, visada egzistuoja poilsio poreikis. Tačiau šis poreikis lygiavertis žmonių
pragyvenimo lygiui. Jeigu žmonių pragyvenimo lygis auga, tuomet poilsio zonų kūrimo standartai taip pat didėja.
Tokios žaliosios poilsio zonos, pilnos augmenijos, miško patenkina žmonių poilsio poreikius. Jos atitinka sveikatos, sanitarijos, higienos ir estetikos standartus. Darniame mieste siekiama užtikrinti, kad teritorijos būtų mišrios,
miestelėnai galėtų gyventi, dirbti, pramogauti ir poilsiauti toje pačioje teritorijoje. Apibendrinant žaliųjų zonų
temą, žaliosios zonos teikia ekologinę, socialinę ir ekonominę naudą. Jos padeda prisitaikyti prie klimato kaitos,
reguliuoja vandens ciklus, CO2 emisijų absorbavimą, atlieka rekreacinę funkciją, suteikia erdvės sveikatingumui,
valo orą. Tuo pat metu gali ir didinti nekilnojamo turto kainą, kuria darbo vietas, taupo pinigines lėšas oro kondicionavimui ir padeda suprasti žmonėms gamtos vertę.
Norint ištirti žaliųjų zonų diegimo efektus Šakių mieste, buvo pasirinkta empirinio tyrimo metodika. Šiam
tikslui buvo vykdoma internetinė Šakių miesto gyventojų apklausa, taip pat buvo renkami duomenys ir iš savivaldybės darbuotojų, kurie yra atsakingi už tokių projektų veiklą Šakiuose. Apklausa buvo publikuota www.
apklausa.lt internetiniame puslapyje ir „Facebook“ socialiniame tinkle. Apklausoje dalyvavo 223 respondentai.
Respondentai atsakinėjo į klausimus, kuriais buvo norima sužinoti jų nuomonę apie žaliųjų zonų diegimo efektus
Šakių mieste.
Bendraujant su Šakių r. Savivaldybės Administracijos darbuotojais buvo įsigilinta į žaliųjų projektų situaciją
Šakių mieste. Šakiuose, siekiant įgyvendinti rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane re384

gioninės plėtros ir bendruomenių iniciatyvos programą buvo ir yra įgyvendinami projektai, vienas iš jų yra „Draugystės parkai – 3“. Šis projektas dar vykdomas. Šakių rajono Savivaldybė šiuo projektu siekia didinti Šakių miesto
centrinės dalies kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio teritorijų būklę
Šakių tvenkinio, Siesarties upelio pakrančių, miesto skvero bei J. Lingio parko teritorijose. Šio projekto trukmė yra
24 mėn., o vertė siekia 447,7 tūkst. Eur, iš kurių 380,6 tūkst. Eur yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
Vertinant neseniai užbaigtus projektus, paminėtini ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp
V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose”. Šis projektas yra baigtas 2020 metų balandžio mėn. pabaigoje. Šiuo
projektu buvo siekiama pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Šakių mieste, padidinti gyventojų
mobilumą, prisidėti prie aplinkos taršos ir neigiamo transporto poveikio aplinkai mažinimo. Šio projekto trukmė
buvo 9 mėn., o vertė siekė 102,2 tūkst. Eur, iš kurių 85,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
Kitas baigtas projektas – „Draugystės parkai – 2“. Šis projektas buvo tarptautinis projektas, trukęs dvejus
metus Lietuvos ir Lenkijos lėšomis finansuotas projektas buvo įgyvendintas kartu su projekto partneriu – Lenkijos
Goldapo savivaldybe. Šiuo projektu buvo siekiama skatinti gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, fizinę ir psichinę
sveikatą, didinant suvokimą apie sveikatos svarbą. Šio projekto metu buvo surengtos 3 sveikos gyvensenos skatinimo šventės. Projektu metu buvo užbaigti praeituose projektuose vykdyti darbai, tokie kaip antrosios miesto
skvero dalies rekonstrukcija, sukurtos žaliosios zonos, takai, vaikų žaidimo aikštelės. Šio projekto vertė siekė
998,2 tūkst. Eur, iš kurių 848,5 tūkst. Eur buvo finansuojama Europos regioninės plėtros fondo. Iš jų Šakių r. savivaldybei atiteko 500,25 tūkst. Eur. Savivaldybės indėlis sudarė 15 proc.
Įgyvendinat šiuos projektus buvo sutvarkyti Šakių miesto plotai miesto centre bei įrengtos žaliosios zonos,
kuriose galima pailsėti nuo miesto triukšmo ir ramiai pabūti tėveliams su mažais vaikais bei pasimėgauti ramybe vyresnio amžiaus žmonėms. Įrengti takai yra pritaikyti neįgaliųjų vežimėliams, taip pat ir vaikų vežimėliams.
Įgyvendinus šiuos projektus tiesioginę naudą gauna Šakių miesto ir rajono gyventojai, kuriems yra svarbu susisiekimo infrastruktūros, sveika gyvensena, bei galimybė ilsėtis sutvarkytose žaliose teritorijose. Daug tyrimų rodo,
kad žaliosios zonos miestuose daro teigiamą įtaką sveikatai, mažina stresą.
Šiam tikslui buvo atliktas socialinis empirinis tyrimas apklausos metodu, siekiant ištirti gyventojų nuomonę
dėl žaliųjų zonų diegimo efektų. Ši apklausa buvo prieinama Šakių miesto ir rajono gyventojams. Pabrėžiama, kad
tyrime dalyvavo 223 respondentai. Pateikiami svarbiausi rezultatai, siejami su tyrimo tematika.

1. pav.
Gyventojų nuomonės pasiskirstymas

2. pav.
Gyventojų nuomonės pasiskirstymas

Tiriant žmonių pasitenkinimą gyvenamoje vietovėje (1 pav.), beveik 84 proc. respondentų pažymėjo, kad
žaliosios zonos kelia gyventojų pasitenkinimą.
Apie 32 proc. respondentų (2 pav.) sutinka su teiginiu, jog tokių zonų nebuvimas skatina žmonių išvykimą
gyventi svetur. Siejant žaliasias zonas su ekonomine padėtimi, 25 proc. respondentų sutiko, kad padaugėjus tokių
žaliųjų zonų mieste, žmonės mažiau išvyktu gyventi svetur ir taip automatiškai pagertėų ekonominė situacija
Šakių mieste, su šiuo teiginiu iš dalies sutiko dar 55 proc. gyventojų.

3. pav.
Gyventojų nuomonės pasiskirstymas

4. pav.
Gyventojų nuomonės pasiskirstymas
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Aplinkosauginiu klausimu (3 pav.) 96 proc. respondentų vieningai atsakė, kad diegiant tokias zonas yra
gerinama aplinkos būklė ir daromas teigiamas poveikis. Tap pat beveik 80 proc. apklaustųjų pažymėjo, jog tai
mažina aplinkos užterštumą.
Paskutinysis klausimas, kurį reikėtų pabrėžti, tiriant šių žaliųjų zonų diegimo kuriamą bendrąją pridėtinę
miesto vertę, apie 41 proc. apklaustųjų (4 pav.) pažymėjo, kad tai skatina vietinių gyventojų laisvalaikį mieste,
taip pat labai tolygiai, apytiksliai po 25 proc., nuomonė pasiskirstė, kad dėl šių zonų diegimo atvyksta dugiau
turistų ir lankytojų bei yra tinkamai išnaudojamas gamtos reljefas bei kraštovaizdis.
Apklausos pabaigoje buvo duota galimybė gyventojams įrašyti Šakių miesto teritoriją ar vietovę ir pateikti
pasiūlymą - kurioje jų nuomone, galėtų būti diegiamos žaliosios zonos. Daugiausiai respondentai pažymėjo Šakių
upelio, vadinamo Siesartimi pakrantę. Pasak gyventojų Siesarties upelis teka per viso miesto teritoriją, tačiau sutvarkyta dalis apima tik centrinę miesto dalį. Taip pat gyventojai gausiai siūlėŠakių miesto parką ir pažymėjo, kad
tai yra viena pagrindinių teritorijų Šakiuose. Tačiau pasak jų, į ją investuota mažiausiai. Labiausiai pasiūlymuose
minima teritorija buvo Šakių miesto ežeras ir jo pakrantės. Gyventojai pasigenda sutvarkytos aplinkos miesto
ežero teritorijoje, esą ji nėra išnaudojama pilnavertiškai. Taip pat buvo paminėtas dviračių tako įrengimas Šakiai
– Zypliai, Kauno kelio atkarpoje.
Apibendrinant visą šį tyrimą, jo metu buvo išanalizuota mokslinė, teorinė medžiaga nagrinėjamu klausimu. Susipažinta su darnaus vystymosi aspektais ir esama situacija Lietuvoje. Išnagrinėtas žaliosios infrastruktūros klausimas padėjo suprasti žaliųjų zonų diegimo svarbą miestams ir jų gyventojams. Tinkamai pasirinkta
tyrimo metodika padėjo atskleisti šakių miesto gyventojų nuomonę diegiant Žaliąsias zonas šakių mieste. Taip
pat buvo atsižvelgta į gyventojų pasiūlymus dėl žaliųjų zonų plėtros mieste. Bendravimas su savivaldybės darbuotojais atskleidė “žaliųjų projektų” veiklą Šakių mieste ir numatomas perspektyvas ateityje šiuo klausimu.
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ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ
KAINŲ KONVERGENCIJOS
EUROPOS SĄJUNGOS
BENDROJOJE RINKOJE IR JOS
EFEKTŲ VERTINIMAS

1. ĮVADAS:
Žemės ūkis yra viena iš svarbiausių Europos ekonominės integracijos sričių, kuriai skiriama vis daugiau dėmesio. Į Europos ekonominės bendrijos sutartis įtraukti įvairūs klausimai, tarp jų – dėl žemės ūkio ir muitų sąjungos. Jie ypač svarbūs siekiant šalių narių nacionalinių rinkų integracijos ir sklandaus Europos Sąjungos bendrosios
rinkos funkcionavimo, todėl daro įtaką Europos Sąjungos regionų vystymuisi ir konvergencijai [1].
Pastebima [1], kad konvergenciją galima traktuoti kaip vieną iš pagrindinių tiek Bendrosios žemės ūkio
politikos (BŽŪP), tiek Europos Sąjungos integracijos tikslų. Tačiau, nepaisant politinių pastangų, Europos Sąjungos bendrosios rinkos praktikoje žemės ūkio produktų kainų skirtumai tarp Europos Sąjungos šalių (taip pat ir
euro zonos) vis dar yra dideli, o Lietuvoje šių kainų lygis yra vienas iš žemiausių. Tai daro įtaką ūkių pajamoms ir
konkurencingumui, lėtina šalies priartėjimą prie Europos Sąjungos vidutinių gerovės standartų. Dera pastebėti,
kad prekių kainų disparitetas Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje paskatino nemažai prekių ir paslaugų kainų
konvergencijos empirinių ir teorinių tyrimų [2, 3, 4, 5, 6], tačiau mokslinių publikacijų, nagrinėjančių kainų konvergencijos (divergencijos) žemės ūkyje problematiką, nėra gausu. Be to, jose dėmesys daugiausia sutelktas į
gamybos išteklių (pvz., žemės) ir bendrojo žemės ūkio produktų kainų lygio konvergencijos ir jos veiksnių analizę.

TYRIMO OBJEKTAS:
Žemės ūkio produktų kainų konvergencija ir jos efektai.

TYRIMO TIKSLAS:
Nustatyti žemės ūkio produktų kainų konvergencijos Europos Sąjungos rinkoje tendencijas ir jos efektus.

TYRIMO METODAI:
Literatūros šaltinių analizė ir sintezė, palyginamojo analizė, duomenų statistinė analizė, apibendrinimo
metodas.

2. TYRIMO METODIKA:
Šios analizės metu bus pasitelkta žalio pieno, kiaušinių, jautienos ir vištienos (Eur/100 kg) kainų duomenimis Pabrėžiama, kad nagrinėjant jautienos kainas, į analizę įtraukiamos tik karvių mėsos kainos, neatsižvelgiant į
bulių bei jaunų buliukų mėsos kainų duomenis. Minimi žemės ūkio produktai pasirinkti remiantis Europos Sąjungos šalių duomenų prieinamumu, nes ne visų Europos Sąjungos šalių žemės ūkio produktų kainų duomenys yra
teikiami oficialiuose statistikos portaluose.
Siekiant įvertinti žalio pieno, kiaušinių, jautienos ir vištienos kainų konvergenciją (divergenciją) tarp Europos Sąjungos šalių, jos sugrupuojamos pagal tris požymius: priklausymą Šengeno erdvei, pagal žemės ūkio kooperatyvų skaičių šalyse bei pagal įstojimo į Europos Sąjungos bendrąją rinką datą. Suskirsčius Europos Sąjungos
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nares šalis toliau bus vertinama σ – konvergencija. Pabrėžiama [7], kad variacijos koeficientas gali padėti įvertinti
kainų dispersiją, o jis skaičiuojamas standartinį nuokrypį padalinus iš vidurkio.
Teigiama [1], kad kai atstumas tarp individualių kainų ir kainų vidurkio mažėja (Pi,t-P ̅i,t), tada sumažėja ir
variacijos koeficientas (CV). Vadinasi, kai individualios kainos artėja arčiau vidurkio kainos, sumažėja dispersija, o
kai mažėja dispersija, galima daryti σ – konvergencijos atsiradimo prielaidą. Variacijos koeficientas bus skaičiuojamas visoms šalių grupėms. Siekiant įvertinti ar dispersija sumažėjo per tam tikrą laikotarpį, rekomenduojamas
tiesinės regresijos testas σ – konvergencijai [1] ir [8].
Siekiant ištestuoti konvergenciją naudojamas paprastas vienos pusės Wald – testas, panaudojant σ parametrą. Jei pasitvirtins nulinė hipotezė, tada σ reikšmingai nesiskiria nuo nulio, o tai reiškia, kad konvergencijos
procesas neįvyko. Alternatyvios hipotezės atveju σ yra neigiama – mažesnė už nulį. Tokiu atveju galima būtų
teigti, kad dispersija su laiku mažėja ir egzistuoja konvergencijos procesas [1].

3. TYRIMO REZULTATAI:
Pirmiausia buvo skaičiuojamas ir vertinamas šalių, priklausančių Šengeno erdvei, grupių žalio pieno kainų
variacijos koeficientas. Atlikus analizę gauti (1 pav.) keli kainų dispersijos modeliai. Pirmasis žalio pieno kainų
dispersijos atvejis buvo identifikuotas 2007–2009 m., kai pradėjo mažėti Šengeno erdvės šalių žalio pieno kainų
vidurkis ir padidėjo ŠE I, ŠE II, ŠE I+II ir ŠE I+II+III šalių grupių žalio pieno kainų variacijos koeficientas. Didžiausias
variacijos koeficientas buvo ŠE II+III šalių grupėje, šiam padidėjimui įtakos galėjo turėti tai, kad 2008 m. į Šengeno erdvę prisijungė Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Slovėnija, Slovakija ir Lietuva. Taip pat, palyginti
su 2007 m., 2008 m. daugumos šalių, sudarančių ŠE II+III grupę, žalio pieno kainos buvo padidėjusios. Dera
pabrėžti tai, kad Lietuvoje žalio pieno kaina buvo viena iš mažiausių grupėje ir vidutiniškai sudarė 25,45 Eur/100
kg, kai grupės šalių žalio pieno kainų vidurkis siekė 34,06 Eur/100 kg. Iki 2008 m., žalio pieno kainų sklaida buvo
pakankamai stabili, išskyrus tam tikrus sezoninius pokyčius. Po 2009 m. (žr. 1 pav.) kainų rinkoje pakilo dėl rinkos
nepastovumo.

1. pav.
Žalio pieno kainos Šengeno erdvės
grupių variacijos koeficientas
1998–2020 m.
(Sudaryta darbo autorės remiantis
[9] duomenimis ir individualiais
skaičiavimais, 2021)

Remiantis atlikto Wald testo duomenimis buvo nustatyta, kad žalio pieno kainų ŠE (I+II), ŠE (I+II+III) grupių
šalyje, nulinė hipotezė buvo atmesta esant 1 proc. patikimumo lygiui. Vadinasi, galima tikėtis, kad visų kitų Šengeno erdvės šalių grupių variacijos koeficientas bus neigiamas, ir laikui bėgant jis sumažės. Dėl šios priežasties
taip pat galima daryti prielaidą, kad sumažėjo ir žalio pieno kainų dispersija, o tai reiškia, kad tarp analizuojamų
šalių įvyko žalio pieno kainų konvergencija.

4. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS:
Mokslinėje literatūroje kainų konvergencija dažniausiai traktuojama kaip procesas, kurio metu atliekamas šalių nelygybės vertinimas ir jų raidos stebėjimas. Taip pat nustatyti tokie žemės ūkio produktų kainas
lemiantys veiksniai, kaip antai: vartotojų maitinimosi įpročių pasikeitimas, pasiūlos ir paklausos santykis, vyriausybės ir jos politikos veiksniai, techninis žemės pažangos lygis, klimato pokyčiai. Išskiriami tokie kainų konvergencijos vertinimo metodai, kaip antai: ekonominė bei ekonomikų konvergencija, konvergencija atsižvelgiant į
augimo tempą ir pajamų lygį, besąlygiška bei sąlyginė konvergencija, visuotinė, klubų, pajamų ar viso veiksnio
produktyvumo konvergencija.
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Atlikus žemės ūkio produktų kainų konvergencijos analizę, nustatytas žalio pieno, kiaušinių ir jautienos kainų suartėjimo procesas, o vištienos kainos suartėjimo procesas ilguoju laikotarpiu neįvyko. Taip pat žalio pieno
kainų suartėjimo procesas daro įtaką žemės ūkio pridėtinei vertei, žemės ūkio darbo našumui, žemės ūkio darbo
jėgos ištekliams ir naudojamam žemės ūkio plotui.
Toliau plėtojant žemės ūkio produktų kainų suartėjimo procesus ir siekiant patikimesnių rezultatų, šiuos
procesus ir jų tendencijas, rekomenduojama vertinti remiantis ir kitais konvergencijos vertinimo metodais, pavyzdžiui, beta konvergencijos. Nagrinėjant Lietuvos žemės ūkio situaciją, palyginti su kitomis Europos Sąjungos
bendrosios rinkos šalimis, rekomenduojama vertinti ne tik žemės ūkio produktų kainų konvergenciją, bet ir žemės ūkio produktyvumo, augimo tempo ar pajamų lygio konvergencijas.
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NEFINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS
INFORMACIJOS POVEIKIS
ĮMONĖS RINKOS VERTE

Reikšmingu informacijos šaltiniu tapo Europos Komisijos (toliau – EK) 2014 m. išleista 2014/95/ES direktyva [4] dėl organizacijų nefinansinės informacijos atskleidimo, kurią Europos sąjungos (toliau – ES) šalių narių
organizacijos pradėjo taikyti 2017 m., tačiau m. viduryje EK paskelbė atnaujintas nefinansinių ataskaitų teikimo
gaires dėl Europos žaliojo kurso, papildant jas su klimatu susijusios informacijos teikimo nuostatomis. Tyrimai
atskleidžia, kad investuotojai reaguoja palankiai, kai įmonės vadovai investuoja į ekologiją ir pabrėžia socialinę naudą [8]. Taip pat, atliktų tyrimų rezultatai atskleidžia, kad įmonių vertinimas (reitingai) ir jų skelbimas
atskleidžia įmonių socialinę atsakomybę (toliau – ĮSA) ir poveikį vertei [2]. Kiti tyrimai prieštaringi ir teigia, kad
aplinkosaugos rodiklių atskleidimas turi teigiamą poveikį aplinkosaugai, tačiau įtakos įmonės vertei neturi [11].
Išanalizavus ĮSA rodiklio sudarymo metodus nustatyta, jog ĮSA veiklų kontrolinio sąrašo sudarymas šio
tyrimo atlikimui yra tinkamiausias. Tyrėjai [7, 9, 10] atskleidžia, kad šis tyrimo metodas tinkamiausias, jeigu nefinansinėje atskaitomybėje ĮSA atskleidžiama aprašant vykdomas ĮSA veiklas, neakcentuojant finansinių išteklių
panaudojimo.
Apibendrinus autorių nuomones [1,3, 6, 7, 10, 12, 13] ir atliktus tyrimus pastebėta, kad Tobino Q metodas
yra dažniausiai sutinkamas analizuojant ĮSA įtaką įmonės rinkos vertei. Taip pat, išanalizavus autorių [1, 3, 6, 7,
10, 12, 13] atliktus tyrimus manoma, kad Tobino Q skaičiavimas įmonės rinkos vertei nustatyti pateiktų tiksliausius rezultatus, kadangi įvertinamas visas įmonės turtas ir tai atspindi finansinės atskaitomybėje pateikiamus
duomenis. Atlikti mokslininkų tyrimai [5, 6, 10] rodo, kad papildomų, sunkiau atkartojamų veiklų vykdymas,
yra vienas iš būdų įgauti konkurencinį pranašumą ir tokiu būdu kelti įmonės įvaizdį, taigi ir įmonės rinkos vertę.
Atsižvelgiant į tai, ĮSA veiklų vykdymas gali tapti galimybe organizacijai įgyti konkurencinį pranašumą ir padidinti
įmonės rinkos vertę.
Atliekant nefinansinės atskaitomybės informacijos poveikio įmonės vertei situacijos analizę buvo atliktas
keturių etapų kiekybinis tyrimas (žr. 1 pav.).

1. pav.
Tyrimo eiga
(sudaryta autorės)

Pirmojo tyrimo etapo metu, remiantis atlikta mokslinės literatūros analize ir 2014/95/ES direktyva, sudaromas kontrolinis ĮSA veiklų sąrašas, atrenkamos 2014/95/ES direktyvos nuostatas atitinkančios įmonės, esančios
Nasdaq Baltic vertybinių popierių rinkoje ir atliekama jų metinių ataskaitų turinio analizė, kurios metu nustatomas Tyrimo imtį sudarė 26 įmonės. Antrojo tyrimo etapo metu, siekiama įvertinti atrinktų įmonių rinkos vertes,
remiantis atrinktų įmonių finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir skaičiuojamas kiekvienos įmonės Tobino Q. Trečiojo tyrimo etapo metu, atsižvelgus į gauto Tobino Q rodiklio reikšmes, įmonės yra suklasifikuojamos
į 4 grupes: pirmos grupės įmonių rinkos vertė 0-50 Eur; antros grupės įmonių rinkos vertė 51-500 Eur; trečios
- 501-1000 Eur bei ketvirtos - 1001 - ∞ Eur. Ketvirtojo tyrimo etapu metu, tiesinės regresijos pagalba yra vertinamas poveikis tarp atskleistos nefinansinės atskaitomybės informacijos ir įmonių rinkos vertės.
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Tiesinės regresijos modelių pagalba tikrinamos šios tyrime iškeltos hipotezės:
H1: Egzistuoja ryšys tarp ĮSA indekso ir įmonės vertės.
H2: Įmonės rinkos vertei poveikį daro atskirų ĮSA veiklos sričių indeksai.
Siekiant įvertinti nefinansinės atskaitomybės informacijos poveikį įmonės rinkos vertei, pirmuoju tyrimo
etapu apskaičiuotas nefinansinės atskaitomybės informacijos atskleidimo kiekybinis rodiklis, pagal ĮSA veiklas. Po
to, atliktas antrasis etapas – apskaičiuotas Tobino Q (žr. 1 lentelė).
1 LENTELĖ.
Apskaičiuotos Tobino Q ir ĮSA reikšmės, 2019 m. (sudaryta darbo autorės remiantis Nasdaq Baltic duomenimis)
Įmonės pavadinimas

Tobino Q, Eur

ĮSA, proc.

APB Apranga

764.116

41.2

AB Auga group

401.941

45.6

AS Ekspress Grupp

545.060

Tobino Q, Eur

ĮSA, proc.

AB Panevėžio statybos trestas

170.644

50.0

AB Pieno žvaigždės

573.676

45.6

30.9

AB Šiaulių bankas

120.715

48.5

0.950

27.9

AS Silvano Fashion Group

1702.667

32.4

AS Harju Elekter

688.996

35.3

AB Snaigė

234.978

60.3

AB Ignitis grupė

518.434

57.4

AS Tallink Grupp

424.284

60.3

AB Invalda INVL

873.398

39.7

AS Tallinna Kaubamaja Grupp

696.022

50.0

AB Grigeo

AS Latvijas balzams

Įmonės pavadinimas

0.184

45.6

AB Telia Lietuva

1214.576

55.9

AS Latvijas Gāze

833.662

32.4

AB Utenos trikotažas

360.812

36.8

AB Linas Agro Group

235.704

38.2

AS Valmieras stikla šķiedra

1.613

63.2

AS Merko Ehitus

583.081

39.7

AB Vilkyškių pieninė

346.319

41.2

AS Nordecon

283.772

67.6

AB Vilniaus baldai

509.652

48.5

AS Olainfarm

612.878

60.3

AB Žemaitijos pienas

695.645

48.5

1 lentelės rezultatai atskleidė, kad didesnė Tobino Q reikšmė nebūtinai reiškia aukštesnę ĮSA rodiklio
reikšmę ir atvirkščiai. Tačiau šiam teiginiui patvirtinti arba paneigti, buvo sudaryti tiesinės regresijos modeliai
(žr. 2 lentelę).
2 LENTELĖ.
Tiesinės regresijos modelių rezultatai (sudaryta darbo autorės)
Tiesinės regresijos modeliai

VIF

p

R2

ANOVA

Formulė

TQ = 582.950 - 4.456E-6*Turtas

VIF<4

p<0.05

0.242

0.011

(34)

TQ = 671.954 - 4.380E-6*Turtas - 334.871*PIP

VIF<4

p<0.05

0.399

0.003

(35)

TQ50 = -0.001 + 7.619E-9*Turtas

VIF<4

p<0.05

0.973

0.000

(36)

TQ50= 0.400 – 0.352*VM

VIF<4

p<0.05

0.189

0.026

(37)

TQ50 = -0.003 + 7.322E-9*Turtas + 1.419E-9*Skola

VIF<4

p<0.05

0.991

0.000

(38)

TQ50 = 0.054 + 7.288E-9*Turtas + 1.546E-9*Skola - 0.001*ĮSA

VIF<4

p<0.05

0.993

0.000

(39)

TQ500 = 0.211 + 0.504*PIP

VIF<4

p<0.05

0.221

0.15

(40)

Daugelio tirtų įmonių atveju hipotezė H1, kad nefinansinės atskaitomybės informacija turi poveikį įmonės
vertei nepasitvirtino, nes nebuvo gauti statiškai reikšmingi tiesinės regresijos modeliai. Tačiau, įmones vertinant
pagal jų įmonės vertės klasifikavimą, nustatytas nefinansinės atskaitomybės informacijos poveikis įmonės vertei,
kai įmonės vertė pagal Tobino Q rodiklį neviršijo 50 Eur, kas tik iš dalies patvirtina iškeltą hipotezę H1. Nustatyta,
kad kai įmonės vertė mažesnė nei 50 Eur, tuomet nefinansinės atskaitomybės informacija turi neigiamą poveikį
įmonės vertei ir ją sumažiną 0,001 vnt.
Sudaryti tiesinės regresijos modeliai patvirtino iškeltą hipotezę H2, kad nefinansinėje atskaitomybėje atskleidžiama informacija iš atskirų ĮSA veiklos sričių (politikos ir išsamaus patikrinimo (PIP) ir taikomo verslo modelio
(VM)) atskleidimas turi poveikį įmonių vertei. Vertinant visas įmones nustatyta, kad nefinansinėje atskaitomybėje informacijos apie politiką ir išsamų patikrinimą (PIP) atskleidimas turi reikšmingą neigiamą poveikį įmonės
vertei ir įmonės vertė sumažėjo apie iki 335 Eur. Taip pat išsiskyrė įmonės, kurių vertė buvo 51 Eur iki 500 Eur, šių
įmonių atveju nefinansinėje atskaitomybėje informacijos apie politiką ir išsamų patikrinimą (PIP) atskleidimas
turi teigiamą poveikį ir įmonės vertę padidina iki 504 Eur. Išsiskyrė įmonės, kurių vertė mažiausia ir patenka į
intervalą nuo 0 iki 50 Eur, kad nefinansinėje atskaitomybėje informacijos apie verslo modelį (VM) atskleidimas
turi neigiamą poveikį ir įmonės vertę sumažina iki 0,4 Eur.
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REZULTATŲ APIBENDRINIMAS:
Parengta metodika vertinti nefinansinės atskaitomybės poveikį įmonės rinkos vertei yra tinkama. Įvertinus gautus rezultatus nustatyta, kad tik tam tikrais atvejais nefinansinės atskaitomybės informacija turi poveikį
įmonės rinkos vertei. Taip pat, priklausomai nuo informacijos pobūdžio (ĮSA veiklos srities) ir įmonės vertės dydžio poveikis vertei gali būti teigiamas arba neigiamas. Galima daryti išvadą, kad šiame tyrime susidurta su apribojimu dėl mažos tyrimo imties, kai populiacija stipriai skiriasi, todėl ateities tyrimuose būtina tirti daugiau nei
vienerių metų nefinansinės atskaitomybės informacijos poveikį įmonių rinkos vertei.
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ĮVADAS:
Bitkoinas buvo sukurtas norint sustiprinti pasitikėjimą finansų sistema po pasaulinės krizės [5]. Tačiau
mokslininkai neturi vieningų mokslinių tyrimų išvadų teigiančių, kad Bitkoinas gali būti saugus investicinis turtas
ekonominio neužtikrintumo laikotarpiu. Vieni teigia, kad esant ekstremaliems ekonomikos neužtikrintumo laikotarpiais, Bitkoino ir aukso pozityvi kainos grąža rodo, kad ši virtuali valiuta gali būti laikoma saugia investicija [2,
3, 9]. Tuo tarpu kiti tyrėjai pateikia reikšmingas įžvalgas, kad kriptovaliutos nėra veikiamos ekonominio politinio
neužtikrintumo [8]. Kiti mokslininkai teigia, jog Bitkoinas gali būti tik investicinio portfelio diversifikatorius [1].
Tačiau yra ir tokių mokslinių tyrimų rezultatų, kurie rodo, kad investuotojai neturėtų pasitikėti investiciniais portfeliais sudarytais iš kriptovaliutų ekonominio globalaus neužtikrintumo laikotarpiu [7]. Dėl mokslininkų nesutarimo ir Bitkoino kaip virtualios valiutos spartaus augimo ir populiarumo tarp investuotojų [4, 8], šio darbo tikslas
ištirti Bitkoino, kaip investicinio turto, vaidmenį pasaulio rinkų portfelyje, ekonomikai susiduriant su pasauline
krize – COVID-19.

TYRIMO METODIKA:
Siekiant ištirti Bitkoiną kaip investicinį turtą, atlikta statistinė aprašomoji duomenų analizė ir DCC – GARCH
metodo taikymas R Studio programine kalba.

TYRIMO IMTĮ SUDARO:
•
Bitkoinas,
•
auksas,
•
sidabras,
•
žalios naftos kainos,
•
S&P500,
•
Dow Jones pramonės vidurkio indeksas,
•
NASDAQ 100 indeksas.
Duomenys surinkti iš St. Louis FRED duomenų bazės. Tyrimo imtį sudaro periodas nuo 2019 sausio 2 d. iki
2021 vasario 26 d.

TYRIMO REZULTATAI:
Išanalizavus mokslinę literatūrą, galima daryti išvadą, kad Bitkoinas negali būti naudojamas kaip investicinis turtas, tačiau gali atlikti diversifikatoriaus vaidmenį finansiniame portfelyje ekonominio neužtikrintumo
laikotarpiais. Palyginus ir sugrupavus mokslinėje literatūroje naudojamus metodus, nustatyta, kad norint apskaičiuoti heteroskedastiškumą, yra 50 proc. tikimybė naudoti GARCH metodiką ir rizikos vertę (VaR). Išanalizavus
mokslinės literatūros tyrimų metodus, pasirinkta atlikti tyrimą naudojant Garch dinaminės sąlyginės koreliacijos
modelį (toliau DCC – GARCH).
Aprašomoji statistinė duomenų analizė parodė, kad visų, tyrimo kintamųjų vertės, koronaviruso pandemi393

jos metu, buvo aukštesnės negu prieš COVID-19 pandemiją. Bitkoinas vienintelis rodė reikšmingą kainos kilimo
tendenciją lyginant su tradiciniu turtu [1 pav]. Koreliacijos ryšys tarp Bitkoino ir tradicinio turto (išskyrus auksą),
sustiprėjo pasaulinės pandemijos metu.

1. pav.
Auksas, S&P500, Bitkoinas, DJIA,
NASDAQ100 laikotarpyje nuo 2019
sausio 2 d. iki 2021 vasario 26 d.

Atlikus DCC – GARCH tyrimą, rezultatai parodė, kad visi kintamieji užtikrina teigiamą besąlygišką dispersiją.
Tačiau iš aštuonių kintamųjų, Bitkoino rezultatas yra mažiausias. Kai kiti kintamieji, tokie kaip: auksas ar NASDAQ100, prilygsta reikšmėms didesnėms už 0,9, Bitkoino reikšmė siekia 0,87. Tyrimas parodė, kad Bitkoinas yra
rizikinga investicija dėl savo didelio nepastovumo ir sudėtingo kainos prognozavimo, todėl šio darbo rezultatai
sutampa su S. Pho [6] tyrimo rezultatais, kad atsižvelgiant į Bitkoino didelę grąžą, prie didelės rizikos, ši kriptovaliuta, gali būti naudojama kaip diversifikatorius investiciniame portfelyje.
Gauti rezultatai rodo, kad visų individualių kintamųjų reikšmės yra didesnės negu nulis, tačiau tuo pačiu
metu, jų suma yra mažesnė už 1 (α+ β<1), o tai užtikrina teigiamą besąlygišką dispersiją:

� [BIT] 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 0.87948;

� [GOLD] 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 0,977998;
� [SILVER] 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 0,999;

� [CrudeOilEU] 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 0,971182;
� [CrudeOilWTI] 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 0,999;
� [SP500] 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 0,989338;
� [DJIA] 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 0,968336;

� [NASDAQ100] 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 0,970421.

čia [BIT], [GOLD], [SILVER], [CrudeOilEU], [CrudeOilWTI], [SP500], [DJIA], [NASDAQ100] atitinkamai atitinką kintamuosius: Bitkoinas, auksas, sidabras, žalia nafta (Europa, (EU) ir „West Texas Intermediate“ (WTI)),
S&P500 indeksas, Dow Jones pramonės vidurkio indeksas ir NASDAQ 100 indeksas.

IŠVADOS:
Tyrimas parodė, kad Bitkoinas yra rizikinga investicija dėl savo didelio nepastovumo ir sudėtingo kainos
prognozavimo. Šio tyrimo rezultatai sutampa su anksčiau atliktų mokslininkų rezultatais, kad Bitkoinas nėra saugus investicinis turtas, tačiau prie didelės rizikos generuoja didelę grąžą, todėl verta Bitkoiną įtraukti į investicinį
portfelį. Tolimesniems tyrimams apie Bitkoiną kaip investicinį turtą, rekomenduojama išplėsti tyrimo laikotarpio
imtį, įtraukiant ilgesnį koronaviruso periodą.
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SANDORIO ŠALIES KREDITO
RIZIKOS VERTINIMAS
COVID-19 PANDEMIJOS
KONTEKSTE

Dabartinėmis COVID-19 pandemijos sąlygomis tiek centriniai bankai, tiek kitos finansinės institucijos
susidūrė su sudėtingu uždaviniu: kaip suderinti prisiimamą kredito rizikos lygį su siekiu skatinti šalies
ekonomiką COVID-19 pandemijos poveikio kontekste. Sandorio šalies kredito rizikos vertinimas minėtame
kontekste yra itin svarbus, nes nuo to priklauso, kiek šalies ar regiono ekonomika galės įsisavinti lėšų, kurios
padėtų atremti COVID-19 pandemijos įtaką tiek verslo segmentui, tiek šalies finansiniam stabilumui. Taigi,
išsikeltas tyrimo tikslas – sukurti sandorio šalies kredito rizikos vertinimo modelį, kuris padėtų priimti rizikos
valdymo sprendimus COVID-19 pandemijos sąlygomis bei būtų naudingas ir kitų ekonominių bei finansinių
krizių metu priimamiems rizikos valdymo sprendimams.
Taigi, mokslinės literatūros analizė parodė, kad sandorio šalies kredito rizika (toliau tekste – SŠKR)
bei kredito rizika yra glaudžiai susijusios, nes pastebėta, jog SŠKR yra kredito rizikos porūšis bei abiejų
sąvokų apibrėžime vyraujantis elementas yra įsipareigojimų neįvykdymas [2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15].
Taip pat pastebėta, kad SŠKR išryškėjo ir jos įvertinimas tapo svarbus 2007-2008 m. finansų krizės metu [1,
17]. Ne išimtis ir dabartinė, 2020 metais kovo mėnesį paskelbta, COVID-19 pasaulinė pandemija. COVID-19
pandemijos valdymo priemonės apėmė ir įmonių veiklų ribojimą – daugumai pramonės, paslaugų, turizmo
ir kitų sektorių įmonių teko užsidaryti neribotam laikotarpiui, kas lėmė kai kurių įmonių bankrotus. Po
COVID-19 pandemijos prevencinių priemonių priėmimo, kartu su šalims kilusiais ekonominiais sunkumais,
verslų bankrotais bei darbo vietų sumažėjimu, padidėjo ir SŠKR vertinimo svarba, kadangi daugelis sandorio
šalių atitiko sunkias ekonomines sąlygas. Toliau atliekant mokslinės literatūros analizę, pastebėta, kad SŠKR
valdymo modeliai yra orientuoti tik į įmones. Vienas tokių pavyzdžių - „Moody’s“ SŠKR modelis. Išleistame
straipsnyje pavadinimu „Counterparty risk management framework: theoretical approach in COVID-19
environment“ buvo nagrinėjamas „Moody’s“ įmonių SŠKR valdymo modelis bei pateikiami siūlymai, kaip šį
modelį padaryti efektyvesniu [9, 16].
Atsižvelgus į tai, jog SŠKR vertinimo svarba išaugo tiek finansų krizės, tiek COVID-19 pandemijos
laikotarpiais, bei nustačius, kad SŠKR valdymo modeliai yra orientuoti tik į įmones, buvo atliktas SŠKR
vertinimas COVID-19 pandemijos kontekste bei sukurtas valstybių SŠKR valdymo modelis, remiantis įmonių
SŠKR valdymo modelių gerosiomis savybėmis.
Siekiant įvertinti SŠKR, tyrimui atlikti buvo pasirinktas inferencinės statistikos metodas, o vertinimo
objektas – valstybių kredito reitingai. Pirmiausia buvo išsikelta nulinė hipotezė (H0), jog valstybių SŠKR
padidėjo COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Imtį sudarė 66 valstybės atrinktos atsitiktiniu būdu. Reitingų
analizė parodė [7], kad: į atranką pakliuvo 3 šalys, kurių kredito reitingas nepakito 2020 m.; 14 šalių, kurių
kredito reitingas 2020 m. pradžioje sumažėjo, tačiau 2020 m. pabaigoje padidėjo; 18 šalių, kurių kredito
reitingas 2020 m. pradžioje sumažėjo ir išliko nepakitęs iki 2020 m. pabaigos ir galiausiai buvo nustatyta
kad 31 šalies kredito reitingas 2020 m. sumažėjo. Taigi, išeliminavus šalis, kurių kredito reitingai nepakito ir
šalis, kurių kredito reitingas 2020 m. pradžioje sumažėjo, tačiau 2020 m. pabaigoje padidėjo, įsitikinta, kad
74,24 procentai į imtį patekusių valstybių SŠKR padidėjo COVID-19 pandemijos laikotarpiu, o tai parodo, jog
hipotezė yra patvirtinama.
Patvirtinus hipotezę, toliau buvo atliekamas valstybių SŠKR valdymo modelio kūrimas, kurio pagrindas
„Moody‘s“ įmonių SŠKR valdymo modelis [9]. Šis modelis buvo lyginamas su dviem SŠKR valdymo modeliais
[4, 10]. Atlikus lyginamąją analizę, buvo sukurtas valstybių sandorio šalies kredito rizikos valdymo modelis:
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1 ETAPAS:
Potencialios sandorio šalies vertinimas. Šiuo žingsniu siūloma analizuoti privačius bei visus galimus viešus
finansinius duomenis apie kitas sandorio šalis, tame tarpe įtraukiant ne vien kiekybinius, bet ir kokybinius duomenis, pavyzdžiui politinės situacijos įvertinimą sandorio šalyje. Nes kartais atsitinka taip, kad tam tikri politiniai
įvykiai neigiamai paveikia valstybės finansinį stabilumą, tad privaloma įvertinti šio faktoriaus neigiamos įtakos
įsipareigojimų įvykdymui galimybę.
2 ETAPAS:
Regiono analizė. Šiuo etapu, skirtingai nuo rizikos valdymo modelio įmonių lygiu, analizė turi būti atliekama valstybių, kurioms būdingos tos pačios charakteristikos, pavyzdžiui, geografinė padėtis, kontinentas. Taip pat
į analizę, gali būti įtraukiamos ir tos šalys, kurių ekonomikos paremtos to pačio produkto eksportu.
3 ETAPAS:
Kredito balas. Trečiuoju žingsniu siūloma nusistatyti kredito balą. Valstybės kaip ir įmonės, taip pat gali
naudoti standartizuotą kredito vertinimo sistemą arba naudoti vidinius kredito modelius.
4 ETAPAS:
Kredito limitai. Ketvirtasis etapas yra kredito limitų nustatymas. Šiuo etapu siūloma atlikti tuos pačius
veiksmus, kaip ir buvo pasiūlyta įmonių sandorio šalies kredito rizikos valdymo modelyje: susikurti sistemą, pagal
kurią kredito balai būtų paversti limitais, investuoti į reitingavimo metodikų supratimą, suprasti pagrindinius
veiksnius, skatinančius atitinkamas pramonės šakas bei šalių ekonomikas, stebėti kredito rizikos rinkos priemones.
5 ETAPAS:
Stebėjimas. Paskutiniu etapu turi būti atliekamas stebėjimas. Stebėjimas turi būti atliekamas kasdien. Atliekant sandorio šalių stebėjimą, yra svarbu parengti skirtingus scenarijus, kad būtų nustatyti galimos rizikos
šokai skirtingomis aplinkybėmis. Taip pat siūloma atlikus visus žingsnius peržiūrėti ir tobulinti įgyvendintą modelį
kiekvieną kartą, nes tai padės dar efektyviau valdyti sandorio šalies kredito riziką.
Taigi, padarytos tokios atlikto tyrimo išvados: nustatyta, kad SŠKR bei kredito rizika yra glaudžiai susijusios.
Taip pat pastebėta, kad po 2007-2008 metų finansų krizės SŠKR tapo tokia pat svarbi kaip ir kredito rizikos įvertinimas. Nustatyta, kad egzistuojantys sandorio SŠKR valdymo modeliai yra orientuoti tik į įmones. Atlikus duomenų
analizę patvirtinta H0 hipotezė ir nustatyta, kad daugumos valstybių SŠKR COVID-19 pandemijos laikotarpiu padidėjo, tai reiškia kad SŠKR vertinimas išlieka svarbus ir COVID-19 pandemijos kontekste. Atsižvelgus į tai, kad
SŠKR vertinimas yra svarbus COVID-19 pandemijos laikotarpiu bei, kad SŠKR vertinimo modeliai yra orientuoti į
įmones, buvo sukurtas SŠKR valdymo modelis valstybių atžvilgiu.
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VYRŲ IR MOTERŲ
KOSMETIKOS RINKIMOSI
IR NAUDOJIMO ELGSENOS
YPATUMAI

Tiek vyrams, tiek moterims svarbu sveika oda, graži, estetiška išvaizda. Ji pasak mokslininkų, gali turėti
įtakos tiek žmonių socialiniam elgesiui, tiek reprodukcinei būklei [1]. Kiekvienas vartotojas yra skirtingas, jam
būdinga tam tikra elgsena, nes jis savitai supranta, įvertina produktų vertę. Vartotojų elgesys paaiškina, kaip
žmonės elgiasi rinkdamiesi produktus, ar tenkinami jų poreikiai ir norai [2]. Tiriant vartotojų elgseną daugiausia
dėmesio skiriama įpročių, pagrindžiančių jų veiksmus, supratimui įvairiose situacijose, susijusiose su pasirinkimu
ir vartojimu. Vieniems labai svarbu pirkti žinomo prekinio ženklo produktus, kurie yra išbandyti ir patikimi. Kitiems svarbu pirkti tai, kas suteikia greitą ir aiškiai matomą rezultatą [3]. Tad kosmetikos priemonių pasirinkimui
įtakos gali turėti skirtingi veiksniai ar jų grupės. Lytis vienas iš veiksnių turintis įtakos kosmetikos priemonių
naudojimui. Šiandien kosmetikos gamintojai beveik visą savo rinką orientuoja į moteris. Vyriškos kosmetikos
priemonės dažnai būna pateiktos taip, jog pritrauktų pirkėjas moteris [4]. Kosmetikos rinkos išskirtinis dėmesys
moterims kelia prielaidą, kad skirtingų lyčių atstovai, pirkdami ir vartodami kosmetikos priemones, yra veikiami
nevienodų veiksnių. Šios prielaidos aktualizuoja tyrimo tematiką, skirtą vyrų ir moterų kosmetikos priemonių
rinkimosi ir naudojimo elgsenos ypatumų atskleidimui ir palyginimui.

KELIAMA TYRIMO PROBLEMA:
Kokie vyrų ir moterų kosmetikos priemonių rinkimosi ir naudojimo elgsenos ypatumai?

TYRIMO TIKSLAS:
Atskleisti vyrų ir moterų kosmetikos rinkimosi ir naudojimo elgsenos ypatumus.

TYRIMO OBJEKTAS:
Vyrų ir moterų kosmetikos rinkimosi ir naudojimo elgsena.

TYRIMO UŽDAVINIAI:
1) Aprašyti kosmetikos priemonių sampratą, jų klasifikaciją ir paskirtį;
2) Teoriškai apibrėžti veiksnius, turinčius įtakos produktų rinkimosi ir naudojimo elgsenos susiformavimui;
3) Atskleisti vyrų ir moterų vyraujančius įpročius ir elgsenos skirtumus, renkantis ir naudojant kosmetikos
priemones;
4) Išskirti vyrų ir moterų kosmetikos rinkimosi ir naudojimo elgsenai įtakos turinčius veiksnius.

TYRIMO METODAI:
Mokslinių ir kitų šaltinių analizė, taikyta siekiant aprašyti kosmetikos priemonių klasifikaciją, jų paskirtį, teoriškai pagrįsti veiksnius, turinčius įtakos kosmetikos priemonių pasirinkimo kriterijams, vartojimo įpročių
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susiformavimui akcentuojant lyties sąlygojamus skirtumų. Empirinis tyrimas, skirtas atskleisti vyrų ir moterų
vyraujančius poreikius ir įpročius, renkantis ir naudojant kosmetikos priemones bei identifikuoti pagrindinius
vyrų ir moterų kosmetikos pasirinkimo ir naudojimo elgsenos skirtumus. Naudota kiekybinio tyrimo strategija.
Duomenų rinkimo metodas - apklausa internetu. Duomenų apdorojimo metodas - aprašomoji statistinė analizė.
Tyrime dalyvavo 963 įvairaus išsilavinimo, 18 – 66 m. ir vyresnio amžiaus asmenys. Iš jų - 195 vyrai ir 768 moterys. Didžioji dalis tyrimo dalyvių gyvena didmiestyje, turi aukštąjį išsilavinimą bei priklauso 18-30 ir 31-45 m.
amžiaus grupėms.

TEORINIO TYRIMO REZULTATAI:
Kosmetika vadinamos priemonės, skirtos kūno bei veido priežiūrai, išvaizdos gerinimui, asmeninės higienos palaikymui. Kosmetikos priemonės skirstomos ir klasifikuojamos pagal funkcijas, panaudojimo galimybes,
poveikį odai ir intensyvumą. Kosmetinių priemonių paskirtis: profilaktinė ir higieninė, koreguojanti bei gydomoji.
Vartotojų elgseną tiriantys autoriai veiksnius, motyvuojančius vartotojus priimti su produkto pasirinkimu
susijusius sprendimus, skirsto į kultūrinių, socialinių, psichologinių ir asmeninio pobūdžio veiksnių grupes [3].
Lytis laikoma svarbiu vartotojų elgsenos skirtumams įtakos turinčiu veiksniu [5]. Vyrų ir moterų pirkimo elgesiui
įtakos turi skirtingi faktoriai, susiję su poreikių ir norų skirtumais, vaidmenimis, stereotipais ir kitais aspektais.

EMPIRINIO TYRIMO REZULTATAI:
Renkantis kosmetiką didžiajai daliai vyrų ir moterų svarbu kaina. Vyrams renkantis kosmetikos priemonės
labai svarbi artimųjų nuomonė ir produkto kvapas. Gaminio sudėtis ir savybės, paskirtis bei prekės ženklas
renkantis kosmetiką įtakos turi vyrams ir moterims, bet moterys šiems veiksniams suteikia didesnę svarbą. Mažiausiai kosmetikos priemonių pasirinkimui reikšmės tiek vyrams, tiek moterims turi kilmės šalis, pakuotė, reklama. Kosmetikos priemones vyrai ir moterys pagrinde naudoja higienos tikslais, išvaizdos bei įvaizdžio gerinimui,
odos problemų sprendimui ir apsaugai nuo UV saulės spindulių. Vyrai kosmetikos priemones dažniausiai naudoja
asmeninės higienos tikslais, kosmetikos priemonėms nelinkę skirti daug lėšų. Moterys kosmetikos gaminius daugiausiai naudoja išvaizdos ir įvaizdžio gerinimui, linkusios skirti daugiau pinigų joms įsigyti ir tai daro dažniau nei
vyrai. Respondentai vyrai kosmetikos priemones dažniausiai įsigyja prekybos centruose arba jas jiems nuperka
artimas žmogus, o moterys labiau pasitiki specializuotomis kosmetikos priemonių parduotuvėmis bei vaistinėmis. Iš plaukų priežiūros priemonių vyrai ir moterys dažniausiai naudoja skystą šampūną, iš kūno priežiūros
priemonių - dušo gelį ir dezodorantą. Veido ir burnos priežiūrai skirtos vyrų naudojamos kosmetikos priemonės
apima dantų pastą, burnos skalavimo skystį, priemones skutimuisi ir po skutimosi. Moterys be asmeninės higienos priemonių dažnai naudoja veido odos kosmetikos priemones- veido prausiklį, dieninį ir naktinį veido kremą,
toniką, lūpų balzamą.

IŠVADOS:
1. Kosmetikos priemonės - medžiagos, skirtos veido ir kūno, burnos ertmės bei plaukų priežiūrai. Išskiriama gydomoji, skirta higienai ir dekoratyvinė kosmetika. Taip pat kosmetinės priemonės gali būti skirstomos pagal panaudojimo galimybes, amžiaus grupes, odos tipą, poveikį odai, intensyvumą.
2. Vartotojo elgsena formuojasi veikiama plačios veiksnių įvairovės. Produkto pasirinkimui ir naudojimui
įtakos turi vidiniai/psichologiniai (asmenybė, suvokimas, patirtis, nuomonė), išoriniai/socialiniai, kultūriniai, asmeniniai (aplinka, kultūra, įtakos grupės, šeima, statusas, socialinė klasė, amžius, išsilavinimas,
pajamos, užsiėmimas), taip pat marketingo (kaina, prekės ženklas, reklama) bei situaciniai (pirkimo
tikslas, laikas, situacinė būklė) veiksniai. Lytis taip pat yra svarbus veiksnys, turintis įtakos vartotojų
elgsenai, ji laikoma pagrindiniu kai kurių produktų segmentavimo kriterijumi. Kosmetikos priemonių
vartotojų rinkimosi ir naudojimo elgsenai lytis turi didžiausią įtaką.
3. Renkantis kosmetikos priemones vyrams svarbu gaminio kvapas, kaina ir akcijos bei artimųjų nuomonė.
Moterys labiau linkusios puoselėti savo išvaizdos grožį, dažniau renkasi veido priežiūros priemones,
dekoratyvinę kosmetiką., skiria didesnę pinigų sumą ir kosmetikos priemones įsigyja dažniau nei vyrai.
Renkantis kosmetikos gaminius moterims svarbu kosmetikos priemonių paskirtis, sudėtis bei savybės,
kaina ir prekės ženklas. Vyrai kosmetiką linkę naudoti higienos tikslais, moterys skiria daugiau dėmesio
odos priežiūrai, išvaizdos ir įvaizdžio gerinimui bei odos problemų sprendimui ir naudoja didesnę įvairovę kūno, plaukų, veido priežiūros priemonių. Dekoratyvinės kosmetikos naudojimas vyrų tarpe labai
retas. Dažniausiai naudojamos moterų tarpe dekoratyvinės kosmetikos priemonės - blakstienų tušas,
antakių pieštukas, veido toninį kremas ir lūpų dažai.
4. Vyrų ir moterų kosmetikos rinkimosi ir naudojimo elgsenai svarbūs įvairūs kriterijai, apimantys socialinius, psichologinius, asmeninius ir kultūrinius veiksnius. Vertinant kosmetikos priemonių rinkimosi ir
naudojimo elgseną lyties aspektu, sudėtinga išskirti vieną konkrečią grupę veiksnių, lemiančių vyrų ar
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moterų kosmetikos rinkimosi ir naudojimo sprendimus ir įpročius. Tyrimo rezultatai atskleidė atskirus
veiksnius, kurie rodo statistiškai reikšmingus vyrų ir moterų kosmetikos rinkimosi ir naudojimo elgsenos
skirtumus. Tarp tokių veiksnių galima išskirti vyrams svarbią artimųjų ir šeimos narių nuomonę renkantis kosmetikos priemones bei kosmetikos priemonių kvapą, moterims – produkto sudėtį ir savybes,
kainą, prekės ženklą ir produkto paskirtį.
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SOCIALINIO DARBUOTOJO
IR SOCIALINIO DARBO
SUVOKIMAS:
PROFESIJOS ĮVAIZDIS IR
PASLAUGŲ KOKYBĖ

TEMOS IR PROJEKTO AKTUALUMAS:
Šio projekto tikslas yra suformuoti studentui kompetencijas, kurios įgalintų savarankiškai planuoti,
įgyvendinti ir praktinėje profesinėje veikloje sėkmingai taikyti socialinį tyrimą, paremtą šiuolaikiniais mokslo
metodais. Šioms kompetencijoms įgyti pasirinkta tema: Socialinio darbuotojo ir socialinio darbo suvokimas: profesijos įvaizdis ir paslaugų kokybė. Socialinis darbas, tai vis dar besiformuojanti ir besikeičianti profesija Lietuvoje.
Konstruojamas socialinio darbuotojo ir socialinio darbo suvokimas didžiosiose ir regioninėse medijose turi didelę
įtaką pačiam specialistui ir jo teikiamų paslaugų kokybei. Šiai temai atskleisti suformuluota problema, kurią apibrėžia šie klausimai: 1. Koks visuomenėje, paslaugų vartotojų populiacijoje egzistuoja požiūris į socialinį darbuotoją, socialinį darbą, atitinkamų paslaugų sektoriaus institucijas, jų pasiekimus ir problemas, teikiamų paslaugų
kokybę? 2. Kaip šis apibūdintas suvokimas yra konstruojamas šalies didžiosiose ir regioninėse medijose? 3. Kokios duomenimis grįstos tobulinimo rekomendacijos galėtų būti teikiamos socialinių paslaugų sektoriui, atsiremiant į atlikto taikomojo tyrimo rezultatus? Tai yra rekomendacijos socialinio darbo ir socialinių paslaugų sektorinei
politikai, teisynui, institucijoms, vadovams, darbuotojams, socialinių darbuotojų rengimui. Atliktas multimetodinis-trianguliacinis taikomasis socialinis tyrimas: 1. mokslinės literatūros analizė; 2. medijų portaluose skelbiamų
straipsnių apie socialinio darbo sektorių ir socialinį darbuotoją turinio analizė; nagrinėti straipsnių pavadinimai;
3. Pusiau struktūruotas interviu su socialines paslaugas teikiančios institucijos vadovu bei socialiniais darbuotojais, socialinius darbuotojus rengiančių akademinių padalinių tyrėjais ir lektoriais. Viso išanalizuota 50 straipsnių.
Apklausti socialiniai darbuotojai, vadovas bei socialinius darduotojus rengiančių akademinių padalinių tyrėjai ir
lektoriai (viso 10 informantų). 1-oje lentelėje matyti pasirengimo taikomajam tyrimui ir jo etapai.
1 LENTELĖ.
Pasirengimas tyrimui ir tyrimo etapai
I etapas
II etapas
III etapas
IV etapas
V etapas

Mokslinės literatūros analizė

Tyrimų metodologijos ir socialinio darbo tematika

Metodikos parengimas

Straipsnių paieška pagal raktinius žodžius;
interviu klausimų parengimas

Duomenų rinkimo ir analizės galimybės, pasitelkiant
įrankį MAXQDA

Dokumentų įkėlimas, analizė, kategorijų sudarymas, jų išgryninimas, ataskaitų parengimas, skaičiavimai, sąryšiai

Turinio analizė: straipsnių analizė ir interviu analizė

Straipsnių analizė atliekama su maxqda įrankiu, interviu analizuoti aprašomuoju būdu

Rezultatų viešinimas. Tyrimo ataskaitos raštu rengimas

Pranešimo konferencijai parengimas ir pristatymas. Tyrimo rezultatų apibendrinimai ir išvados, rekomendacijos

Mokslinėje literatūroje socialinis darbas, socialinio darbuotojo profesija, apie socialiens paslaugas diskutuojama įvairiais lygmenimis: mikro lygmuo - individo, mezo lygmuo - socialines paslaugas teikiančios įstaigos,
savivaldybės, makro- valstybės lygmuo [1,2,3,4,5].
Žiniasklaidos analizė atlikta pasitelkiant į pagalbą kokybinių duomenų analizės įrankį MAXQDA. Šios
programos pagalba sudarytos kategorijos. Sudaryta kategorija: Žinia apie socialinį darbuotoją. Šią kategoriją
sudaro šios subkategorijos: socialinio darbuotojo įvaizdis, stereotipai; negatyvi žinia apie socialinį darbuotoją;
nematomas socialinis darbas, darbuotojas. Išviso buvo sudaryta 14 kategorijų ir 10 subkategorijų. Daugiausiai
citatų priskirta kategorijai „darbas su sklientų grupėmis, darbo turinys“.
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Išanalizavus straipsnių pavadinimu negatyviose antraštėse atsispindėjo – maži atlyginimai, nesaugus
darbas, nesėkmių istorijos, kaltinimai. Pozityvios antraštės kalba apie tai, koks prasmingas socialinis darbas,
pats socialinis darbuotojas lyginamas su didvyriu. Neutralios antraštės sudaro mažiausią dalį ir pasitaiko gana
retai. Taigi, žiniasklaidoje vyrauja neigiamos straipsnių antraštės, pozityviomis bandoma išaukštini šią profesiją ir
neutraliomis antraštėmis dalinamasi palyginus mažai ir tai rodo, jog tiesiog informacinių straipsnių apie socialinį
darbą ar socialinį darbuotoją stinga.
Socialinio darbuotojo profesija yra žmonėms reikalinga, labai humaniška, tačiau ne visada suprasta ir
įvertinta. Sėkminga socialinio darbuotojo veikla reikalauja išskirtinės kompetencijos, visų jo asmenybės išteklių
mobilizacijos. Socialiniam darbuotojui tenka didelė atsakomybė, reikia daug kantrybės, jis nuolat susiduria su
iššūkiais. Mokslui svarbu žinoti: kaip jaučiasi, kuo alsuoja socialinis darbuotojas? Ar gali socialinis darbuotojas,
kuris yra viduje pakrikęs, profesiškai perdegęs veiksmingai padėti kitam? Ko trūksta, kad socialinis darbuotojas
pasitikėtų savimi ir kitais, būtų asmenybiškai brandus ir tvirtas? Taigi interviu metu buvo klausiama tiek socialinių
darbuotojų, vadovų, tiek lektorių, tyrėjų:
•
Ar jūsų profesijoje yra dalykų, kurie varo jus į “neviltį”, nuo ko jums profesijoje “nusvyra” rankos?
•
Kas jums profesijoje teikia pasitenkinimą?
•
Kada pajuntate, kad jūsų darbas prasmingas?
•
Ar galėtumėte pasakyti, jog profesijoje esate laiminga/-as? Paaiškinkite, kodėl esate laiminga ir nelaiminga?
Apklausus socialinius darbuotojus ir lektorius pastebėta, kad pagrindiniai dalykai, dėl ko jie nusivilia darbu
– neigiamas visuomenės požiūris į tam tikras klientų grupes, biurokratija, ribotas vyriausybės dėmesys, nepakankamas finansavimas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas, susiduriama su klientų motyvacijos stoka, nenoru priimti pagalbą. Daugiausiai prasmės ir pasitenkinimo socialiniai darbuotojai atranda bendravime su
klientu, kai pavyksta jam padėti, kai mato teigiamus pokyčius, taip pat ir tarp kitų socialinių darbuotojų, jų bendruomenėje: „ Jei diskutuojant apie socialinio prasmę plačiąją prasme – ši profesija prisideda prie demokratinės
visuomenės plėtojimo. Ši mintis taip pat įprasmina socialinį darbą kaip profesiją.“ Didžioji dauguma informantų
pažymėjo, jog jaučiasi laimingi pasirinkę socialinio darbuotojo profesiją – galimybė pagerinti kliento gyvenimo
kokybę, komandinis darbas, įgūdžių ir žinių ugdymas, galimybės augti ir tobulėti.

IŠVADOS:
1.Medijose socialinis darbuotojas visumoje nėra reprezentuojamas kaip nors neigiamai, bet tuo pačiu tai ir
nėra „herojus“, o atitinkama pareigybė vargiai gali būti traktuojama kaip geidžiama ir siektina. Kita vertus, socialinio darbuotojo ir socialinio darbo svarba, sunkumo laipsnis, atsakomybė, visuomenėje nėra
kvestionuojami. Simptomiška, kad atmetus pavienes išimtis, apie socialinį darbuotoją, šios profesijos
atstovus beveik nėra neigiamų pasisakymų, istorijų su labai negatyvia potekste. Šiuo požiūriu socialinis
darbuotojas akivaizdžiai išsiskiria iš daugelio kitų profesijų, kurių atspindys ir vaizdinys medijose labai
poliarizuotas ir kontrastuojantis;
2.Medijose socialinis darbuotojas dažniausiai figūruoja kaip pagalbininkas, kuris visada veikia krizinėmis
aplinkybėmis, padeda žmonėms, šeimoms, atsidūrusiems sunkioje gyvenimiškoje situacijoje. Medijų
pranešimai atspindi paradoksą. Jis pasireiškia tuo, kad socialinio darbuotojo svarba, reikalingumas
žmonėms ir visuomenei neginčijami, tačiau tuo pat metu piešiamas mažai uždirbančio darbuotojo ir
profesionalo vaizdinys. Tenka pripažinti, kad prieštaravimas tarp profesijos svarbos ir jos perdėtai kuklaus atlyginimo yra realus;
3.Šiame projekte (taikomajame tyrime) informacija apie socialinį darbuotoją ir socialinį darbą buvo sugeneruota remiantis dviem skirtingais šaltiniais. Tai – medijų pranešimai ir pačių socialinių darbuotojų
nuomonė išsakyta interviu metu. Ir vienu, ir kitu metodu surinkta medžiaga bendriausiu atveju buvo
apdorojama turinio analizės metodais. Taikomojo mokslo apibendrinimai, gauti iš skirtingų šaltinių turi
tendenciją sutapti. Savo ruožtu tai gali būti traktuojama kaip surinktos empirinės medžiagos ir padarytų
apibendrinimų mokslinio validumo argumentas.

REKOMENDACIJOS:
1.Valstybė pagal galimybes turėtų imtis socialinių darbuotojų atlyginimo sistemos modernizavimo. Realiai
egzistuojantis ir visų matomas prieštaravimas tarp socialinio darbo profesijos svarbos visuomenėje ir
kuklaus atlygio ateityje turėtų būti laipsniškai švelninamas.
2. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tikslinga būtų inicijuoti ilgalaikę socialinės reklamos kampaniją, kuri būtų nukreipta į socialinio darbuotojo palankaus įvaizdžio formavimą ir socialinio darbo profesijos prestižo didinimą. Tai turėtų įvairialypę naudą. Specialybė taptų patrauklesnė jaunimui, didėtų
konkursas, stojant į šių specialybių mokytis į aukštąsias mokyklas, visuomenėje, ypač jos pažeidžiamose
grupėse, didėtų pasitikėjimas socialiniais darbuotojais. Būtų formuojamos prielaidos, kad socialiniai
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darbuotojai galėtų sklandžiai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su profesijomis ir profesionalais,
kurie yra socialinio darbuotojo profesiniai partneriai.
3. Aukštosioms mokykloms, kurios įgyvendina socialinio darbo studijų programas, rekomenduojama tobulinti šios specialybės studentų atrankos, motyvacinio pasirengimo patikros, studijų motyvacijos ir
studentų praktinio mokymo sistemas.
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STRATEGINĖS VALDYMO
APSKAITOS INSTRUMENTŲ
ŽINOMUMO IR TAIKYMO
PATIRTIES LIETUVOS
ĮMONĖSE VERTINIMAS

Pastaraisiais dešimtmečiais didėjanti įmonių globalizacija, augantis ekonominių žinių poreikis bei sparčiai
besivystančios informacinės technologijos paskatino nuolatinius verslo aplinkos pokyčius ir naują požiūrį į konkurenciją. Nuo įprastų išlaidų kalkuliavimo metodų taikymo, įmonės rinkosi sudėtingesnius vertės kūrimo modelius,
siekiant efektyviau panaudoti turimus išteklius. Ši neapibrėžta ir besikeičianti verslo situacija tapo naujos valdymo apskaitos krypties – strateginės valdymo apskaitos – atsiradimo prielaida. Mokslinėje literatūroje pateikiama didelė strateginės valdymo apskaitos instrumentų įvairovė. C. Cadez, S. Guilding susistemino įvairių autorių
pateikiamus instrumentus sugrupuodami juos į penkias kategorijas (žr. 1 lentelę).
1 LENTELĖ.
Strateginės valdymo apskaitos instrumentų sudėtis.

Šaltinis: sudaryta remiantis Cadez, Guilding, 2007 [1]; 2008 [2]
Strateginės valdymo apskaitos instrumentai padeda organizacijoms stebėti strateginių tikslų įgyvendinimo sėkmingumą, teikiant informaciją apie klientų ir konkurentų strategijas, produkcijos rinkas, išlaidų struktūrą
ir kitą informaciją, turinčią įtakos ilgalaikiams strateginiams sprendimams [3,4]. Lietuvoje strateginės valdymo
apskaitos instrumentai nėra plačiai paplitę, o išsamių mokslinių tyrimų apie jų taikymą Lietuvos įmonėse beveik
nėra. Todėl buvo atliktas empirinis tyrimas, siekiant nustatyti esamą strateginės valdymo apskaitos instrumentų
žinomumo ir taikymo lygį Lietuvos įmonėse bei įvertinti sunkumus, su kuriais susiduriama jų diegimo procese.
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Siekiant įvertinti strateginės valdymo apskaitos instrumentų žinomumo ir taikymo patirtį Lietuvos įmonėse, buvo atlikta įmonės vadovų, buhalterių ir finansininkų apklausa, taikant anketinės internetinės apklausos
duomenų rinkimo būdą.

TYRIMO POPULIACIJA:
Lietuvoje veikiančios bendrovės. Nustatyta tyrimo imtis esant 10 % paklaidai – 96 įmonės. Apklausai
atlikti pasirinkti patogiosios atrankos ir „sniego gniūžtės“ atrankos metodai, kurie priskiriami netikimybiniam
respondentų atrankos būdui. Apklausoje dalyvavo 103 įmonės.
Tyrimo anketą sudarė dvi grupės klausimų:
•
1-osios grupės klausimai buvo skirti identifikuoti įmonių dydį, egzistavimo rinkoje laikotarpį,
veiklos rūšį.
•
2-osios grupės klausimais buvo siekiama įgyvendinti du tyrimo uždavinius:
1) nustatyti strateginės valdymo apskaitos instrumentų žinomumo ir taikymo lygį Lietuvos įmonėse;
2) atskleisti priežastis, dėl kurių įmonės atsisako diegti šiuos instrumentus.
Strateginių valdymo apskaitos instrumentų žinomumo ir taikymo lygio tyrimas pradėtas nuo klausimo
apie pirmosios strateginės valdymo apskaitos instrumentų kategorijos, kuriai priskiriami išlaidų ir savikainos
skaičiavimo instrumentai, žinomumą ir taikymo lygį Lietuvos įmonėse. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog 35 %
respondentų, t.y. 36 iš 103 apklausoje dalyvavusių įmonių, žino ir savo veikloje taiko veiklos sritimis pagrįstą
savikainos skaičiavimo instrumentą. Tuo tarpu mažiausiai žinomas ir veiklos procesuose taikomas išlaidų ir
savikainos skaičiavimo kategorijos instrumentas yra produkto gyvavimo ciklo apskaita.
Kitas anketos klausimas buvo susijęs su planavimo, kontrolės ir veiklos vertinimo instrumentų kategorija. Respondentų atsakymai apie šiai grupei priskiriamų lyginamosios analizės ir integruotos įmonės rezultatų
vertinimo sistemos instrumentų populiarumą yra pasiskirstę netolygiai: lyginamosios analizės instrumentas
yra žinomesnis ir labiau paplitęs, lyginant su integruota įmonės rezultatų vertinimo sistema. Kad taiko šį instrumentą, nurodė 55 iš 103 apklausoje dalyvavusių Lietuvos įmonių. Integruota įmonės rezultatų vertinimo
sistema yra žinoma ir taikoma tik daugiau nei penktadalyje apklaustų įmonių (22,3%), o 27 respondentai
(26,2%) nieko negalėjo atsakyti apie šį instrumentą.
Dar vienu klausimu buvo siekiama sužinoti apie strateginių sprendimų priėmimo kategorijai priskiriamų
instrumentų žinomumo ir taikymo Lietuvos organizacijose lygį. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog žinomiausi ir
plačiausiai praktikoje taikomi arba planuojami taikyti ateityje yra strateginės kainodaros ir strateginių išlaidų
skaičiavimo instrumentai. Mažiausiai apklaustų įmonių veikloje taiko prekės ženklo vertės biudžeto sudarymą.
38 iš 103 apklaustų įmonių nors ir žino šį instrumentą, tačiau jo netaiko ir neplanuoja jo ateityje taikyti, o
18 respondentų pažymėjo, kad neturi apie šį instrumentą žinių, dar 23 respondentai negalėjo į šį klausimą
atsakyti.
Toliau buvo tiriamas į konkurentus orientuotos apskaitos instrumentų grupės žinomumo ir taikymo Lietuvos organizacijose lygis. Žinomiausias ir plačiausiai praktikoje paplitęs instrumentas yra nuolatinis konkurencinės padėties stebėjimas. Jį praktikoje taiko 42,7% visų apklaustų įmonių. Taip pat pakankamai plačiai paplitęs
konkurentų vertinimas remiantis viešai paskelbtomis ataskaitomis. Šį instrumentą dabar taiko arba ateityje
planuoja taikyti 37,8% respondentų. Pažymėtina, kad konkurentų išlaidų vertinimo instrumentas ne tik retai
taikomas, bet ir mažai žinomas. Beveik trečdalis respondentų arba atsakė, kad instrumentas nėra žinomas,
arba visai negalėjo atsakyti į klausimą.
Paskutinei tiriamųjų strateginės valdymo apskaitos instrumentų grupei priskiriami į klientus orientuotos
apskaitos instrumentai. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didžioji dalis respondentų, t.y. 63 įmonės, savo veikloje naudoja pelningumo analizę, susijusią su klientais. Šis instrumentas yra populiariausias ne tik į klientus
orientuotų apskaitos instrumentų kategorijoje, bet ir tarp visų strateginės valdymo apskaitos instrumentų.
Mažiausiai paplitęs klientų, kaip turto, vertinimo instrumentas. Tik kas penktas respondentas pažymėjo, jog
šis instrumentas yra žinomas ir naudojamas jų veikloje.
Siekiant išsiaiškinti priežastis, dėl kurių įmonės patiria sunkumų diegiant strateginės valdymo apskaitos
instrumentus, respondentams buvo pateiktas atskiras klausimas su išvardintų galimų priežasčių sąrašu. Respondentų buvo prašoma pažymėti, kiek jų įmonei reikšminga nurodyta priežastis, pasirenkant reikšmę nuo 5
(labai reikšminga) iki 1 (visai nereikšminga). Pagrindine priežastimi, lemiančia strateginės valdymo apskaitos
instrumentų diegimo sunkumus, respondentai nurodo laiko, reikalingo jiems įdiegti, trūkumą. Šią priežastį,
kaip labai reikšmingą, nurodė 32 % apklaustų įmonių; vidutinė pritarimo teiginiui reikšmė yra 3,47. Reikšmingomis priežastimis buvo pažymimi ir teiginiai, jog „nėra kompetentingų darbuotojų, kurie galėtų įdiegti strateginės valdymo apskaitos instrumentus“ (vidurkis 3,30), „vadovybei trūksta žinių apie strateginės valdymo
apskaitos teikiamą naudą“ (vidurkis 3,24) bei „norint įdiegti strateginės valdymo apskaitos instrumentus, yra
reikalinga surinkti daug duomenų, tačiau tam nėra specializuotos duomenų fiksavimo technologijos“ (vidurkis
3,20). Mažiausiai reikšminga priežastimi respondentai nurodė tai, kad sparčiai besikeičianti įmonės vidaus ir
išorės aplinka galėtų apsunkinti strateginės valdymo apskaitos instrumentų diegimą ir naudojimą.
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TYRIMO REZULTATAI:
Rezultatai atskleidė, kurie strateginės valdymo apskaitos instrumentai dar nepakankamai žinomi ir retai
taikomi įmonių veikloje, taip pat bendras priežastis, lemiančias sunkumus diegiant šiuos instrumentus. Toliau
būtina tęsti gilesnius šios srities mokslinius tyrimus, identifikuojant detalias priežastis, susijusias su atskirų strateginės valdymo apskaitos instrumentų diegimo sunkumais. Tai leistų parengti konkrečias rekomendacijas, kaip
paspartinti mažiau populiarių strateginės valdymo apskaitos instrumentų plėtrą.
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LIETUVOS GYVENTOJŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ IR E. SVEIKATOS
VERTĖS SUVOKIMAS

Ne vieną dešimtmetį buvo kalbama, kad elektroninės sveikatos sistemos ateityje neišvengiamai užims dominuojantį vaidmenį sveikatos priežiūros paslaugų teikime [1]. Ir štai, pasaulinės COVID-19 pandemijos dėka, ši
diena išaušo – siekiant sustabdyti viruso plitimą tiesioginių kontaktų metu, paslaugų pasiekiamumas tapo priklausomas nuo nuotolinių konsultacijų ir elektroninio duomenų perdavimo, tapusių iššūkiu tvarkantis su didesnėmis sistemos apkrovomis. Modernių e. sveikatos funkcijų poreikis ir augantis tokio tipo elektroninių sistemų
populiarumas pasaulyje, neabejotinai pareikalaus papildomų investicijų ateityje. Sveikatos priežiūros vadybos
tyrimai dar nėra atsakę į klausimus, kaip pažinti ir išmatuoti pacientui kuriamą vertę bei kaip e. sveikata šia vertę
papildo. Į pridėtinės sveikatos paslaugų vertės kūrimą vartotojui orientuota sistema išspręstų ne tik praktinę
sveikatos priežiūros neefektyviai valdomų kaštų problemą, bet ir padėtų valdyti gan chaotišką ir inertišką šios
valstybinės elektroninės sistemos plėtros procesą.

TYRIMO TIKSLAS:
Nustatyti Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų prioritetus, suvokiamą vertę ir jos ryšį su e.
sveikatos sistemos charakteristikomis.

TYRIMO UŽDAVINIAI:
Pritaikyti Lietuvos kontekstui ir išbandyti sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo metodiką, paremtą PSO
paslaugų kokybės dėmenimis; Apibrėžti Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų gavėjo portretą, kuris padėtų įvertinti suvokiamą e. sveikatos sistemos vertę; Nustatyti prioretizuojamas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų vertę
pacientui; Apžvelgti galimas ir esamas e. sveikatos funkcijas, papildančias sveikatos priežiūros paslaugų kokybę,
kuriančias didžiausią pridėtinę vertę naudotojui.

TYRIMO OBJEKTAS:
Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūros ir elektroninės sveikatos sistemos vertės suvokimas.

TYRIMO HIPOTEZĖ:
E. sveikatos sistemos vertė Lietuvos gyventojų siejama su sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumo
gerinimu ir ryšio tarp gydytojo ir paciento kūrimu.

METODIKA:
Atliktas sociologinio tipo kiekybinis empirinis tyrimas, instrumentu panaudojant anketinę apklausą, ją
pateikiant atsitiktinės Lietuvos populiacijos imčiai. Šio tyrimo tikslu, siekiant nustatyti respondentų suvokiamą
sveikatos priežiūros bei e. sveikatos sistemos vertę, buvo sukurta 55-ių uždarų klausimų su keliais galimais pa408

sirinkimo variantais anketa. Klausimynas parengtas atliekant interviu, papildytas mokslinėse ir žurnalistinėse
publikacijose, nagrinėjančiose sveikatos priežiūros kokybės dėmenų išraiškas, pateikta informacija. Klausimai
suskirstyti į grupes remiantis SERVQUAL kokybės vertinimo modeliu bei atsižvelgiant į PSO apibrėžtus sveikatos
priežiūros kokybės dėmenis: saugumas, efektyvumas, našumas, orientacija į pacientą, nešališkumas, prieinamumas, integralumas [2].

REZULTATAI:
Apklausti 298 respondentai, iš kurių 54,7% buvo moterys, 45,3% – vyrai. Dominavo 31-40 metų (34,9%) ir
41-50 metų (33,9%) grupes atstovaujantys apklaustieji. Vyresni, patenkantys į 71-80 m. ir >80m. amžiaus grupes,
šioje apklausoje nedalyvavo. Patvirtinta tyrimo hipotezė – e. sveikatos sistemos vertė Lietuvos gyventojų asocijuojama su techninėmis galimybėmis ir funkcijomis, gerinančiomis sveikatos paslaugų pasiekiamumą ir palengvinančiomis kontaktą tarp gydytojo ir paciento (1 lentelė).

IŠVADOS:
Apklausoje aiškiausiai respondentų poziciją atspindėjo klausimai, orientuoti į pacientų prioritetus ir nuomonę, paslaugų efektyvumą bei pasiekiamumą. Atliktas tyrimas atskleidė, kad esamas ar būsimas sveikatos priežiūros ir e. sveikatos paslaugų naudotojas yra reiklus kokybei, pasiruošęs ir suinteresuotas aktyviai dalyvauti
gydymo procese, dalintis atsakomybe su medicinos specialistais, priimti sprendimus, susijusius su savo sveikatos
būkle. Sveikatos priežiūros vertė pacientui kuriama per kokybiškas, lengvai pasiekiamas paslaugas. Apklaustieji
prioretizavo nemokamas, našias, daugiau nei vieną klausimą sprendžiančias konsultacijas, trunkančias 30 minučių, kurių metu skiriamas dėmesys jų nuomonės išklausymui, diskusijai, grįžtamajam ryšiui. Dėmesys atkreiptas
į mažas eiles, patogią įstaigų lokalizaciją, lengvą pasiekiamumą nuotoliniu būdu. E. sveikatos pridėtinė vertė,
vartotojų požiūriu, turėtų aiškiau atsispindėti informacijos perdavime, kuriam šiuo metu užtikrinta nepakankamai sąlygų. Pageidaujamas nuotolinio kontakto efektyvumo užtikrinimas perduodant maksimaliai detalizuotos
reikalingos informacijos kiekį. Šiam efektui pasiekti, reikalingi technologiniai sprendimai, suteikiantys galimybę
perteikti vaizdinę ir funkcinę sveikatos informaciją.
1 LENTELĖ.
Dažniausi pasirinkimai, siejami su e. sveikatos verte.
Klausimas

Atsakymų variantai

Atsakymai

Atvejų proc.

N

Proc.

175

20.1 %

64.1 %

153

17.6 %

56.0 %

Kokios paslaugos E-Sveikatos sistemoje Jums yra/ „Vaistų išrašymas nuotoliniu būdu“
būtų vertingiausios?

151

17.3 %

55.3 %

Naudojantis E-Sveikata Jums svarbiausia

148

17.0 %

54.2 %

Kokia funkcija labiausiai pasitarnautų E-Sveikatos Galimybė kontaktuoti su sveikatos priežiūros
sistemos patogumui?
specialistu telefoninės programėlės pagalba

138

15.8 %

50.5 %

Kuri E-Sveikatos funkcija Jums atrodo/atrodytų
svarbiausia?

106

12.2 %

38.8 %

871

100.0 %

319.0 %

Koks/-ie E-Sveikatos bruožas/-ai jums yra/būtų
svarbiausias/-i?

„Paprastumas naudotis“

Kokia E-Sveikatos funkcija labiausiai pagerintų
konsultacijų efektyvumą?

„Galimybė įkelti nuotraukas (pvz. bėrimų)“

Greitas funkcionavimas

Galimybė atlikti vaizdo skambučius

Literatūra
[1] The Chartis Group, Telehealth adoption tracker, žiūrėta 2021m. sausio 5d.,
https://reports.chartis.com/telehealth_trends_and_implications-aug2020/
[2] World Health Organization, Handbook for national quality policy and strategy: A practical approach for developing policy and strategy to
improve quality of care (2018),
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JŪRŲ UOSTO VALDYMO
MODELIŲ PALYGINAMŲ
VEIKLOS RODIKLIŲ SISTEMOS
FORMAVIMAS

Laivyba – viena iš populiariausių ir reikšmingiausių bei sparčiai besivystančių transporto sričių pasaulyje.
Neatsiejama laivybos dalis yra jūrų uostai. Tiek jūrinėms valstybėms, tiek verslui yra svarbu palyginti jūrų uostus.
Jūrinėms valstybėms yra svarbu palyginti jūrų uostus tam, kad suprasti, koks jūrų uosto valdymo modelis yra
efektyviausias. Tik taip jūrų uostas gali tobulėti ir pritraukti daugiau investicijų. Verslui yra svarbu gebėti palyginti
net ir skirtingus jūrų uostus tam, jog krovinių gabenimas užtruktų kuo mažiau laiko, o jo gabenimas kainuotų kuo
pigiau. Straipsnio tema yra aktuali kiekvienam jūriniam regionui, nes efektyvus jūrų uosto valdymas gali padėti
sukurti maksimalią pridėtinę vertę. Paprastai jūrų uostų palyginimas vyksta stebint krovos dinamiką, kuri kartu
susijusi su ekonominiais pokyčiais šalyje. Visos aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusios šalys yra panašios savo dydžiu,
taip pat yra svarbios regioniniu ir tarptautiniu mastu. Tačiau per mažai yra kalbama apie Baltijos šalių jūrų uostus.
Kokie yra kiekvieno iš jų pranašumai bei skirtumai. Suteikiant daugiau žinių apie Pabaltijo jūrų uostus žmonėms,
kurie naudojasi jūrinio transporto paslaugomis, skatinama ne tik šių uostų tarpusavio konkurencija, bet ir visapusiškas tobulėjimas.

TYRIMO TIKSLAS:
Išanalizuoti jūrų uostų valdymo modelius, išskiriant palyginamus jūrų uosto valdymo modelį charakterizuojančius veiklos rodiklius. Suformavus veiklos rodiklių sistemą, taikant svertinius koeficientus, apskaičiuoti
konkretų veiksmingo valdymo indeksą, kurio pagrindu būtų galima palyginti skirtingus jūrų uostų valdymo modelius. Remiantis kiekybiniais rodikliais, straipsnyje atlikti skaičiavimai ir palyginti jūrų uostai, įvertinant valdymo
modelio efektyvumą.

TYRIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibūdinti Pabaltijo jūrų uostus ir jų veiklą.
2. Analizuoti Pabaltijo jūrų uostų krovos rodiklius ir jų struktūrą.
3. Suformuoti Pabaltijo jūrų uostų patrauklumo rodiklių sistemą.
Jūrų uostas yra vieta, kurioje keleiviai ir / arba kroviniai keičia transporto tipą iš sausumos į jūrų arba
atvirkščiai [4]. Ekonominės veiklos praktikoje taikomos skirtingos uostų skirstymo sistemos. Dažniausiai skiriamos šios jūrų uostų sistemos savybės: geografinė padėtis, gamtinės sąlygos, uosto veiklos pobūdis, uosto paskirtis ir plėtros lygis, krovinių ir laivų apyvarta, uosto vaidmuo šalies ir regiono ekonomikoje, uosto įsitraukimo
į tarptautines transporto sistemas ir transporto koridorius lygmuo, nuosavybės forma, valdymo forma ir pan. [5]
Pabaltijo jūrų uostai turi daugiau mažiau panašias sistemos savybes, todėl jie yra lygiaverčiai konkurentai. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis rytinės Baltijos jūros uostas. Tai svarbiausias
ir didžiausias Lietuvos Respublikos transporto centras, kuriame susijungia jūros, sausumos ir geležinkelio keliai iš
rytų ir vakarų. Talino valstybinis jūrų uostas – jungtinis uostas sudarytas iš Mūgos, Paldiskio, „Old City“, Saremos,
Paljeserės ir Talino keleivinio (Vanasadam), kuriuos valdo viena valstybės įmonė. Tai Estijos jūrų uostas, kuris yra
įsikūręs šalies sostinėje. Latvijos jūrų uostus valdo miestų savivaldybių įmonės ir akcinės bendrovės. Rygos jūrų
uostas – penktas pagal krovos apimtį Baltijos jūros rytinės pakrantės uostas. Ventspilio jūrų uostas – aštuntas
pagal krovos apimtį Baltijos jūros pakrantėje esantis uostas. Liepojos jūrų uostas – tai pagal krovos apimtį yra
mažiausias iš Latvijos uostų.
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Svarbu, jog Taliną ir Rygą jungia „Rail Baltica“ geležinkelio transportas. Taip pat Klaipėda nėra kelio ruože
„Via Baltica“. „Via Baltica“ – kelias, kuris jungia Taliną ir Varšuvą, pakeliui yra ir Ryga. Tai vienas iš svarbiausių
sausumos transporto koridorių Pabaltijo valstybėms. Dauguma tarptautinių srautų keliauja būtent šiuo keliu.
Pasinaudojus krovos dinamikos duomenimis galima nustatyti ir dar kelis jūrų uostų technologinio efektyvumo
rodiklius, naudojantis formulėmis, pateiktomis 1 lentelėje. Tai krantinės ilgio ir jūrų uostų ploto efektyvumo
rodikliai. Tai vieni iš pagrindinių jūrų uosto patrauklumą nurodančių rodiklių, kuriuos galima apskaičiuoti atlikus
skaičiavimus.
1 LENTELĖ.
Jūrų uosto technologinio efektyvumo vertinimo rodikliai.
Rodikliai

Formulė

Krantinės ilgio produktyvumas

(Per laiko vienetą perkrautų krovinių kiekis)/(Krantinių ilgis,m)

Jūrų uosto ploto produktyvumas

(Plotas,km2)/(Laivų skaičius)

Analizuojant krantinės ilgio produktyvumą, taikoma formulė iš 1 lentelės. Gautas rezultatas yra koeficientas, kurio siektinas rezultatas yra 1 (žr. 2 lentelę).
2 LENTELĖ.
Krantinės ilgio produktyvumo skaičiavimai.

Jūrų uostas Krantinės ilgis, km
Klaipėda
27,6
Ryga
18,2
Talinas
15,5
Ventspilis
1,5
Liepoja
10

2016
0,688279
0,490566
0,771144
0,079787
1,754386

2017
0,638889
0,540059
0,807292
0,075
1,515152

2018
0,592275
0,5
0,752427
0,073892
1,333333

2019
0,596112
0,554878
0,778894
0,073171
1,369863

2020
0,577406
0,767932
0,7277
0,116279
1,515152

Išanalizavus gautus rezultatus, galima daryti išvadą, jog didžiausią krantinės ilgį turi Klaipėdos valstybinis
jūrų uostas, o mažiausią – Ventspilio jūrų uostas. Kuo skaičius didesnis, tuo efektyviau yra išnaudojama krantinė.
Geriausiai išnaudojama krantinė yra mažiausiame Latvijos jūrų uoste – Liepojos, toliau Talino ir Klaipėdos jūrų
uostai. Kitas jūrų uosto technologinio efektyvumo rodiklis – jūrų uosto ploto efektyvumas, apskaičiuojamas pagal
2 lentelėje pateiktą formulę. Atliktų skaičiavimų rezultatai pateikti 4 lentelėje.
3 LENTELĖ.
Jūrų uosto ploto efektyvumo skaičiavimai.

Šalis
Lietuva
Latvija
Estija

Uosto plotas, km2
2018
2019
2020
5,4 0,001053 0,001055 0,001069943
57,6 0,007736 0,008129 0,009039548
78,72 0,002401 0,002358 0,002681473

Siektinas koeficientas yra 1, todėl galima teigti, jog efektyviausiai jūrų uosto teritorijos plotą išnaudoja
Latvijos jūrų uostai. Vidutiniškai per paskutinius trejus metus į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą atplaukia 5097
laivai per metus, į Latvijos jūrų uostus – 6968, o į Estijos jūrų uostus 31839 laivai per metus. Atlikus skaičiavimus,
galima daryti išvadą, jog ne didžiausias laivų skaičius lemia efektyviausiai išnaudojamą uosto teritorijos plotą.
Dar vienas rodiklis, kuriuo galima remtis vertinant jūrų uostų patrauklumą yra muitinės procedūrų aiškumas ir
laikas, kurio prireikia tam, kad krovinys sėkmingai kirstų valstybės sieną, formulė, kuri reikalinga rodiklio apskaičiavimui ir gauti rezultatai gauti 4 lentelėje. Šis rodiklis gali būti naudojamas ne tik jūrų uostams vertinti, bet ir
verslo plėtros vertinimui, kuris yra susijęs su logistika ir transportu. Formulei suformuoti buvo reikalingi tokie
duomenys kaip kiek dienų užtrunka valstybės sienos kirtimas, Muitinės procedūrų aiškumų svorio koeficientas
(WVkAHP) ir subkategorinis reikšmingumas (žr. 4 lentelę). Teigiamas rezultatas yra kuo mažesnis gautas skaičius –
tuo procedūros aiškesnės ir užima nedaug laiko.
4 LENTELĖ.
Muitinės procedūrų aiškumų skaičiavimai.

Šalis
Lietuva
Latvija
Estija

Dienų skaičius
kertant sieną (t)
0,29
1
0,083

Muitinės procedūrų aiškumų svorio
Subkategorinis
reikšmingumas (kof.)
koeficientas (WVkAHP )
0,197
0,197
0,197

0,348
0,348
0,348

Formulė

Rezultatas
0,603
1,313
0,396

Pagal gautus rezultatus 4 lentelėje, galima daryti išvadą, jog aiškiausios muitinės procedūros, kurios užima
mažiausiai laiko yra Estijoje ir Lietuvoje, o ilgiausiai – Latvijoje, tad valstybiniai jūrų uostai daugiau bendradarbiauja su valstybės muitine, todėl daugiau krovinių gali būti tarnsportuojamų per trumpesnį laiką.
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Palyginus Baltijos šalių jūrų uostus, galima daryti išvadą, kad Klaipėdos ir Talino jūrų uostai yra valstybiniai/
nacionaliniai, tuo tarpu Latvijos – municipaliniai. Talino miestą ir Rygos miestą jungia „Rail Baltica“ geležinkelio
transportas. Klaipėda nėra kelio ruože „Via Baltica“, kuris jungia Taliną ir Varšuvą ir Ryga. Tai vienas iš svarbiausių
sausumos transporto koridorių. Išanalizavus Pabaltijo jūrų uostų krovos rodiklius, galima teigti, jog šie jūrų uostai
yra konkurentai, nes gabena panašius krovinius. Krovos rodikliai yra vienas iš jūrų uostų palyginimo patrauklumo
rodiklių t. y. kuo daugiau krauna krovinių, tuo geresni krovos technologijų pajėgumai. Jūrų uostų patrauklumo rodiklių formavimui buvo pasirinkti technologinio produktyvumo rodikliai tokie kaip: krantinės ir uosto ploto efektyvumo skaičiavimai. Bei muitinės procedūrų aiškumų rodiklio skaičiavimas ir vertinimas. Remiantis šiais rodikliais galima palyginti įvairius jūrų uostus, o gautais rezultatais galima įvertinti, kuri valdymo forma yra geriausia.
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PER KLAIPĖDOS
VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ
IMPORTUOJAMŲ IR
EKSPORTUOJAMŲ KROVINIŲ
LOGISTINĖS GRANDINĖS
JUNGIAMUMO VERTINIMAS

Logistinio jungiamumo problemose aktualumą galima pagrįsti moksliniais tyrimais [1], [2], [3], [7] Pasaulio banko skaičiuojamu logistinio našumo indeksu [4], kur yra skiriamas didelis dėmesys logistinio jungiamumo
reikšmei tarptautinės prekybos darniai plėtrai, taip pat infrastruktūros parametrai vertinami skaičiuojant nacionalinį ekonominį konkurencingumą pasaulio kontekste, o jūrų uostai tarptautiniuose tyrimuose yra įvardinami
itin reikšmingais elementais, nuo kurių priklauso visos logistinės tiekimo grandinės jungiamumas [5]. Todėl analizuojant logistinio jungiamumo probleminį tyrimų lauką, pirmiausiai susidaro poreikis analizuoti ne tik technologinį, bet ekonominį jūrų uostų logistinio jungiamumo rodiklį ir tyrimo rėmuose pasirinkta problema yra susijusi
su jūrų uostų reikšme plėtojant nacionalinius tarptautinius prekybinius ryšius.

TYRIMO OBJEKTAS:
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau KVJU) logistinis jungiamumas importuojamų ir eksportuojamų krovinių srauto požiūriu.

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti per KVJU importuojamų ir eksportuojamų krovinių logistinį jungiamumą nacionalinio importo ir
eksporto kontekste.

TYRIME TAIKOMI METODAI:
Tyrime taikomi metodai yra pagrįsti koreliacinės analizės ir situacijų modeliavimo metodais.
Logistinis jungiamumas atspindi geografinę ir globalinę struktūrą logistikos tinkluose, kurių centrai formuoja specifinę kainą, priklausomą nuo grandinės netobulumo, dėl ko padidėja ekonominė distancija ir sumažėja jungiamumas [1]. Logistinis jungiamumas yra apibrėžiamas kaip kiekvienam verslui optimalių sandėlių skaičiaus, vietos ir dydžio nustatymas, atsižvelgiant į įvairius vienos tiekimo grandinės apribojimus [7], todėl siekiant
užtikrinti nacionalinio integralumo į tarptautinę prekybą siektiną lygį yra būtinas aukštas logistinis jungiamumas
[5], kuris pagreitina tarptautinės prekybos augimą, leidžia sutaupyti energijos, užtikrina globalinių pirkimų stabilumą bei kaštų sumažinimą [2], todėl gali būti modeliuojamas tarptautinė prekybos krovinių srautų pagrindu [6].
Siekiant nustatyti jūrų uosto logistinį jungiamumą buvo taikomas krovinių srautų tyrimo metodas koreliacinės analizės pagrindu [6]. Pirmiausia buvo analizuojama KVJU iškraunamų (pakraunamų) krovinių sąsaja su iškraunamų (pakraunamų) krovinių tipais. Nustačius priežastinę sąsają buvo analizuojamas konkrečių krovinių tipų
sąryšis su jų pakrovimo šalimis, tokiu būdu gaunami stipriai ir statistiškai reikšmingai (kai p <0,05; tStj=3,18245)
koreliuojantys ryšiai tarp uoste iškraunamų (pakraunamų) krovinių tipų priklausomai nuo jų pakrovimo (iškrovimo šalies). Ilgainiui, remiantis tarptautinės prekybos duomenų bazės oficialiąją statistika, buvo nustatomi Lietuvos importui (eksportui) statistiškai reikšmingą įtaką turintys krovinių srautai pagal šalies eksportuotojos (šalie
importuotojos) jungiamąjį krovinių srautą, vėliau išskaidant pagal naudojamą klasifikatorių į krovinių potipius
ir tokiu būdu gaunant rodiklius, apibūdinančius KVJU reikšmę užtikrinant Lietuvai reikšmingus krovinių srautus
tarptautinės prekybos su konkrečiomis šalimis kontekste. Tyrimas buvo atliekamas naudojant MS Excel statistinės analizė įskiepį, prieš tai struktūruojant duomenis į surūšiuotus duomenų rinkinius.
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Vienos prekės į uostą yra atgabenamos, kitos išgabenamos, taip veikia uostas, todėl buvo analizuojama ne
tik tos prekės, kurios yra eksportuojamos per KVJU, bet ir tos, kurios yra importuojamos į mūsų uostą. Įvertinus
krovinių srauto į KVJU pasiskirstymą pagal jų pakrovimo šalis buvo nustatyta, kad pakrauti skystieji kroviniai statistiškai reikšmingai susiję su tokiomis iškrovimo šalimis kaip Latvija (r= 0,94074608), Rusija (r= 0,943871367),
Norvegija (r= 0,959374358), Suomija (r= 0,945521682), žalia nafta ir naftos produktai reikšmingai susiję su Latvija (r= 0,89937454), Suomija (r= 0,983266823) Rusija (r= 0,914331577), birūs kroviniai statistiškai susiję su
Suomija (r= 0,917819604), Rusija (r= 0,883297366), natūralios ir cheminės trąšos statistiškai susijusios tik su
Rusija (r= 0,902516812).
Susiejus KVJU iškraunamų krovinių srautus su Lietuvos importo rodikliais, galima sakyti, kad Latvijoje dominuoja skystieji kroviniai, plastikai ir jų dirbiniai taip pat žalia nafta ir naftos produktai t.y. plastikai ir jų dirbiniai, Norvegijai statistiškai reikšmingi yra skystieji kroviniai, augalinės pynimo medžiagos, augaliniai produktai,
Suomija yra susijusi su skystais kroviniais, daržovių, vaisių, riešutų ar kitų augalų dalių produktais, žalios naftos
ir naftos produktais t.y. fotografijos ar kinematografijos prekės, biriais kroviniais t.y. eteriniai aliejai ir parfumerijos, kosmetikos ar tualetiniai preparatai, ryšį su Rusija turi visos krovinių grupės, skystieji kroviniai t.y. cheminiai
kuokšteliniai pluoštai, žalia nafta ir naftos produktai: druska, siera, žemė ir akmuo, tinkavimo medžiagos, kalkės
ir cementas, biriaisiais kroviniai: mineralinis kuras, mineralinės alyvos, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai,
natūraliomis ir cheminėmis trąšomis (birios), t.y. mediena arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena,
perdirbtas popierius arba kartonas.
Importuojamų prekių analizės rezultatas leidžia teigti, kad į Lietuvą daugiausiai yra atgabenam skystų krovinių, žalios naftos ir naftos produktų, birių krovinių, natūralių ir cheminių trąšų. Šios visos krovinių grupės į KVJU
atkeliauja iš Latvijos, Norvegijos, Suomijos ir Rusijos. Tolimesniems tyrimas atlikti šioje srityje buvo padaryto tokia hipotetinė prielaida, kad iš Latvijos atgabenami kroviniai dažniausiai būna tranzitiniai ir jie per KVJU iškeliauja
kažkur toliau, bet nepasilieka pas Lietuvos rinkoje vartojimui.
Tiriant KVJU logistinį jungiamumą, analizuojant Lietuvos eksportuojamų krovinių ir pakrautų jūrų uoste
krovinių srautus, galima matyti, kad KVJU pakrautų krovinių imtyje statistiškai reikšmingai dominuoja bendrieji
kroviniai (r=0,943), kroviniai konteineriuose (r=0,898) bei birieji kroviniai (r=0,880).
Įvertinus krovinių srauto iš KVJU pasiskirstymą pagal jų iškrovimo šalis, buvo nustatyta, kad pakrauti konteineriuose kroviniai statistiškai reikšmingai susiję su tokiomis iškrovimo šalimis kaip Švedija (r= 0,91109), Rusija
(r= 0,96533), Lenkija (r= 0,90487) , Vokietija (r= 0,92329). Bendrieji kroviniai reikšmingai susiję su Suomija (r=
0,92151), Švedija (r= 0,96744), Estija (r= 0,89387), Rusija (r= 0,94999). Birūs kroviniai reikšmingai susiję su Suomija (r= 0,94627), Olandija (r= 0,9472), Lenkija (0,95448), Belgija (r= 0,88234). Išanalizavus Lietuvos eksportuojamų krovinių srautus, buvo nustatyta, kad statistiškai reikšmingai yra susijusios tokios eksporto šalys kaip Suomija,
Olandija, Švedija, Estija, Rusija, Lenkija, Vokietija, Belgija. Susiejus KVJU pakraunamų krovinių srautus su Lietuvos
eksporto rodikliais, galima sakyti, kad Švedijoje, dominuoja bendrieji kroviniai t.y. gyvūninės kilmės produktai ir
kroviniai konteineriuose t.y. laikrodžiai ir jų dalys, Estijoje statistiškai reikšmingi yra bendrieji kroviniai, aliuminis
ir jo gaminiai, Suomijoje bendrieji kroviniai, daugiausiai specialūs audiniai ir birieji kroviniai daržovių, vaisių, riešutų ar kitų augalų dalių produktai, Rusijoje dominuoja konteineriniai kroviniai t.y. varis ir jo dirbiniai, Belgijoje
dominuoja birieji kroviniai mašinos, mechaniniai prietaisai, branduoliniai reaktoriai, katilai, jų dalys, Lenkijoje
konteineriniai kroviniai grūdų, miltų, krakmolo arba pieno produktai, konditerijos gaminiai, taip pat birieji kroviniai aliuminis ir jo gaminiai, Olandijoje dominuoja birieji kroviniai laikrodžiai ir jų dalys. Latvijoje dominuoja
konteineriniai kroviniai mediena ir medienos dirbiniai, medžio anglis, o į Vokietiją konteineriuose yra vežami
gyvi gyvūnai. Pažymėtina, kad eksportas yra vienas iš pagrindinių nacionalinį konkurencingumą atvaizduojančių
rodiklių, todėl yra itin svarbu tirti ir plėtoti šią krovinių kryptį.

REZULTATAI:
Apibendrinant tyrimo rezultatus buvo padarytos trys esminės išvados:
•
Apibūdinus jūrų uosto logistinio jungiamumo koncepciją buvo nustatyta, kad jūrų uosto logistinis
jungiamumas gali būti išmatuojamas jūrų uostų krovos rodiklių sąsajos su tarptautinės prekybos rodikliais lygiu, įvertintu daugiapakopės koreliacinės analizės metodikos pagrindu, sudarančios galimybes
identifikuoti jūrų uoste perkraunamų krovinių tipų sąsajas su krovinių srauto kryptimi, o pagal krovinių srauto kryptis gali būti nustatyti jūrų uosto logistinio jungiamumo su importo ir eksporto krovinių srautu koreliaciniai ryšiai, padedantys charakterizuoti jūrų uosto logistinio jungiamumo specifiką
tarptautinės prekybos erdvėje.
•
Įvertinus KVJU logistinį jungiamumą, buvo nustatyta, kad KVJU logistinis jungiamumas lemia tokius
prekybinius ryšius: eksportuojama yra į Suomiją, Olandiją, Švediją, Estiją, Rusiją, Lenkiją, Vokietiją ir
Belgiją, tokios krovinių grupės kaip bendrieji kroviniai, kroviniai konteineriuose bei birieji kroviniai, o
importuojama iš Latvijos, Norvegijos, Suomijos ir Rusijos, tokios krovinių grupės kaip skystieji kroviniai, žalia nafta ir naftos produktai, birūs kroviniai, natūralios ir cheminės trąšos.
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Transportas – viena iš didžiausių ir ekonomiškai reikšmingiausių, sparčiai besivystančių ūkio sektorių Lietuvoje. Gabenamų krovinių srautai ir jų mastai priklauso nuo efektyvaus transporto sistemų funkcionavimo. Šalia
sukurtų ir veikiančių transporto sistemų, kuriomis gabenami uosto kroviniai skirti tarptautinei prekybai, išsidėsčiusios gyvenvietės, miestai, gyventojams ir verslui reikalinga fizinė ir socialinė infrastruktūra, kuri nuolatos veikiama intensyvių krovinių pervežimų. Dažnai krovininio transporto sistemos sukuria neigiamą poveikį aplinkai, ypač
dėl CO2 emisijų. Nereguliariai uždaromos geležinkelių pervažos veikia transporto spūsčių susidarymą Klaipėdos
teritorijoje. Krovininis transportas (vilkikai) važiuoja tais pačiais keliais, kurie skirti viešajam transportui, miesto ir
priemiesčių gyventojams. Krovinių gabenimas į uosto teritorijas vyksta per Klaipėdos gyvenamųjų rajonų teritorijas. Tokiose procesuose dažnai trūksta sinchronizacijos ir darnumo tarp skirtingų transporto sistemų funkcionavimo. Ši problematika tiriama itin fragmentiškai, trūksta metodinio nuoseklumo, patikimų duomenų.
Krovinių krova per Klaipėdos uostą ir krovinių gabenimo mastai yra didelį pelną nešantys ekonominiai veiksniai. Nuolatos ieškoma naujų logistinio jungiamumo modelių bei geografinių krypčių kroviniams gabenti. Kasmet didėja krovinių gabenimas autokeliais ir geležinkeliais per Klaipėdos teritoriją, o tai neigiamai veikia Klaipėdos miesto ir rajono gyventojų gyvenimo kokybę: padidėjęs triukšmas, oro tarša, dažnos transporto spūstys
prie geležinkelių pervažų. Krovininis transportas vyksta per Klaipėdos gyvenamuosius rajonus, o taip pat keliais,
skirtais viešajam transportui.

DARBO TIKSLAS:
Nustatyti ir įvertinti krovinių gabenimo darnias alternatyvas mažinant oro taršą ir didinant transporto
sistemų sąveiką bei uosto krovinių logistinį jungiamumą.

TYRIMO OBJEKTAS:
Uosto krovinių mastai ir jų cirkuliacija Klaipėdos teritorijoje.

UŽDAVINIAI:
1. Apžvelgti Klaipėdos uosto krovinių mastus ir jų gabenimo dinamiką.
2. Nustatyti uosto krovinių gabenimo autokeliais ir geležinkeliais problemines geolokacijas.
3. Apskaičiuoti pagrindinio tikslo efektyvumo indeksus logistinio jungiamumo stiprinimui mažinant oro
taršą ir didinant krovininio transporto sistemų sąveiką Klaipėdos teritorijoje.
Tyrime taikomas mokslinės literatūros analizės, statistinių duomenų analizės, kartografavimo, pagrindinio
tikslo efektyvumo indekso (angl. Key Performance Index – KPI), logistinio jungiamumo ir erdvinės analizės metodai.
Vienintelis Lietuvoje esantis Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra svarbus krovinių gabenimui per Lietuvą
logistikos elementas. Bendra krovos dinamika Klaipėdos uoste nuo 2010 iki 2020 m. didėjo. 2010 m. krovos
mastai siekė 31,28 mln. t, o 2020 m. padidėjo net 34,5 proc. ir siekė 47,79 mln. tonų. [1] Spartus krovos augimas
uoste yra puikus rodiklis bendrai šalies ekonomikai.
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Krovinių gabenimai vyksta geležinkelių ir autokelių transportu. Šios transporto rūšys svarbios logistinio
jungiamumo dedamosios ir Klaipėdos uostui. Didžiąją dalį Klaipėdos uosto krovinių gabena AB „Lietuvos geležinkeliai“. 2010 m. Klaipėdos uosto krova buvo 31,28 mln. tonų, iš kurių 23,15 mln. tonų buvo gabenami geležinkelių transportu, geležinkeliais buvo pervežta 74 proc. visos uosto krovos. 2018 metais rodikliai šiek tiek
kito – Klaipėdos uosto krova siekė 46,58 mln. tonų, tačiau geležinkelių transportu pervežta 29,74 mln. tonų, kas
sudarė 64 proc. bendros uosto krovos. [1,2]
Klaipėdos teritorija patiria sunkiojo autokelių transportų priemonių bei geležinkelių transporto emisijų
taršą. Dėl nesuderintų geležinkelių grafikų ties pervažomis nuolatos susidaro transporto spūstys, geležinkeliais
gabenami pilni ir tušti konteineriai, cisternos. Miesto šviesoforai nesusieti su „Žaliojo koridoriaus“ transporto
valdymo sistema, kuomet būtų teikiamas greitesnis prioritetas krovininiam transportui vykti per miestą į uostą ir
iš uosto. Analizėje naudoti oro taršos stebėsenos vietų duomenys analizuojant NO2 kiekį Šilutės plente (Baltijos
pr., Dubysos g., Vilniaus pl., Šilutės pl.), kiti – Klaipėdos centro (Taikos pr., Bangų g., Turgaus a., Tilžės g.) oro
kokybės tyrimo stočių duomenys. Šilutės plento duomenys 2015 m. buvo 148 μg/m³, o 2019 m. sumažėjo 38,3
proc. ir siekė 107 μg/m³. Klaipėdos centro duomenys 2015 m. buvo 135 μg/m³, o 2019 m. taip pat sumažėjo 45
proc. ir siekė 93 μg/m³. Penkerių metų stebėsena parodė, jog NO2 tarša Klaipėdos mieste sumažėjo, tačiau pagal
200 μg/m³ ribą Klaipėdos mieste tarša vis dar išlieka labai aukšta.[3]
Klaipėdoje vykdomi uosto krovinių pervežimai geležinkeliais ir autokelių transportu. Didžiausia to problema – oro tarša bei gyventojų socialinės gerovės nepaisymas. Daugumoje krovininio transporto kelių formuojasi
nuolatinės transporto spūstys, dėl ko susidaro ypatingai didelė oro tarša. Krovininis transportas vyksta per miesto
gyvenamuosius rajonus, todėl krovininio transporto tarša atsiliepia žmonių socialinei gerovei. Klaipėdos miesto
gyventojai turi kvėpuoti CO2, NO2 ir kitų teršalų dujomis. Kita problema – geležinkelio pervažų uždarymas, ypač
Sendvario ir Rimkų pervažų nereguliarus uždarymas labiausiai veikia spūsčių susidarymą. Šios pervažos uždaromos tokiu laiku, kada vyksta intensyviausias eismas lengvosiomis transporto priemonėmis, t.y. ryte, kai aplinkiniai šių rajonų gyventojai keliauja į darbus bei vakare, kai iš darbų gyventojai keliauja į namus, dėl to taip pat
lėtinamas ir viešojo transporto judėjimas. Tokios spūstys sukelia socialinę įtampą: susidaro didelės automobilių
eilės, vyksta darbo laiko praradimai, vėlavimai. Dėl gyventojų sąmoningumo stokos, automobiliai stovi prie pervažų su neužgesintais varikliais, kas didina išmetamųjų dujų emisiją į atmosferą. Pagrindinė visos šios situacijos
kliūtis – tai geležinkelio transporto judėjimo grafikų ne skelbimas gyventojams. Gyventojai, kurie turi pervažiuoti
šias pervažas negali susidaryti palankaus maršruto, kuris leistų išvengti spūsčių, nes tikslus geležinkelių transporto judėjimo laikas nėra viešai skelbiamas.
Taip pat šio tyrimo metu buvo apskaičiuotas pagrindinio efektyvumo indeksas (angl. Key Performance
Index - KPI). Šiuo indeksu atliekamas pasirinkto pagrindinio tikslo veiksnio sudėtinių rodiklių efektyvumo apskaičiavimas procentais. Nustatomas kiekvieno pasirinkto rodiklio efektyvumas pasirinktam veiksniui, rodiklių i ir
j porų sugretinimo bei palyginimo principu, kai i ir j porų rodikliams suteikiamas šių rodiklių tarpusavio poveikio
kriterijus išreikštas indeksu i ir j rodiklių matricoje vienas kito atžvilgiu. Taip nustatomas jų poveikis pagrindinio
veiksnio efektyvumui.
Tikslas 1 - Sukurti darnią ir ekologiškai švaresnę miesto ir uosto aplinką, mažinant CO2 emisijas gabenant
krovinius vilkikais. Tikslo 1 veiksnys – CO2 emisijų (kg) iš automobilių (vilkikų transporto) uosto krovinių
gabenime. Tikslo 1 veiksnio rodiklių efektyvumas: mažinti uosto krovinių gabenimą vilkikų transportu
(10 proc.), „Žaliojo koridoriaus“ infrastruktūros sukūrimas (48 proc.), mažinti vilkikų transporto cirkuliacijos laiką Klaipėdos teritorijoje (8 proc.), kitų išorinių veiksnių poveikis 33 proc.
Tikslas 2 - Stiprinti logistinio jungiamumo darnias alternatyvas, daugiau uosto krovinių gabenant geležinkeliais, kurie sukuria mažesnes CO2 emisijas uosto krovinių gabenime. Tikslo 2 veiksnys - uosto krovinių
gabenimo mastas geležinkeliais. Tikslo 2 veiksnio rodiklių efektyvumas: mažinti uosto krovinių gabenimą vilkikų transportu (37 proc.), mažinti vilkikų transporto cirkuliacijos laiką Klaipėdos teritorijoje
(39 proc.), įdiegti geležinkelio pervažų uždarymo/atidarymo grafikus (7 proc.), kitų išorinių veiksnių
poveikis (16 proc.).
Tikslas 3 - Stiprinti bendradarbiavimo modelį tarp miesto ir uosto, sukuriant „Žaliąjį koridorių“ krovininiam
transportui, instaliuojant išmaniuosius šviesoforus transporto sistemų valdymui. Tikslo 3 veiksnys - išmaniųjų šviesoforų skaičius eismo reguliavimui sukuriant „Žaliąjį koridorių“. Tikslo 3 veiksnio rodiklių
efektyvumas: „Žaliojo koridoriaus“ infrastruktūros sukūrimas (55 proc.), mažinti vilkikų transporto cirkuliacijos laiką Klaipėdos teritorijoje (20 proc.), įdiegti geležinkelio pervažų uždarymo/atidarymo grafikus (7 proc.), kitų išorinių veiksnių poveikis (19 proc.).
Tikslas 4 - Sumažinti krovininio transporto važiavimo laiką per Klaipėdos teritoriją. Tikslo 4 veiksnys - krovininio transporto važiavimo laikas per Klaipėdos teritoriją. Tikslo 4 veiksnio rodiklių efektyvumas:
„Žaliojo koridoriaus“ infrastruktūros sukūrimas (33 proc.), mažinti vilkikų transporto cirkuliacijos laiką
Klaipėdos teritorijoje (31 proc.), įdiegti geležinkelio pervažų uždarymo/atidarymo grafikus (13 proc.),
kitų išorinių veiksnių poveikis (23 proc.).
Tikslas 5 - Nustatyti geležinkelio pervažų uždarymo grafikus Klaipėdos teritorijoje, siekiant mažesnių CO2
emisijų iš individualaus ir kito transporto. Tikslo 5 veiksnys - lengvųjų ir kitų automobilių skaičius, kurie
stovi prie uždarytų pervažų vidutiniškai per metus. Tikslo 5 veiksnio rodiklių efektyvumas: mažinti uosto
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krovinių gabenimą vilkikų transportu (11 proc.), mažinti vilkikų transporto cirkuliacijos laiką Klaipėdos
teritorijoje (8 proc.), įdiegti geležinkelio pervažų uždarymo/atidarymo grafikus (56 proc.), kitų išorinių
veiksnių poveikis (25 proc.).
Logistinis jungiamumas svarbus kiekvieno miesto darniai plėtrai. Kuo labiau bus suderintos įvairios transporto rūšių sistemos tarpusavyje, tuo mažiau kils problemų greitai ir efektyviai pervežti krovinius iš pradinio
taško į galutinį. Tarp geležinkelių transporto ir Klaipėdos uosto logistinis jungiamumas yra kur kas geresnis, tačiau
tam, jog būtų išpildyti visi lūkesčiai svarbu gerinti esamą infrastruktūrą: gerinti geležinkelių operacijas, kad netrikdytų miesto gyventojų socialinės gerovės bei lengvai pasiektų visas Klaipėdos uosto teritorijas.
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PANDEMIJOS POVEIKIO
KRUIZINEI LAIVYBAI
VERTINIMAS RYTINĖS
BALTIJOS JŪROS PAKRANTĖS
UOSTUOSE

Kruizinė laivyba laikoma viena iš pagrindinių uosto veiklų, skatinančių tarptautinio turizmo plėtrą ne tik
uostamiestyje, tačiau ir visame pajūrio regione ir visoje šalyje [1]. Siekiant sukurti kiek įmanoma didesnę kruizinės laivybos generuojamą pridėtinę vertę jūrų uostui, miestui, regionui ir šaliai, kruizinės laivybos plėtra tampa
viena iš svarbių turizmo plėtros sričių, skatinančių jūrų uosto, miesto ir turizmo sektoriaus tarpusavio integraciją.
Moksliniuose tyrimuose pastebima, kad vieni mokslininkai akcentuoja kruizinės laivybos naudą per pridėtinę
ekonominę vertę, o kiti išskirią jos neigiamą poveikį uostamiesčių ir ištisų regionų aplinkai, todėl susidaro poreikis analizuoti, kaip kruizinės laivybos nauda gali būti susijusi su neigiamu poveikiu aplinkai ir kaip atrasti subalansuotą naudos ir neigiamo poveikio aplinkai tašką. Pasaulinė pandemija koregavo kruizinės laivybos rinką:
kruizinės laivybos verslo atstovai, jūrų uostai neteko pajamų, o uostuose, aptarnaujančiuose kruizinius laivus
nebuvo išmestos tonos orą teršiančių dalelių. Tokiame kontrastingame kontekste galima matyti, kad siekiant
plėtoti kruizinės laivybos sektorių, reikalinga surasti ekonominės naudos ir tvarumo optimalų santykį.
Kruizinės laivybos tematika yra tęstinė LAJM mokslininkų tyrimų kryptis (Plačienė ir Valionienė, 2015; Valionienė ir Triuškaitė, 2015; Krasauskaitė ir kiti, 2017), pastaraisiais metais papildyta emisijos skaičiavimo metodikos taikymu (Martinkutė ir kiti, 2020; Pletkauskaitė ir kiti, 2018) plėtojant C. Trozzi (2010) pasiūlytą metodiką.

TYRIMO OBJEKTAS:
Kruizinės laivybos ekonominis tvarumas pandemijos įtakoje.

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti kruizinės laivybos ekonominės naudos ir neigiamo poveikio aplinkai santykį pandemijos įtakoje.

TYRIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibūdinti kruizinės laivybos ekonominio tvarumo sampratą;
2. Parengti tyrimo metodiką naudos ir neigiamo poveikio aplinkai įvertinti;
3. Pritaikyti tyrimo metodiką rytinės Baltijos jūros uostuose kruizinės laivybos atveju.
Vertinant kruizinės laivybos teigiamą ekonominį poveikį akcentuotina tai, kad kruizinė laivyba laikoma viena iš pagrindinių uosto veiklą skatinančių tarptautinio turizmo plėtrą ne tik uostamiestyje, tačiau ir visoje šalyje
[7]. Pajamas tiesiogiai gauna uosto direkcija, bei netiesiogiai - turizmo industrija, iš suteikiamų paslaugų bei prekių [5]. Tačiau reikia atsižvelgti ir į kruizinės laivybos keliamą neigiamą poveikį aplinkai: kruiziniai laivai priekrantėse ir uosto teritorijose dirba maksimaliu pajėgumu ir išmetą į orą didelius kiekius teršalų, manevruodami jūrų
uosto akvatorijoje, papildomai kelia triukšmą, kruizinių laivų atplaukimas į uostą neišvengiamais susijęs ir su
atliekų kiekio padidėjimu bei jų tvarkymo poreikio susidarymu [4]. Ir nors pakankamai svarbu skatinti kokybiško
pakrančių turizmo plėtrą, tačiau reikia įvertinti ir neigiamą poveikį.
Apibendrinant, galima teigti, kad kruizinė laivyba sukuria pridėtinę vertę viso regiono ekonomikai, plečia
turizmo sektorių šalyje, sudaro prielaidas integruoti į tarptautinio turizmo tinklus, plėtoti jūrinio turizmo industriją, skatina atskirų sektorių, tokių kaip miesto, jūrų uosto ir turizmo glaudų bendradarbiavimą bei sklandžios
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veiklos užtikrinimą, tačiau taip pat dėl technologinių kruizinės laivybos sprendinių kruizinė laivyba yra tarši, todėl
itin svarbu subalansuoti jos sukuriamą ekonominę ir pridėtinę vertę su neigiamu poveikiu aplinkai, skaičiuojant
ekonominį tvarumo rodiklį.
Tyrimo metu, siekiant įvertinti kruizinės laivybos ekonominės naudos ir neigiamo poveikio aplinkai santykį
tyrimas padalintas į dvi logines dalis – tai ekonominių rodiklių paieškos ir taršos vertinimo metodikos taikymas.
Ekonominiai naudos rodiklis turi teigiamą poveikį regionui. Šis rodiklis kruizinėje laivyboje apskaičiuojamas vertinant vieno kruizinės laivybos keleivio generuojamu pajamų dydžiu, apskaičiuojamu pagal formule, kuri priklauso
nuo atplaukiančių kruizinių laivų skaičiaus bei juo plaukiančių keleivių skaičiaus, įskaitant ir maksimaliai leistiną
keleivių skaičių kruiziniame laive ir gali būti apskaičiuojama formule (1):

Antroji tyrimo dalis yra pagrįsta taršos kiekio, matuojamo tonomis, kurį išskiria kruiziniai laivai plaukdami
priekrančių ir uosto teritorijoje, vertinimas, taikant formulę (2). Šio tyrimo kontekste taršos skaičiavimai nėra
atliekami, o remiamasi anksčiau atliktais tyrimais [2, 6, 7]. Pastebėtina yra tik tai, kad laivo dydis ir laivo keliamoji
galia yra pagrindiniai elementai skaičiuojant laivo taršos dydį, matuojamą tonomis, taikant specialią metodiką
[8]. Naudojant ekonominės naudos rodiklius (1) ir matuojant taršos kiekį, tenkantį vienam keleiviui tonomis (2),
galima įvertinti ir kruizinės laivybos ekonominį tvarumo rodiklį, apskaičiuojamą pagal formulę (3).
Taigi, remiantis ekonominės naudos ir emisijos rodikliais, kruizinės laivybos plėtros scenarijus galima modeliuoti santykiniu ekonominio tvarumo rodiklio pagalba, analizuojant, kaip santykyje kinta teršalų kiekis, tenkantis vienam kruizinės laivybos keleivio išleistam eurui.
Išanalizavus kruizinės laivybos rodiklius 2014-2020 m. laikotarpiu Baltijos jūrų uostuose, buvo nustatyta tendencija, kad atvykstančiųjų kruizinių laivų skaičius į jūrų uostus mažėja, o keleivių ir turistų, aplankančių miestą, skaičius didėja. Remiantis tokio priežastinio statistiniu reikšmingumu, galima teigti, kad dominuoja
tendencija, jog įplaukiantys laivai yra didesni bent 0,2 karto, o tai daro teigiamą poveikį ekonominės naudos iš
kruizinės laivybos apimtims uostamiesčių regione. Ekonominė nauda priklauso nuo surinktos rinkliavos už laivus,
rinkliavos už keleivį laive. Pastebėtina, kad 2020 m. pandemijos metu žala Klaipėdos jūrų uoste siekė daugiau nei
4,74 mln. eurų, Rygos jūrų uoste daugiau nei 6,21 mln. eurų, Talino jūrų uoste daugiau nei 9,68 mln. eurų EUR
dėl kruizinės laivybos sustabdymo, o pasaulinė kruizinio turizmo industrija dėl neigiamo pandemijos poveikio
patyrė daugiau nei 150 mlrd. JAV$ nuostolius, o nauji laivai dėl didelių išlaikymo kaštų neveikloje buvo priduoti
supjaustymui į metalo laužą.
Tyrimo metu 2013 – 2019 m. laikotarpyje pastebima, kad kruizinių laivų oro tarša įvairiomis taršiomis
medžiagomis mažiausiai taršos sudarė sieros oksidai, o didžiausią dalį emisijų, beveik 80% visos sukeliamos taršos kiekvienais metais sukelia išmetamos anglies dioksido dujos. Analizuojant kruizinių laivų išmetamos teršalų
pokyčių dinamikos duomenis, buvo nustatyta, kad didžiausia emisijos dalis buvo nustatyta 2017 m., kai į jūrų
uostus buvo atplaukęs didžiausias kiekis kruizinių laivų ir turistų, tačiau pandemijos metu oro tarša sumažėjo
Klaipėdoje apie 77 tūkst. t., Rygoje 122 tūkst. t., o Taline net 509 tūkst. t.
Analizuojant ekonominės naudos rodiklį, tenkantį vienam keleiviui galima akcentuoti tai, kad 2020 m., kai
kruizinės laivybos atvykimai į uostus dėl COVID-19 pandemijos buvo atšaukti, uostamiesciai vidutiniškai neteko
daugiau nei 6 mln. EUR pajamų, tačiau ir oro tarša buvo ženkliai sumažėjusi. Apskaičiuotas ekonominio tvarumo
rodiklis dinamikoje taip pat parodė, kad vidutiniškai kasmet emisijos dalis, tenkanti 1 keleivio išleistam eurui miete, mažėja, todėl galima daryti išvadą, kad ekonominis kruizinės laivybos tvarumas didėjo tiriamojo laikotarpio
metu. O pandemijos padariniai akivaizdžiai įrodė, kad ir kruizinė laivyba turi būti plėtojama uostuose tvariai ir
tokius plėtros scenarijus galima stebėti apskaičiuoti ekonominio tvarumo rodiklio pagalba.
Remiantis tyrimo rezultatais naudoti turizmui tik didžiausius ir naujesnius kruizinius laivus, kuriais būtų
galima 50% naudingumu užildyti keleiviais. Tiems kurie nori aplankyti miestą, būtų galima tiksliai ir saugiai suorganizuoti laiką ir maršrutą autobusais pro žymiausias uostamiesčio vietas, taip atnešdami naudą miesto turizmui.
Pritaikius numatytą scenarijų, tikėtina, jog pajamos toliau didėtų, o tarša mažėtų. Taip būtų siekiama tyrime
analizuojamo ekonominio tvarumo.
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JŪRŲ TRANSPORTO
SEKTORIAUS SPECIALISTŲ
RENGIMO ORGANIZACIJŲ
RINKODAROS PRIEMONIŲ
EFEKTYVUMO DIDINIMO
GALIMYBIŲ VERTINIMAS

PROBLEMA:
Moksliniuose tyrimuose identifikuojama pagrindinė organizacijos atpažįstamumo realioje bei skaitmeninėje erdvėje mokslinė problema, susijusi su tuo, jog realioje aplinkoje veikiantys žmogiškosios elgsenos bei
suvokimo elementai skaitmeninėje erdvėje transformuojasi į specialius, dažniausiai dirbtinio intelekto sprendimais pagrįstus algoritmus, kas tiesiogiai daro įtaką organizacijų rinkodaros strategijos formavimo principams,
kurių vienas - organizacijos skaitmeninis identitetas ir randamumas paieškos sistemose. Remiantis naujausiais
tyrimais, galima pastebėti, kad dėl minėtų priežasčių dažniausiai taikomos įprastinės organizacijos pozicionavimo rinkoje strategijos ne visada yra efektyvios, todėl tyrimo problema yra pagrįsta ontologijomis grįstų raktinių
sąvokų formavimo poreikiu jūrų transporto sektoriui reikalingų specialistų rengimo sektoriuje siekiant įgyvendinti efektyvią jūrininkų rengimo paslaugas remiančią skaitmeninės rinkodaros strategiją pagrįstą skaitmeninio
identiteto koncepcija.

TYRIMO OBJEKTAS:
Skaitmeninės rinkodaros efektyvumo didinimo galimybės.

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų skaitmeninės rinkodaros priemonių
efektyvumo didinimo taikant ontologijas galimybes.

TYRIMO UŽDAVINIAI:
1. Remiantis teorinėmis rinkodaros strategijos formavimo prielaidomis bei skaitmeninės rinkodaros pagrindiniais principais ir algoritmais apibrėžti esminius rinkodaros realioje ir skaitmeninėje erdvėje
skirtumus.
2. Analizuoti jūrų transporto sektoriaus specialistų rengimo segmento ontologijas.
3. Sudaryti optimalaus internetinės paieškos raktažodžių rinkinį, kurio pagalba galima būtų sukurti skaitmeninį organizacijos identitetą ir taikyti jį skaitmeninės rinkodaros priemonėse.
Tyrimo metu taikomi mokslinės literatūros analizės, analitinis teorinio modeliavimo, statistinis duomenų
analizės metodai, eksperimentinio tyrimo metodas, o tyrimo rezultatams atvaizduoti ir pristatyti taikomi logografiniai duomenų atvaizdavimo metodai, panaudojant LAJM turimą techninę ir programinę tyrimui reikalingą
įrangą bei informacinių sistemų išteklius. Tyrimas buvo atliktas 2021. 01- 2021-03, tyrimui atlikti buvo naudojami LAJM duomeniys: interneto svetainė, STUDIJUOK- LAJM skiltis, misija, Google search konsolės paskyroje
saugomi duomenys 2020-2021 m. laikotarpis. Duomenų pagrindu buvo formuojamas ontologijų tinklas.
Kadangi pagrindinės pozicionavimo komponentės suponuoja rinkodaros formavimo principus, jos turi
sąsajas ir su ontologijų koncepcija: kai komponentės nustatytos ir įtrauktos į rinkodaros priemonėmis formuojamą turinį, ontologijos algoritmai atlieka likusį darbą, kad vartotojai internete rastų to, ko jiems reikia, o
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organizacijos galėtų pristatyti tai, ko vartotojai ieško. Šie elementai sudaro rinkodaros strategijos pagrindą,
kurį vėliau plėtojo [1], kuris remdamasis [2] pozicionavimo strateginės mokyklos teoriniais principais išskyrė
pagrindinius organizacijų tipus pagal jų formuojamus pozicionavimo metodus. Remiantis šiais metodais jūrų
transporto studijų paslaugas teikiančios organizacijos galėtų būti priskirtos arba nišinių žaidėjų, arba profesionalių paslaugų kategorijoms. Tokiu požiūriu yra svarbus elementas populiarinimas ir žinomumo didinimas, ką
teigia strateginio planavimo dizaino ir galios mokykla, taikytina pozicionavimo rinkos strategijai įgyvendinti [3].
Apibendrinant šias kategorijas, galima teigti, kad jūrų transporto studijų paslaugas teikiančių aukštųjų mokyklų
paslaugos atitinka nišinių profesionalių žaidėjų mišrią kategoriją, todėl rinkodaros strategijos formavimas yra
integruotas procesas, pozicionuojant rinkoje ne tik paslaugas, tačiau ir specifines žinias bei įgūdžius. Reikia
pastebėti, kad jūrinio rengimo sektorius yra specifinis specifinėmis studijų programomis, kurios priskiriamos
technologijų, inžinerijos, verslo ir viešosios vadybos informatikos kryptims, todėl neretai šioms studijų programoms tenka konkuruoti su kitomis į platesnį rinkos segmentą specialistų rengimo požiūriu orientuotomis
studijų programomis.
Uosto ir laivybos sektorius – tai stambus pramonių kompleksas susijęs su transporto paskirstymu ir
kitomis sistemomis. Patys uostai yra įvardijami kaip tarptautinio krovinių gabenimo tranzito mazgai. Uostai
tampa ekonominės plėtros centrais, kai šalia uostų yra įkuriamos paslaugų įmonės arba pramonės. Remiantis
socialinių medijų naudojimo tyrimo ataskaita, galima matyti, kad iš viso 2019 m. pradžioje pasaulio gyventojų
skaičius sudarė 7,7 mlrd. žmonių, kurių 4.2 mlrd. turėjo interneto prieigą (54%) ir net 3,397 mlrd. gyventojų
buvo aktyvūs socialinių medijų naudotojai, kas sudaro 44% visos pasaulio populiacijos. Reikia pastebėti, kad
kiekvienas interneto prieigą turintis pasaulio gyventojas vidutiniškai turi 7.6 paskyros socialiniuose tinkluose.
Vidutiniškai vienas pasaulio gyventojas turi 5,54 socialinės paskyros ir vidutiniškai socialinėse medijose kasdien
praleidžia 116 minučių. Pažymėtina, kad globalios rinkos kontekste net 91% prekinių ženklų naudoja bent 2
socialinės medijos kanalus, o 81% smulkaus ir vidutinio verslo kompanijų savo verslą plėtoja vienoje ar kitokioje
elektroninėje platformoje. Vertinant Google paieškos sistemos naudojamumą, galima matyti, kad vidutiniškai
per mėnesį Google platformoje varikliai atlieka daugiau nei 100 mlrd. paieškų per mėnesį, kas reiškia, kad
kiekvienas interneto prieigą turintis pasaulio gyventojas vidutiniškai per mėnesį atlieka 23,81 paieškos, o tai
reiškia, kad vidutiniškai kiekvienas interneto prieiga turintis pasaulio gyventojas per vieną dieną atlieka 0,8
paieškos. Galima būtų apibendrinti, kad kasdien kiekvienas interneto prieigą turintis gyventojas atlieka bent
vieną paiešką. Kita vertus, Google paieškos variklis vidutiniškai kiekvieną sekundę atlieka vidutiniškai 40000
užklausų, o net 91,47% visų pasaulyje atliekamų paieškų yra atliekamos naudojant Google paieškos variklius.
Ontologija – algoritmas, kuriame atsižvelgiama į esamus vartotojų elgsenos tyrimų rezultatus, bei sąsaja
su kognityvine ir ekonomine socialine bei psichologine elgsena [4]. Galima manyti, kad didžioji dalis ontologijos
algoritmų raktinių žodžių yra išvesti ar atrasti iš socialinių tinklų. Algoritmai veikia taip, kad vartotojas kartą į
paieškos lauką įvedęs tam tikrus raktinius žodžius toliau socialiniuose tinkluose nuolatos matys reklamas būtent
tų raktinių žodžių. Algoritmas veikia kiekvienam socialinio tinkle vartotojui atskirai, jis siūlo vartotojui tai ko jis
ieško ir retai kada siūlo visiškai nevartotiną, vartotojo nesuinteresuotą informacija, įrašą ar prekę. Socialiniai
tinklai ne tik suteikia galimybę vystyti ontologiją, bet jie nuolatos vysto ir kuria vis stipresnes galimybes susidaryti ontologijos raktinių žodžių rinkiniui ir sudaro prielaidas formuoti skaitmeninį organizacijos identitetą
pagrįstą ontologiniais tinklais. Ontologija yra pagrįsta informacijos gavimo sėkme, kuri pritaikoma semantiniam
indeksavimui. Tai formali akivaizdžiai specifikuota bendrinimo konceptualizacija. Formaliai tai reiškia, kad jis gali
būti komunikacijos įrankis tarp žmogaus ir kompiuterio ir aiškiai išreiškia sąvokų ir koncepcijų atitikimą. Konceptualizacija tai numatomas reiškinio modelis, identifikuojamas pagal jo sąvokas ir santykį [5]. Todėl ontologija
apibrėžia oficialių terminų rinkinį, kurį vadiname konceptu.
Remiantis sudarytu teoriniu ontologijų modeliu, galima taikyti įvairius tyrimo metodus, kurių pagrindinis
– skaitmeninių reprezentacinių priemonių raktažodžių, kuriais operuoja Google varikliai analizavimas, lyginant
su naudojamais raktiniais žodžiais internetinėse svetainėse bei socialiniuose tinkluose.
Sudarius tinklapio semantinius tinklus pagal duomenis, remiantis interneto svetainės monitoringo
priemonėmis tokiomis kaip Google Analytics organinės paieškos įskiepiu Google search console, buvo nustatyta, kad ontologijomis grįsta rinkodaros strategija nebuvo taikyta. Buvo įžvelgtos subendrinto raktažodžių
naudojimo tendencijos, tačiau skaitmeninės rinkodaros ir google paieškos algoritmams efektyviai išnaudoti
priemonės taikomos minimaliai. Tarp abiejų semantinių tinklų buvo rastas tik vienas raktinių žodžių atitikmuo ir
tai leidžia nustatyti, kad šiame tinklapyje ontologija nebuvo taikoma. Pirmame tinkle buvo nurodyti strateginiai
uždaviniai, kiekviena studijų programa internetinėje svetainėje turi savo atskirą puslapį iš kurių buvo išvesti
raktiniai žodžiai, vyraujantys puslapiuose. Pagal ryšį su kiekvienu ontologiniu uždaviniu buvo pastebėta, kad visuose puslapiuose vyrauja tokie patys raktiniai žodžiai. Antrajame semantiniame tinkle esantys raktiniai žodžiai
parodė realią situaciją, pagal kokius žodžius dažniausiai vartotojai randa LAJM puslapį. Atsižvelgiant į abiejuose
tinkluose esančius raktažodžius, įžvelgiama internetinio tinklapio problema, kad raktažodžiai neatitinka nei su
vienu panaudotu raktažodžiu tinklapyje. Nustatytas ryškus skirtumas tarp raktažodžių įvairovės, todėl paieškos
algoritmai negali tinkamai ištransliuoti ir rasti LAJM tinklapio. Dėl šios priežasties, remiantis Google search console duomenimis buvo atliktas naujas tyrimas (1 pav.).
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1. pav.
Lajm rekomenduojamas ontologijų tinklas

Norint pagerinti mokyklos populiarumą internetinėje erdvėje reikėtų atsižvelgti į programuojamus raktinius žodžius pagrindiniame tinklapio puslapyje ir aktualiausiuose puslapiuose, kad vartotojui ieškant algoritmai
tinkamai suveiktų ir pasiūlytų vartotojui šią internetinę svetainę. Taip pat reikia pastebėti, kad kiekviename studijų programos puslapyje yra naudojami tokie patys raktiniai žodžiai, reikėtų pasinaudoti ir sugeneruoti daugiau
skirtingų ir įvairesnių sričių raktažodžių, kad susidarytų platesnis semantinis tinklas, to pasekoje gautume platesnį
paieškos lauką, kuris ves į mokyklos puslapį. Pagal sukurtą ontologinį sematinį tinklą, rekomenduojama remiantis
rekomendacijomis suformuoti vieną unikalią raktažodžių sistemą ir sistemingai ją naudoti visuose socialinuose
tinkluose bei Lajm interneto svetainės raktažodžių sistemoje.
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1

JŪRŲ UOSTO SĄSAJOS
SU ŠALIES SOCIALINE
EKONOMINE PAŽANGA
VERTINIMAS

Jūrų uostas - vienas svarbiausių elementų laivyboje. Uostas apibrėžiamas kaip įvairių statinių kompleksas,
kurio paskirtis yra užtikrinti sklandų su laivyba susijusių operacijų vykdymą. Uoste vykdomų operacijų reikšmę
galima išskirti nacionalinės ekonomikos lygiu, jame vykdoma veikla sukuria darbuotojų poreikį, kuria pridėtinę
vertę, kas yra reikšmingi veiksniai šalies ekonomikai, jos pažangai.

PAGRINDINIS TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti sąsają tarp uosto veiklos ir šalies socialinės ekonominės pažangos. Įvertinimui, visų pirma išskiriami rodikliai, kurie apibūdintų jūrų uosto veiklą ir šalies socialinę ekonominę pažangą.
Tyrimui duomenys buvo pasirinkti naudojant United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), Eurostat ir Lietuvos statistikos departamento duomenų bazes. Analizei pasirinktas 2008 - 2019 m. laikotarpio duomenų rinkinys, laikotarpis po 2007 - 2008 m. ekonominės krizės. Tokį pasirinkimą sąlygojo duomenų
prieinamumas, dėl rodiklių įvairovės, ilgesnio laikotarpio duomenų rinkinys nebūtų pilnai užpildytas.
Jūrų uosto veiklai apibūdinti pasirinkti du rodikliai: uosto jungiamumo su kitomis transporto rūšimis ir
uosto ekonomikos rodikliai. Šalies socialinę ekonominę pažangą nuspręsta apibrėžti trimis rodikliais: ekonomikos
augimo, gyvenimo kokybės ir ekonminės nelygybės rodikliais.
Jūrų uosto veikla apibūdinta ekonomikos ir jungiamumo su kitomis transporto rūšimis rodikliais. Vystantis
globalizacijai, BVP ar eksporto vienetas yra susijęs su didesniais konteinerių srautais [1]. Todėl kaip vienas iš
uosto ekonomikos rodiklių pasirinktas uoste perkrautų konteinerių kiekio rodiklis (UE1), o kitas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) grynojo pelno (UE2) rodiklis. Pastarasis rodiklis pasirinktas darant prielaidą,
kad uosto pelningumo dydis turi sąsają su didesne finansine nauda šalies ekonomikai, todėl pasirinktas uosto
ekonomikos apibūdinimui. Vertinant uostą kaip svarbų elementą logistikoje ir logistikos svarbą ekonomikoje,
uosto veikla apibūdinta jungiamumo su kitomis transporto rūšimis rodikliu. Tam buvo išskirti: intermodalinių
transporto vienetų krovinių apyvartos geležinkelių transportu (UJ1), perkrautų kelių transporto priemonių, su
priekabomis ar be jų, kiekio jūrų uostuose (UJ2), perkrautų kelių transporto priemonių puspriekabių ar priekabų
kiekio jūrų uostuose (UJ3) ir TEU kiekio transportuoto geležinkeliu (UJ4) rodikliai.
Socialinė ekonominė pažanga įvertinta ekonomikos augimo, gyvenimo kokybės ir ekonominės nelygybės
rodikliais. Ekonomikos augimas yra vienas iš svarbiausių rodiklių analizuojant šalies vystymąsi [2]. Ekonomikos
augimą pasirinkta apibūdinti bendrojo vidaus produkto (EA1), eksporto (EA2), nedarbo lygio (EA3), išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (EA4), BVP dalies moksliniams tyrimams ir plėtrai (EA5) rodikliais.
Apibrėžiant gyvenimo kokybę, dėl konkrečių rodiklių nėra sutariama, kiekvienas tyrėjas renkasi atitinkamus rodiklius, priklausomai ką ketina tirti [3]. Šiame tyrime gyvenimo kokybės apibūdinimui pasirinkti: vidutinių pajamų
(GK1), tikėtinos gyvenimo trukmės (GK2), mirtingumo nuo oro taršos (GK3), aplinkosauginių mokesčių (GK4),
skurdo lygio (GK5), korupcijos suvokimo (GK6), suaugusiųjų švietimo (GK7) rodikliai. Ekonominės nelygybės rodiklis įtrauktas į tyrimą dėl siekio ištirti kuo realesnę socialinės ekonominės pažangos situaciją, kadangi ekonominė
nelygybė - išskiriamas kaip ekonomikos augimą ribojantis veiksnys [4]. Šiam rodikliui apibūdinti pasirinktas GINI
koeficientas (EN1), S80_S20 (EN2), decilinio diferenciacijos koeficiento (EN3) rodikliai.
Norint išvesti socialinės ekonominės pažangos ir uosto veiklos bendrus rodiklius buvo naudoti indeksai, kurie yra priskiriami prie santykinių statistinių skaičių kategorijos ir naudojami norint atlikti sudėtingų ekonominių
reiškinių palyginimą [5]. Skaičiavimų seka pavaizduota 1 lentelėje.
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1 LENTELĖ.
Muitinės procedūrų aiškumų skaičiavimai.

Atlikus skaičiavimus, toliau sudarytas modelis (1 paveikslas), kuriame atvaizduojami sudaryti indeksai, indeksus sudarantys komponentai, bei tarp visų komponentų atliktos koreliacinės analizės koeficientai.

1. pav.
Uosto veiklos sąsajos su socialine ekonomine pažanga tyrimo modelis

Modelis buvo sudarytas koreliacinės analizės pagrindu. Tam, kad išvengti multikolinearumo, kiekvieno indekso rodiklių rinkinyje atlikta tarpusavio rodiklių koreliacinė analizė ir stipriai koreliuojantys rodikliai pašalinti
[6].
Tiriant koreliacijas tarp indeksų, sudarančių socialinės ekonominės pažangos indeksą (SEPI), nustatyta, kad
stipriausia koreliacija sieja ekonomikos augimo (EAI) ir gyvenimo kokybės (GKI) indeksus (r = 0,72, p < 0,01). Toks
teigiamas ryšys rodo jog augant ekonomikai, gerėja gyvenimo kokybė. Ekonominės nelygybės indeksą (ENI) su
gyvenimo kokybės indeksu (r = 0,41, p < 0,05) ir ekonomikos augimo indeksu (r = 0,18, p = 0,18) sieja silpnesnė
teigiama koreliacija. Nepaisant mažesnės ekonominės nelygybės indekso reikšmės, rodiklis įtrauktas į SEPI skaičiavimą, kadangi rodiklio neįtraukimas sumažintų modelio R^2. ENI kintamojo įtraukimas į modelį leidžia nustatyti stipresnę sąsają tarp jūrų uosto veiklos (JUVI) ir socialinės ekonominės pažangos (SEPI) indeksų.
Tarp JUVI sudarančių rodiklių: uosto jungiamumo su kelių ir geležinkelių transportu indekso ir uosto ekonominio indekso, nustatytas stiprus tiesioginis koreliacinis ryšys (r = 0,84, p < 0,01), kas rodo jog rodikliai glaudžiai
susiję.
Apskaičiavus koreliaciją tarp jūrų uosto veiklos ir socialinės ekonominės pažangos indeksų, gautas statistiškai reikšmingas tiesioginis koreliacinis ryšys (r = 0,68, p < 0,02), kuris rodo, kad uosto veikla yra tiesiogiai susijusi
su nacionaline socialine ekonomine šalies pažanga.
Siekiant aprašyti SEPI priklausomybę nuo uosto ekonominio indekso (UEI) ir uosto jungiamumo indekso
(UJI) buvo sudarytas tiesinės daugialypės regresijos modelis SEPI=0,39+0,78*UEI+0,43*UJI. Nustatyta, kad modelis yra statistiškai reikšmingas (F = 13,3, p < 0,01), determinacijos koeficientas (R^2 = 0,75) rodo, kad taikant
sudarytą modelį prognozei būtų pasiekiamas apie 75% tikslumas. Abiejų į modelį įtrauktų nepriklausomų kintamųjų koeficientai teigiami, kas rodo esant tiesioginį ryšį su SEPI. Tačiau atsižvelgiant į koeficiento dydį, daroma
išvada, kad uosto ekonominiai rodikliai turi didesnę reikšmę šalies socialinei ekonominei pažangai nei uosto
jungiamumas.
Taigi pasirinkus atitinkamus rodiklius, apibūdinačius jūrų uosto veiklą ir šalies socialinę ekonominę pažangą, apskaičiuoti indeksai. Susisteminus gautus indeksus iki jūrų uosto veiklos ir socialinės ekonominės pažangos
indeksų, koreliacinės analizės pagrindu nustatyta, kad jūrų uostas turi tiesioginį teigiamą ryšį su šalies socialine
ekonomine pažanga. Didėjant tyrimo metu išskirtiems uosto rodikliams, didėtų ir socialinės ekonominės pažangos rodikliai, sudarius regresinę lygtį, nustatyta, kad būtent uosto ekonominiai rodikliai daro didžiausią teigiamą
įtaką šalies socialinei ekonominei pažangai.
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TURIZMO VADYBOS IR
SVETINGUMO SEKTORIAUS
STUDENTŲ PROFESINIO
TAPATUMO RAIŠKA IR
SĄSAJOS SU PROFESINIAIS
ATEITIES KETINIMAIS
COVID-19 SĄLYGOMIS

Globalūs politiniai, ekonominiai, socialiniai ir ekologiniai veiksniai daro didelę įtaką skirtingiems verslo
sektoriams. XXI a. pasaulio ekonominė ir socialinė problema – COVID-19 pandemija [1]. 2020 m. sausio 30
d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) dėl COVID-19 ligos plitimo paskelbė pasaulinę ekstremalią situaciją.
Reaguodamos į tai, dauguma šalių uždarė savo sienas lankytojams ir turistams. Turizmas yra vienas iš sektorių,
kurį labiausiai paveikė judėjimo ir kelionių apribojimai bei draudimai, apimantys vidaus ir tarptautinį turizmą
[1].
Kaip teigia Miknius [2], turizmas yra „labai svarbi šalies ekonomikos šaka, kurianti naujas darbo vietas
viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose, turizmo, maitinimo įmonėse bei parduotuvėse“. Lungu [3] nustatė, kad turizmas yra vienas iš ekonomikos sektorių su dinamiškiausiu vystymusi ir
laikomas efektyviu pajamų šaltiniu. Turizmo industrija auga kiekvieną dieną [4], todėl profesionalių darbuotojų paklausa nuolat auga [5]. Kvalifikuoti darbuotojai turi svarbų vaidmenį svetingumo sektoriuje [6], klientų
lojalumui ir pasitenkinimui [7].

TYRIMO TIKSLAS:
Ištirti turizmo vadybos ir svetingumo sektoriaus studijas pasirinkusių studentų profesinio tapatumo raišką
ir sąsajas su profesiniais ateities ketinimais.
Profesinis tapatumas (angl. profesional identity) yra plačiai psichologijoje tyrinėjama tema. Psichologai,
klasikinės tapatybės ugdymo teorijos kūrėjas Erikas Eriksonas ir ego tapatumo statuso teorijos autorius James
Marcia, nurodo, kad įsipareigojimai pasirinktai tapatybei ir pamirštos alternatyvos yra būtinos augant naujai,
brandžiai ir tinkamai prisitaikiusiai asmenybei [8]. Tuo tarpu Byron ir Laurence [9] teigia, kad profesinį tapatumą
galima įtvirtinti darbe, tačiau tai nėra oficialaus darbo dalis. Profesinis identitetas yra paties asmens apibrėžti
profesiniai tikslai, interesai, vertybės ir vaidmenimis [10]. Hamilton [11] teigia, kad profesinė tapatybė vystosi
socialiniame kontekste.
Pasak Gertsog, Danilova, Korneev, Savchenkov ir Uvarina [12], profesinis tapatumas suvokiamas kaip asmens būsena nulemta jo atspindžio, atsižvelgiant į jo vietą profesinėje srityje, jo gabumus ir sugebėjimus, profesinės vertybės suteikiančios tikrumą profesinėje veikloje. Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad
profesinį tapatumą sudaro pažinimu, vertybėmis bei individualia elgsena grįsti komponentai.
Šio projekto atlikimui pasirinkta mišrių metodų strategija, t.y. mišraus modelio dizainas, kai kiekybiniai ir
kokybiniai tyrimai derinami tai pačiai tyrimo stadijai tirti. Darbe remiamasi trianguliacijos principu, kai renkant
duomenis taikomas daugiau nei vienas metodas, siekiant nuodugniau ir plačiau suvokti tiriamą reiškinį, analizuoti iš kelių pozicijų.
Kiekybiniam tyrimui buvo pasitelktas Wan Peng ir Wenli Li [13] tyrimo instrumentas, apimantis šias profesinio tapatumo dimensijas: profesinės vertybės, profesinis priklausymas, profesinis veiklumas, profesiniai norai
ir lūkesčiai. Taip pat tyrimo instrumentą sudaro profesinių ketinimų išsaugojimo dalis, kurioje buvo siekiama
atskleisti profesinės ateities projektavimą. Tyrimo instrumento patikimumas (reliabilumas) vertinamas skaičiuojant Cronbacho alfos (Cronbach’s alpha) koeficientą. Duomenims apdoroti taikyti statistinės analizės metodai:
aprašomoji statistika, tiriančioji faktorinė analizė ir regresinė analizė. Kiekybiniame tyrime dalyvavo 316 Lietuvos
aukštųjų mokyklų studentai.
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Atlikus regresinę kiekybinio tyrimo duomenų analizę, nustatyta dominuojanti tendencija, kad studentų
norą dirbti ir išlikti turizmo/svetingumo sektoriuose jau baigus studijas labiausiai lemia profesinės vertybės arba
profesinė elgsena. Tai rodo, kad studentų profesinį tapatumą labiausiai formuoja ne žinios, o emocinis-vertybinis
ir elgesio lygmenys.
Kokybiniam tyrimui parinkta naratyvinė strategija orientuojanti į duomenų rinkimą ir interpretavimą individualių istorijų pagrindu, kurias asmenys naudoja apibūdinti jų gyvenimui. Žodinių studentų istorijų pagrindu buvo siekiama atskleisti tapatinimąsi su pasirinkta specialybe COVID-19 sąlygomis. Klausimyno patikimumas
buvo užtikrintas žvalgomojo (pilotinio) tyrimo atlikimu, siekiant patikrinti sukonstruoto tyrimo turinio, struktūros
tinkamumą. Kokybinio tyrimo metu buvo atlikti 11 pusiau struktūruotų interviu. Kokybinio tyrimo pagrindu atlikta kokybinė turinio analizė, leidžianti grupuoti duomenis į kategorijas ir subkategorijas.
Nagrinėjant turizmo vadybos ir svetingumo sektoriaus studentų profesinį tapatumą, išskiriami 3 profesinio
tapatumo lygmenys: kognityvinis, emocinis ir konatyvinis. Kognityviniu lygmeniu siekiama atskleisti asmenų įsitraukimą ir jų dalyvavimo reprezentatyvumą su turizmu susijusiose veiklose. Tiriant profesinį tapatumą, svarbu
orientuotis ne tik į objektyvias ypatybes, kurios parodo, kaip tyrimo dalyviai pažįsta ir suvokia turizmo sektorių,
tačiau reikšminga atskleisti ir subjektyviąją pusę, orientuota į asmenines sąsajas su turizmu, turizmo sektoriaus
prasmės įžvelgimą. Emociniame lygmenyje nagrinėjama asmenų, dalyvaujančių tyrime, emocinis ryšys su turizmu sektoriumi, identifikuojami išgyvenimai, kurie kyla tapatinant save su turizmu. Konatyvinis lygmuo išreiškia
asmens jau įgytą patirtį turizmo sektoriuje, šiuo metu plėtojamą patirtį ir asmeninį apsisprendimą tapti turizmo
sektoriaus dalimi, savo vaidmens turizmo sektoriuje projektavimu ateityje.
Kokybinio tyrimo duomenys parodė, kad studentų apsisprendimas dėl turizmo ir svetingumo studijų vyrauja tarp spontaniškumo ir dalyvavimo savanorystės veiklose, kurios taip pat pažadina norą rinktis minėtas
studijų programas.
Atskleidžiant studentų, kaip turizmo atstovų, savęs suvokimą, tyrimo duomenys nerodo, kad COVID-19
pandemija paveikė jų norą prisidėti prie turizmo/svetingumo sektoriaus veiklų, nors emociniame lygmenyje fiksuojami tiek teigiami, tiek neigiami išgyvenimai įsitraukimo į minėtus sektorius atžvilgiu.
Nagrinėjant studentų konatyvinį (elgesio) lygmenį, išryškėjo, kad dalis tyrimo dalyvių turi savanorystės
arba gido darbo patirties turizmo/svetingumo sektoriuose. Vis dėlto tyrinėjant studentų įsitraukimą į turizmo/
svetingumo sektorių ateityje, išryškėjo dvi kryptys: dalis studentų planuotų ir norėtų dirbti turizmo/svetingumo
sektoriuose, tačiau svarbu, kad veiklos būtų susijusios su kūryba, saviraiška. Kita dalis studentų atskleidė, kad
nors ir svarsto likti turizmo/svetingumo sektoriuose, tačiau jie pageidautų dirbti užsienio rinkoje.
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MOBINGO AUKŲ PATIRČIŲ
STRUKTŪRAVIMAS
NUSTATANT ATSAKO Į
PRIEŠIŠKĄ ELGESĮ TIPUS
EVANGELIJOJE PAGAL LUKĄ
IR APAŠTALŲ DARBUOSE

Vienas radikalių konfliktų, dezintegruojančių asmenybę, sutrikdančių socialinius santykius ir sukeliančių
sunkias psichologines bei socialines pasekmes yra mobingas darbo vietoje [12, 15]. Pastaraisiais dešimtmečiais
atliekami tyrimai rodo, kad krikščioniška dvasinės pagalbos prieiga siūlo veiksmingą atsaką įveikiant traumuojančių situacijų sukeltas krizes [16, 8, 9]. Dvasinė pagalba veiksminga palengvinant psichologines ir fizines kančias
[17], padeda sveikti po psichologinių traumų [2], rasti atsakymus į asmens tapatumo [20], egzistencinius klausimus [24]. Vienas iš dvasinės pagalbos resursų bibliniai tekstai. Ballaban (2014) [1] teigia, kad trauminių situacijų, susijusių su Biblijos pasakojimais, naudojimas pasitarnauja struktūruojant asmeninės traumos epizodus,
pradeda trauminių išgyvenimų integravimo procesą ir inicijuoja augimą. Vis dėlto tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjamas biblinių tekstų naudojimas dvasinės pagalbos mobingo darbo vietoje aukoms procesuose, tarptautinėse
mokslinių tyrimų duomenų bazėse atrasti nepavyko. Todėl šio tyrimo problema formuluojama klausimu: kokie
yra atsako į priešišką elgesį tipai Evangelijoje pagal Luką ir Apaštalų darbuose ir kaip jie gali pasitarnauti struktūruojant mobingo aukų patirtis.

TYRIMO TIKSLAS:
Nustačius priešiško elgesio tipus Evangelijoje pagal Luką ir Apaštalų darbuose, parengti rekomendacijas
mobingo aukų patirčių struktūravimui.

TYRIMO METODIKA:
Tyrimo eigą sudarė trys etapai. Pirmajame etape remiantis Naujojo Testamento tekstais, moksline literatūra ir aktualiais dokumentais, apibrėžiama dvasinės pagalbos samprata. Po to išskirtos mobingo reiškiniui būdingos kategorijos. Šiame etape taikomi struktūrinės analizės ir sisteminimo metodai. Antrajame etape atliekama
turinio analizė ir, remiantis išskirtais mobingo darbo vietoje raiškos bruožais, jų atitikimo ieškoma Evangelijoje
pagal Luką ir Apaštalų darbuose. Atliekant turinio analizę atsakoma į klausimus, kurie nagrinėjamo teksto elementai atitinka mobingą darbo vietoje pagal išskirtas kategorijas ir subkategorijas, ir kokie išryškėja elgesio tipai.
Remiantis Krippendorff (2004) [10], atsižvelgiama ir į kontekstą, kuris šiuo atveju svarbus atsakant į klausimą,
kokiomis aplinkybėmis vyko tarpasmeninė sąveika ir kokia buvo tolimesnė santykių plėtotė. Pats turinys nagrinėjamas žvelgiant iš emic ir ethic perspektyvų [11].

TYRIMO REZULTATAI:
Plačiai vartojamas terminas krikščioniška dvasinė pagalba remiasi holistine asmens gydymo prieiga, kuri išplaukia iš visuminio žmogaus supratimo, būdingo judėjų krikščioniškam požiūriui [5]. Jeigu žiūrėsime, kokią žinią
perduoda Naujojo Testamento pagydymo stebuklai ir egzorcizmai, matysime Viduržemio jūros regionui būdingą
schemą: atkuriamas sutrikęs ryšys su Dievu, žmogus grįžta į bendruomenę, šeimą, tokiu būdu pasiekiant ir asmeninę gerovę. Tai yra, atstatoma tai, ką sugriauna vienokia ar kitokia liga, negalavimas [4, 5, 22]. Visais atvejais
pabrėžiamas tamprus ryšys tarp fizinio ir dvasinio žmogaus prado, tai yra to, kas modernioje visuomenėje, tik
siauriau, įvardijama psichosomatiniu ryšiu. Tuo tarpu mobingo darbo vietoje aukos dėl ilgai trunkančio ir intensy430

vaus persekiojimo būtent ir susiduria su psichosomatinės kilmės pasekmėmis. Be to, kad sutrinka sveikata, suyra
socialiniai ryšiai, santykiai su šeimos nariais, prarandamas ir gyvenimo prasmingumo pojūtis [6, 7, 12, 21, 23].
Remiantis mokslinėje literatūroje aprašomais mobingo darbo vietoje bruožais [12, 6, 13, 19, 25], Luko evangelijos ir Apaštalų darbų tekstuose buvo išskirtos penkios kategorijos (galios netolygumas, persekiojimas, poveikis
reputacijai, paramos stoka, pašalinimas), kurias sudaro penkiolika subkategorijų. Naujojo Testamento tyrinėtojai
pastebi, kad persekiojimui įvardyti šiuose tekstuose buvo vartojamas specialus terminas διωγμός [diōgmos],
kuriuo apibūdinamas agresyvus priekabiavimas, tyčinis netinkamas elgesys su Jėzaus pasekėjais, pradedant žodiniu užgauliojimu, šmeižimu vietiniams teisėjams, teismo proceso inicijavimu iki sumušimo, ištrėmimo iš miesto, egzekucijų ir linčo teismų [18]. Tai glaudžiai susisieja su mobingo darbo vietoje veiksmais. Nustatyti aštuoni
atsako tipai, kurie sudaro dvi dimensijas: (i) taktikos (demonstruojamas pasitikėjimas, konflikto neeskalavimas/
nutraukimas, tiesos atskleidimas/demaskavimas, argumentavimas) ir (ii) vidinės nuostatos (malda/apeliavimas į
Dievą, nuolankus išbandymų priėmimas, atleidimas, prasmės išgyvenimas). Pastaroji sudaro pagrindą taktiniams
atsako veiksmams ir orientuota į ilgalaikę persekiojimo perspektyvą, atsparumą, integralumo ir ryšių išsaugojimą
bei dvasinį augimą. Pažymėtina tai, kad tokio atsako išgyvenant krizę veiksmingumą patvirtina ir šiuolaikiniai
moksliniai tyrimai [pvz. 3, 9, 14].

IŠVADOS:
Tai yra tarpdisciplininis tyrimas, kuriuo siekiama atsakyti į klausimą, kokie yra atsako į priešišką elgesį tipai
Evangelijoje pagal Luką ir Apaštalų darbuose ir kaip jie gali pasitarnauti struktūruojant mobingo aukų patirtis.
Pirma, tyrimo rezultatai leidžia praplėsti paties mobingo supratimą, išeinant už darbinės organizacijos ribų ir
suvokiant jį kaip apskritai socialiniams žmonių santykiams būdingą reiškinį. Antra, pagrindžiamas religinių tekstų
naudojimas teikiant dvasinę pagalbą mobingo aukoms ir kuriamas pagrindas tolimesniems tyrimams. Trečia,
siūlomas instrumentas, kurį gali naudoti dvasinės pagalbos specialistai. Svarbu tai, kad, viena vertus, atsako į
mobingo veiksmus darbo vietoje tipai atitinka krikščionišką moralę, kas svarbu religingiems asmenims. Kita vertus, tokio atsako veiksmingumas (pavyzdžiui, išviešinimas, argumentų teikimas, atleidimas ir kt.) yra patvirtintas
moksliniais tyrimais.
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MEDICINOS IR SVEIKATINIMO
TURIZMO ĮMONIŲ PADĖTIS
IR JŲ GYVYBINGUMO
IŠLAIKYMO GALIMYBĖS
COVID-19 PANDEMIJOS
SUKELTOS KRIZĖS SĄLYGOMIS

Dėl koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 pandemijos pasaulis patiria precedento neturinčią
pasaulinę sveikatos, socialinę ir ekonominę krizę. Pasaulinė sveikatos organizaciją (PSO) Pasaulio sveikatos organizacija COVID-19 pandemiją paskelbė 2020 m. kovo 11 d. ir nuo to laiko šalys, siekdamos įveikti koronaviruso
pandemiją, įgyvendino daug griežtų politikos krypčių. Sumažėjus pasaulinei kelionių paklausai dėl uždarytų valstybių sienų ir kitų įvestų karantino apribojimų turizmas yra vienas iš labiausiai paveiktų sektorių [1]. Šie neigiami
rodikliai neaplenkė ir Lietuvos, kurios turizmo sektoriuje dirbo beveik 50 tūkst. žmonių ir buvo sukuriama 2,2
proc. šalies bendrojo vidaus produkto [2].
Lietuvoje populiariausios turizmo paskirties vietovės pasižymi išplėtota sveikatingumo paslaugų infrastruktūra ir reabilitacinio bei sanatorinio gydymo įstaigomis. Medicinos ir sveikatinimo įmonės Lietuvoje geba
generuoti didesnes turistų išlaidas, skatina investicijas ir viso turizmo sektoriaus plėtrą, tad šio sektoriaus įmonių
padėtis COVID-19 pandemijos metu yra svarbi Lietuvos bendram vidaus produktui [3]. Įmonės susiduria ir su
smukusiu vartotojų pasitikėjimu, kurį iššaukia nerimas dėl paslaugų kokybės ir saugumo, sumažėjusių finansinių
galimybių ir pandemijos situacijos nenuspėjamumo.
Atliekant turizmo tyrimus, vis labiau domimasi rizika, susijusia su įvairiomis nelaimių formomis [4], taip
pat galimais pavojais pavienio turisto sveikatai ar gresiančia atsakomybe turizmo paslaugų teikėjui [5]. Didelis
pažeidžiamumas kyla ir dėl neprognozuojamų, nesistematiškų rizikų kaip stichinės nelaimės bei socialinės-politinės krizės [6]. Tačiau sveikatinimo sektorius dėl savo teikiamų paslaugų specifikos dažniau tiriamas iš etinės ir
teisinės perspektyvos, vertinant pacientų motyvus ieškoti paslaugų užsienio valstybėse ar užtikrinant teikiamų
paslaugų saugumą [7]. Šis turizmo sektorius yra retai analizuojamas pro įmonės valdymo sprendimų priėmimo
prizmę susiduriant su krizėmis bei neužtikrintumu.
Šio tyrimo metu analizuojamų įmonių veikla yra paveikta viruso SARS-CoV-2 protrūkio, kuris tęsėsi, kol
vyko šis tyrimas, ir tebesitęsia iki šiol. Situacija yra nauja ir apie šią vykstančią ir nuolat besiplečiančią ir bekintančią katastrofą nėra daug žinoma. Todėl teorijos, paaiškinančios socialinius fenomenus susijusius su krize, dar tik
kuriamos. Atsižvelgiant į tai, kad naujesnėmis problemomis, dėl kurių reikia plėsti supratimą, kokybiniai metodai
gali suteikti kritinių įžvalgų pasirinkta kokybine metodologija paremta mokslinio tyrimo vykdymo strategija [8].
Pirminius duomenis rinkome per kokybinę apklausą patalpintą „SurveyMonkey“ platformoje. Antrinius
duomenis rinkome iš interneto puslapių, socialinių tinklų ir visuomenės informavimo priemonių. Duomenis analizavome naudodami ISM Vadybos ir Ekonomikos Universiteto doktorantūros studentės sukurtą matricą verslo
atsparumui įvertinti [9] Siekiant papildyti gautus duomenis ir objektyviau suprasti bei įvertinti pateiktų atsakymų
motyvus, tyrimo instrumentą nuspręsta išplėsti organizuojant pusiau struktūrinis interviu su asmenimis, jau dalyvavusiais apklausoje [10].
Dabartiniame tyrime, kurio imties dydis buvo ribotas, buvo naudojama tikslinė atvejų atranka [11] kreipiantis į Lietuvos medicinos turizmo klasterį LITCARE bei Nacionalinę sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociaciją,
ir kviečiant su jais susijusias įmones dalyvauti tyrime.

REZULTATAI:
Preliminarūs rezultatai, tai baigta keturių atvejų analizė, kuri atskleidė, jog įmonės suvokdamos galimas
COVID-19 pandemijos grėsmes, nesijautė tinkamai pasiruošusios rizikos scenarijų valdymui ir susidūrė su rimtais
iššūkiais pirmojo karantino Lietuvoje metu. Įprastiems netikėtumams įmonių pasiruošimas vertinamas vidutiniš433

kai, o pasiruošimas neįprastiems netikėtumams mažas. Pasiruošimą taip pat apsunkino suinteresuotų šalių atsakas į pirmuosius krizės požymius. Besireiškiant pirmiems pandemijos krizės ženklams Europoje, rinka ir klientai
vangiai reagavo į silpnuosius signalus. Staigus rinkos atsakas įvyko tik oficialiai prasidėjus karantino laikotarpiui,
įmonėms susidūrus su valdymo, mokumo ir žmogiškųjų išteklių iššūkiais.
Pastebėta ir organizacijų lyderių charakteristikų įtaka krizės valdymui. Tarptautinę profesinę patirtį turintys vadovai yra labiau linkę svarstyti globalinių krizių, rizikos ar katastrofų scenarijus, šios įstaigos taip pat buvo
atsparesnės krizės poveikiui bei efektyviau sustabdė veiklą reaguojant į karantiną ir sklandžiau paruošė organizaciją veiklos atnaujinimui. Sveikatinimo organizacijų vadovai, gebantys suprasti anglų kalbą, yra labiau linkę sekti
pasaulinius šaltinius ir tarptautinių organizacijų naujienas apie pandemiją ir anksčiau nei kiti ėmė svarstyti bei
vertinti galimas COVID-19 viruso grėsmes. Taip pat šie vadovai anksčiau reagavo į silpnus pandemijos signalus
(1 pav.).
Kylančios viruso mutacijos ir nauji jo variantai, besitęsiantys apribojimai ir galimi karantino sugriežtinimai
vis dar kelia riziką ir išlaiko medicinos ir sveikatingumo turizmo sektoriaus pažeidžiamumą pandemijos akivaizdoje. Įmonių gyvybingumo išlaikymui krizės sąlygomis padeda išorinės priemonės, kaip Vyriausybės parama ir
investicijos, narystė sektoriaus organizacijose bei vidiniai įmonės resursai ir veikla gali padėti organizuojant ilgalaikį verslo veiklos planavimą.

1. pav.
Medicinos ir sveikatinimo turizmo įmonių
prisitaikymą krizės sąlygomis sąlygojantys
faktoriai
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SMULKAUS VERSLO
SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
LIETUVOJE:
SITUACIJOS ANALIZĖ IR
GALIMYBĖS

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) vis didesnę reikšmę socialiniame ir ekonominiame Lietuvos ir ES kontekste turintis reiškinys. Visgi šis reiškinys paprastai yra siejamas su didžiųjų įmonių veiklos specifika, nagrinėjamas
stambaus verslo kontekste [1, 2]. Tuo tarpu, smulkaus verslo, kuris faktiškai sudaro didžiąją dalį privataus sektoriaus ekosistemos, socialinė atsakomybė yra nagrinėjama ir matoma gerokai mažiau. Šiuo tyrimu siekta siekta
ištirti smulkaus verslo įmonių socialinės atsakomybės situaciją Lietuvoje – identifikuoti pagrindines smulkaus
verslo socialinės atsakomybės veiklas, nustatyti kliūtis ir paskatas socialinei atsakomybei, išnagrinėti tendecijas
ir galimybes.

PROBLEMOS KONTEKSTAS:
Smulkus ir vidutinis verslas, kaip įvardina Europos Komisija, yra Europos Sąjungos ekonomikos stuburas,
sukuriantis daugiau nei pusę ES BVP bei apie 2/3 visų privataus sektoriaus darbo vietų, - statistika panaši ir vertinant nacionalinę Lietuvos ekonomiką [3]. Socialinės atsakomybės politika Lietuvoje, kaip parodė tyrimo metu
atlikta nacionalinės strategijos ir taikomų priemonių apžvalga, formuojama tik ribotai atsižvelgiant į smulkaus
verslo specifiką: daugiausiai orientuojamasi į formalizuotą socialinę atsakomybę, kuri yra gerokai labiau būdinga
stambiosioms įmonėms.
Viešajame diskurse dominuoja stambaus verslo ĮSA pavyzdžiai, pačių didžiųjų įmonių parengtos ĮSA
istorijos, - tai atskleidė tyrimo metu stebėtos naujienos pasirinktuoese internetiniuose portaluose. Bendrai, net
ir analitiniuose straipsniuose, ĮSA nagrinėjama dažniausiai stambaus verslo kontekste, diskusijose apie ĮSA beveik nesutinkama smulkaus verslo dimensija. Daugiau nei tradicinėje žiniasklaidoje, smulkaus verslo socialinės
atsakomybės apraiškos yra reprezentuojamos socialiniuose tinkluose. Smulkaus verslo ĮSA reiškiasi per dalyvavimą bendruomenių veikloje: veikimą vietos veiklos grupėse, kaip bendruomenių ir, dažniausiai smulkaus, bendradarbiavimo platformose, verslo asociacijose ir klubuose (pvz. Rotary, BNI verslo klubas, regioninės verslininkų
asociacijos).

TEORINIS PAGRINDAS:
Šio darbo apimtyje atlikta teorinė analizė padėjo suformuoti teorinį pagrindą smulkaus verslo ĮSA tyrimui.
Prieita išvados, kad bazinių socialiai atsakingo verslo standartų atitikimas [4] taip pat turėtų būti vertinamas,
kuomet nagrinėjama smulkaus verslo ĮSA – nors tai standartiškai nėra traukiama į bendrą, stambaus verslo kontekstu grįstą ĮSA analizę.
Ištyrus mokslinėje literatūroje apibrėžtas ĮSA kategorijas [5, 6], nutarta smulkaus verslo socialinės atsakomybės veiklas nagrinėti, remiantis Darbuotojų gerovė, Aplinka ir tvarumas, Dalyvavimas rinkoje, Bendruomenė
ir Įmonės valdymas kryptimis.
Lyginant su stambiomis įmonėmis, smulkaus verslo ĮSA pasižymi ženkliai mažesniu formalizavimo lygiu,
nesivadovauja strategija, joje nėra matuojami rodikliai ar poveikis – savo esme smulkaus verslo ĮSA yra laikoma
nestruktūruota [7]. Šie skirtumai lemia būtinybę taikyti skirtingus teorinius modelius ir analizės principus.
Teoriniu lygmeniu svarstant apie veiksnius darančius teigiamą arba neigiamą įtaką smulkaus verslo ĮSA,
nagrinėtos Suinteresuotųjų šalių, Išteklių požiūrio, Socialinio kapitalo bei Planuotos elgsenos teorinės prieigos.
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Suformuotos preliminarios prielaidos apie asmeninių įmonės vadovo vertybių svarbą, išteklių trūkumą kaip ĮSA
ribojantį faktorių bei potencialios naudos vertinimą, motyvuojantį vystyti ĮSA veiklas.

TYRIMO MODELIS IR EIGA:
Atliktas empirinis tyrimas integravo kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus. Tyrimo modelis buvo sudarytas, remiantis literatūros analizės metu suformuotu ĮSA krypčių skirstymu bei smulkaus verslo specifiką atskleidžiančiomis kategorijomis (bazinių atsakingo verslo standartų taikymas ir ĮSA formalizavimas). Buvo išsikelti tokie empirinio tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti, kaip smulkus verslas vertina savo galimybes atitikti bazinius
etiško, atsakingo verslo principus; 2. Ištirti, kokios ĮSA veiklos yra labiausiai išreikštos Lietuvos smulkaus verslo
įmonėse; 3. Identifikuoti, kiek formalizuota yra ĮSA smulkaus verslo įmonėse; 4. Nustatyti, kas skatina ir kas sudaro kliūtis ĮSA veikloms mažose įmonėse.
Pagrindinis tyrimo instrumentas, anketa, buvo sukurtas siekiant kuo geriau atitikti suformuluotus empirinio tyrimo uždavinius: visi klausimyno klausimai priskirti, kokį tyrimo uždavinį jie atitinka. Kiekybiniame tyrime
dalyvavo, internetinę anketą užpildė 82 respondentai, atstovaujantys įmones, kuriose dirba 1-99 darbuotojai.
Respondentai daugiausiai buvo pakviesti dalyvauti tyrime verslo asociacijų, klubų ar atskirų verslo konsultantų
pagalba. Kokybinė tyrimo dalis buvo sudaryta iš 8 pusiau struktūruotų interviu programos, pagrindinį dėmesį
skiriant kiekybinio tyrimo duomenų tikslinimui ir pagilinimui. Kokybiniame tyrime dalyvavo 4 smulkaus verslo
arba socialinės atsakomybės ekspertai bei 4 verslo įmonių atstovai. Empiriniai duomenys buvo surinkti 2021 m.
sausio-vasario mėnesiais.

TYRIMO REZULTATAI:
Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad atitikimas atsakingo verslo baziniams principams smulkaus verslo
kontekste nėra savaime suprantamas, kelia iššūkių didelei daliai respondentų (pvz. 62 procentai visų respondentų pritarė teiginiui, kad jų tipo įmonei mokestinė našta per didelė). Respondentams vertinant, kas jų nuomone yra svarbiausi ĮSA elementai, ryškus favoritas buvo Rūpinimasis darbuotojų gerove, kaip kiti du svarbiausi
vertinti – Sąžiningas konkuravimas bei Teisės normų laikymasis, mokesčių mokėjimas.
Pagal tyrimo duomenis, vertinant skirtingų ĮSA veiklų krypčių plėtojimą įmonėse, matoma, kad daugiausiai
taikytos Darbuotojų gerovės ir Dalyvavimo rinkoje ĮSA veiklos. Jų taikymo tendencijos mažai skyrėsi žvelgiant į
atskirų įmonių dydžių grupes, skirtumai labiau išryškėjo analizuojant duomenis įmonių veiklos sektorių pjūviu.
Nedidelį netikėtumą pateikė itin aukštas procentas įmonių (~90 proc. visų respondentų), kurių vadovai (ar
jų šeimos nariai) yra ir įmonių savininkai. Visgi, interviuoti ekspertai patvirtino, kad labai mažos ir mažos įmonės
Lietuvoje yra dažniausiai valdomos kaip šeimos verslai.
Bene įdomiausių, pritaikomiausių rezultatų suteikė bendras visų respondentų vertinimui pateiktų ĮSA
veiklų ar aspektų išrikiavimas, pagal tai kiek šie buvo taikomu įmonėse. Kad Įmonė laiku atsiskaito su tiekėjais
teigė 88 proc visų respondentų, Veikia pelningai – 83 proc, Bent 2/3 darbuotojų mokamas didesnį nei min. atlyginimas – 72 proc.
Tyrimo rezultatai parodė bendrai žemą ĮSA formalizavimo lygį respondentų įmonėse: mažiau nei ketvirtadalis įmonių turėjo raštu suformuluotas įmonės vertybes, ĮSA strategiją ar iš viso kaip nors viešino savo ĮSA
veiklas. Kaip didžiausios kliūtys ĮSA, tyrime identifikuoti Valstybės paramos ir skatinimo socialinės atsakomybės
veikloms trūkumas (pritarė 87 proc. respondentų) bei eilė faktorių susijusių su išteklių trūkumu smulkiame versle. Pagrindinis ĮSA variklis mažose įmonėse, pagal šio tyrimo duomenis, – Asmeninės vadovų vertybės. Tai kaip
jų įmonės ĮSA reikšmingai veikiantį faktorių matė net 91 proc. visų kiekybinio tyrimo respondentų.

REKOMENDACIJOS IR IŠVADOS:
Remiantis tyrimų rezultatų analize, pateikiamos išsamios rekomendacijos akademinei bendruomenės nariams, tiriantiems ĮSA reiškinį bei ĮSA politikos formuotojams ir pačioms smulkaus verslo įmonės, kaip būtų galima
skatinti, stiprinti ĮSA Lietuvoje.
Pasiūlymai ĮSA tyrėjams:
1. Rinktis tyrimo įrankius, kurie būti artimesni mažai struktūruotos ĮSA analizei;
2. Tiriant smulkaus verslo ĮSA pasitelkti, ingruoti ir socialinio kapitalo teorinę prieigą;
3. Naudoti „apribojimo pastabą“ (angl. disclaimer) dėl nenagrinėtos smulkaus verslo dimensijos, jei
tyrimas vykdomas stambaus verslo ĮSA kontekste ir rezultatai nebūtinai yra pritaikomi smulkaus verslo
ĮSA nagrinėjimui.
Pasiūlymai ĮSA politikos formuotojams:
1. Atsižvelgti į smulkaus verslo ĮSA specifiką, formuojant ĮSA skatinimo strategines gaires, kuriant atskiras
ĮSA skatinimo priemones;
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2. Siekiant smulkaus verslo ĮSA skatinimo, mažiau akcentuoti socialinės atsakomybės ataskaitų rengimą;
3. Traktuoti atitikimą atsakingo verslo principams kaip dalį ĮSA;
4. Norint pasiekti tikslinę smulkaus verslo auditoriją su ĮSA skatinimo priemonėmis veikti decentralizuotai
- per bendruomenes, verslo asociacijas, verslo klubus.
Pasiūlymai smulkaus verslo atstovams:
1. Objektyviai vertinti savo įmonės ĮSA lygį, pasinaudojant ir šio tyrimo metu sukurtu įrankiu
(ĮSA įsivertinimo klausimynu);
2. Persvarstyti savo poziciją apie ĮSA viešinimą, numatant galimą tikslinę komunikaciją apie savo ĮSA;
3. Siekti įgyvendinti tęstines, geriausia su įmonės tiesiogine veikla susijusias ĮSA veiklas.
Vykdytas tyrimas atskleidžia pagrindinius smulkaus verslo socialinės atsakomybės situacijos aspektus
Lietuvoje tuo stiprindamas pagrindą tolesniam gilinimuisi į smulkaus verslo ĮSA temą, bei iškeldamas klausimus
tolesnei analizei apie smulkaus verslo atsakomybės mechanizmą, skirtumus nuo socialinės atsakomybės būdingos stambiojo verslo kontekste.
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GREITOSIOS MEDICINOS
PAGALBOS MEDIKŲ FIZINĖS
SAVIVERTĖS IR GYVENIMO
KOKYBĖS YPATUMAI

Šiais laikais priimtas gyvenimo būdas iš dalies grindžiamas fiziniu savęs apibūdinimu, kuris nuolat formuojamas per socialinę sąveiką [10]. Savivertė vaidina svarbų vaidmenį žmogaus profesiniame gyvenime: darbuotojai, turintys aukštą savivertę turi didesnį pasitenkinimą darbu ir mažesnę riziką perdegimui [7]. Galima sakyti, kad
savivertė yra vienas stipriausių gyvenimo kokybės veiksnių [11], o fizinė savivertė – vienas iš svarbiausių veiksnių,
darančių teigiamą poveikį visapusiškai žmogaus savivertei, tobulėjimui, sveikai gyvensenai bei pačiai asmenybei
[5]. Medikų kasdieninis darbas turi didelę reikšmę jų sveikatai, o tai sudaro pavojų atsirasti fizinės ir psichinės
sveikatos problemoms, o medikų sveikata gali būti susijusi su pacientų sveikatos priežiūros kokybe, todėl svarbu
atkreipti dėmesį į medikų bendrą sveikatos būklę ir gyvenimo kokybę [2]. Covid-19 pandemijos metu GMP medikams ypač padidėjęs darbo krūvis, nuovargis, kartais – bejėgiškumas, užsikrėtimo baimė ir baimė užkrėsti savo
artimuosius, gali būti laikomi depresijos ir kitų su psichine sveikata susijusių sutrikimų rizika [3]. Todėl galima
manyti, kad medikų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė pablogėjo. GMP medikai būna pirmieji sveikatos priežiūros specialistai prie paciento ir dirba veikiami labai įvairių ūmių stresą sukeliančių, dažnai nenuspėjamų įvykių:
staigios mirtys, traumos, gaivinimai, keletas pacientų vienu metu, smurtas, agresija iš pacientų ir aplinkinių pusės, besikeičiančios darbo sąlygos, būtini skubūs sprendimai, ilgos ir nesocialios darbo valandos daro neigiamą
poveikį jų psichoemocinei būklei [1,9,8,12]. Tai tam tikromis sąlygomis gali sukelti gyvenimo kokybės blogėjimą
[6]. GMP medikai dirba ypač sudėtingomis sąlygomis, kasdien susiduria su neapibrėžtomis, nestandartinėmis
situacijomis, gauna daug įvairios informacijos, privalo priimti sprendimus, kurie lemia gyvenimą ir mirtį, todėl
jų fizinė savivertė ir gyvenimo kokybė turi įtakos jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumui, rezultatams bei pacientų vertinimui [4]. Pasaulinės COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje ir visame pasaulyje atkreiptas
dėmesys į medikus, ypač tuos, kurie tiesiogiai susiduria su pandemijos padariniais. Dauguma tyrimų Lietuvoje
ir pasaulyje atliekama stacionariose gydymo įstaigose ir nukreipta į pacientus, o greitosios medicinos pagalbos
(toliau – GMP) medikų tyrimų yra labai mažai.

TYRIMO OBJEKTAS:
GMP medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumai.

HIPOTEZĖ:
Esant geresnei GMP medikų fizinei savivertei, gerėja ir jų gyvenimo kokybė.

TYRIMO TIKSLAS:
Išsiaiškinti GMP medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumus.

UŽDAVINIAI:
1. Išsiaiškinti GMP medikų fizinės savivertės ypatumus.
2. Išanalizuoti GMP medikų gyvenimo kokybės ypatumus.
3. Nustatyti GMP medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės sąsajas.
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TYRIMO BŪDAS:
Anoniminė apklausa klausimynais:
•
Fizinės savivertės klausimynas (The Physical Self Description Questionnaire (PSDQ))
•
Gyvenimo kokybės SF-36 klausimynas (trumpa forma, angl. Short Form 36 Medical Outcomes Study
questionnaire)

TYRIMO IMTIES ATRANKA:
Netikimybinė patogioji.

TYRIMO METODIKA IR METODAI:
Visi respondentai gavo vienodas anketas. Anketos buvo įteiktos asmeniškai beveik kiekvienam tiriamajam
ir buvo duota laiko be trukdymų parašyti atsakymus. Buvo išdalinta 190 anketų, sugrįžo 148 (grįžtamumas 78
proc.), iš jų 2 buvo sugadintos. Tyrimui panaudotos 146 anketos. Pirmiausia buvo atlikta aprašomoji statistinė
analizė – buvo skaičiuojami vidutiniai balai, standartiniai nuokrypiai. Esant normaliajam skirstiniui, pasirinktas
parametrinių statistinių hipotezių tikrinimo kriterijus – Stjudent t testas. Esant nenormaliajam skirstiniui, pasirinktas neparametrinių statistinių hipotezių tikrinimo kriterijus – Mann-Whitney U testas. Sąsajoms vertinti buvo
skaičiuojami koreliacijos koeficientai: Pearson‘o (esant normaliajam skirstiniui ir parametriniams duomenims)
ar Sperman‘o (esant nenormaliajam skirstiniui ir neparametriniams duomenims). Analizuojant tarpusavio ryšius
tarp priklausomų ir nepriklausomų kintamųjų buvo taikoma tiesinė regresinė analizė.

REZULTATAI:
Tyrime dalyvavo 60 vyrų (41,1 proc.) ir 86 moterys (58,9 proc.).

1. pav.
Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių

GMP įstaigoje, kurioje buvo atliekamas tyrimas beveik pusė (45,21 proc.) medikų buvo skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai, apie penktadalį (21,92 proc.) tiriamųjų sudarė vairuotojai-paramedikai.
Paramedikai sudarė apie 17 proc. tiriamųjų, o gydytojai ir skubiosios medicinos pagalbos paramedikai – mažiau
nei po 10 proc.
Analizuojant GMP medikų fizinės savivertės duomenis, pagal atskirus rodiklius buvo nustatyta, kad geriausią nuomonę apie fizinę savivertę turėjo: pagal lytį – vyras, pagal amžiaus grupę – 26-44 m., pagal pareigas
– gydytojai ir vairuotojai-paramedikai, pagal darbo stažą GMP – dirbantys 6-10 m. turintys antrą darbą, pagal fizinės veiklos pobūdį – kasdien sportuojantys ar darantys mankštą. Analizuojant GMP medikų gyvenimo kokybės
duomenis, pagal atskirus rodiklius buvo nustatyta, kad geriausią nuomonę apie gyvenimo kokybę turėjo: pagal
lytį – vyrai, pagal amžiaus grupę – iki 25 m., užimantys bet kokias pareigas, pagal darbo stažą GMP – iki 10 m.,
turintys antrą darbą, pagal fizinės veiklos pobūdį – kasdien sportuojantys ar darantys mankštą. Norint nustatyti
sąsajas tarp fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės veiksnių buvo skaičiuotos Spearman‘o koreliacijos. Dauguma
koreliacijų buvo statistiškai nereikšmingos arba silpnos, nedaug vidutinio stiprumo. Stipriausi ryšiai buvo nustatyti tarp ištvermės ir aktyvumo (r = 0,787), sporto (r = 0,761), jėgos (r = 0,744) bei bendros fizinės būklės (r = 0,718).
Bendra sveikata buvo vienintelis gyvenimo kokybės veiksnys, kuris statistiškai reikšmingai koreliavo su visais fizinės savivertės veiksniais. Siekiant išsiaiškinti, kurie veiksniai reikšmingai veikė GMP medikų bendrą fizinę būklę ir
bendrą sveikatą buvo panaudotas žingsninės regresijos metodas. Nustatyta, kad didžiausią įtaką bendrai fizinei
būklei ir bendrai sveikatai darė ištvermė.
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IŠVADOS:
1. Geriausios nuomonės apie savo fizinę savivertę buvo vyrai, priklausantys 26-44 m. amžiaus grupei gydytojai ir vairuotojai-paramedikai, turintys 6-10 m. darbo stažą GMP, turintys antrą darbą ir priklausantys aktyviausios ir dažniausios fizinės veiklos grupėms. Prasčiausią nuomonę apie save išreiškė moterys,
priklausančios 45-59 m. amžiaus grupei, skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistės, turinčios
didesnį nei 21 m. darbo stažą GMP, neturinčios antro darbo ir priklausančios pasyviausios ir rečiausios
fizinės veiklos grupėms.
2. Geriausiai savo gyvenimo kokybę įvertino vyrai, jaunesni nei 25 m. amžiaus, užimantys bet kurias pareigas, išskyrus skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistų, turintys ne didesnį kaip 10 m. darbo
stažą GMP, turintys antrą darbą ir priklausantys aktyviausios ir dažniausios fizinės veiklos grupėms.
Blogiausiai savo gyvenimo kokybę vertino moterys, 45-59 m. amžiaus, skubiosios medicinos pagalbos
slaugos specialistės, turinčios didesnį kaip 21 m. darbo stažą GMP, neturinčios antro darbo ir priklausančios pasyviausios ir rečiausios fizinės veiklos grupėms.
3. Stipriausi ryšiai nustatyti tarp ištvermės ir aktyvumo bei ištvermės ir sporto. Taip pat stiprios sąsajos
buvo tarp bendros sveikatos ir ištvermės, tarp sporto ir aktyvumo, tarp jėgos ir ištvermės, tarp bendros
fizinės būklės ir ištvermės. Bendra sveikata – vienintelis gyvenimo kokybės veiksnys, kuris statistiškai
reikšmingai (p < 0,001) koreliavo su visais fizinės savivertės veiksniais. Ištvermė darė didžiausią įtaką
GMP medikų bendrai fizinei būklei ir bendrai sveikatai.
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NETIKRŲ NAUJIENŲ
ATPAŽINIMO METODIKA
XXI a. vadinamas informacijos amžiumi, nes dėl naujų technologijų prieinamumo, didelis informacijos
kiekis žmones pasiekia daug greičiau nei praėjusį šimtmetį. Šiais laikais, informacijos ir technologijų duetas
yra neatsiejamas nuo nuolat besikeičiančios, atviros ir žingeidžios informacinės visuomenės. Jei prieš šimtą
metų informacija buvo perduodama „iš lūpų į lūpas“, o patikrinti gautos informacijos patikimumo buvo beveik
neįmanoma, dabar informacija gaunama skirtingais komunikacijos kanalais, o ir patikrinimo būdų yra daug
daugiau. Tiesa, norint gauti teisingą ir patikimą informaciją būtina žinoti kaip atpažinti ir atskirti tikrą informaciją
nuo melagingos.
Darbo aktualumas – netikros naujienos krizinėse situacijose yra ypatingai opi problema. Tai įrodė
COVID-19 pandemijos laikotarpiu skleista netikra informacija apie apsauginių priemonių dėvėjimą, gydymąsi
liaudies receptais ir kt. Valstybėms ir jų institucijoms, tokia informacija, labai sunkiu laikotarpiu įnešė dar daugiau
sumaišties ir sukėlė dar didesnę riziką. Visuomenei būtina žinoti, jog skelbiama informacija nebūtinai yra patikima
ir kokybiška, būtina ugdyti visuomenės informacinį ir medijų raštingumą, bei kritinį mąstymą pasirenkant ir
vertinant informacijos patikimumą. Kova su dezinformacija ir netikromis naujienomis turi būti kompleksiška,
tai reiškia, kad su neteisinga informacija turi kovoti ne tik valstybinės organizacijos bei žiniasklaida, bet ir
savarankiški piliečiai, naudodami praktinę netikrų naujienų atpažinimo metodiką ir melagingos informacijos
identifikavimo priemones. Darbo problema – mokslinėje literatūroje ir visuomenei pateikiamose masinės
informacijos priemonėse pakankamai gausu įvairių propagandos ar netikrų naujienų atpažinimo kriterijų, tačiau
jų pateikimo įvairovė ir abstraktumas daro įtaką jų kokybiškam praktiniam panaudojimui.

DARBO TIKSLAS:
Parengti netikrų naujienų ir juos skleidžiančių portalų atpažinimo kriterijų praktinio pritaikymo metodiką.

DARBO UŽDAVINIAI:
1) atlikti netikrų naujienų sampratos, sklaidos kanalų ir atpažinimo kriterijų teorinę analizę.
2) atlikti netikrų naujienų atpažinimo procedūrų ir priemonių empirinį tyrimą.
3) sukurti praktinę netikrų naujienų atpažinimo metodiką. Darbo objektas – netikrų naujienų atpažinimo
kriterijų taikymas. Darbo metodai – mokslinės ir kitos patikimos literatūros analizė, netikroms naujienoms
atpažinti. Visuomenės švietimui naudojamų žiniasklaidos priemonių empirinė analizė, ekspertų interviu ir
gerosios praktikos pavyzdžių turinio analizė.
Teorinėje darbo dalyje vykdyta mokslinės ir kitos patikimos literatūros analizė, atlikta 50 mokslinės
literatūros šaltinių ir 28 kitų patikimų šaltinių analizė. Teorinėje darbo dalyje, remiantis moksline ir kita patikima
literatūra, išskirtas netikrų naujienų apibrėžimas, apibrėžti netikrų naujienų tikslai ir tipai, rastos netikrų
naujienų sąsajos su dezinformacija, propaganda ir informaciniu karu, nustatytos galimos netikrų naujienų
grėsmės ir pasekmės, sklaidos kanalai, išskirti netikrų naujienų atpažinimo kriterijai ir procedūros, aptartos
netikrų naujienų atpažinimo priemonės.
Analitinėje darbo dalyje atlikta netikrų naujienų atpažinimo analizė, vykdytas empirinis tyrimas – ekspertinio
interviu duomenų analizė. Atliekant interviu, savo profesinės veiklos žiniomis pasidalino Lietuvos kariuomenės
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Strateginės komunikacijos departamento, nacionalinio transliuotojo LRT, žurnalistikos ir technologijų įmonės
„NewsGuard“ ir nevyriausybinės organizacijos „Civil Resilience Initiative“ atstovai. Analitinėje darbo dalyje
atliktas interviu metu gautų duomenų palyginimas su teorinės analizės duomenimis, nustatytas netikrų naujienų
apibrėžimas, išskirti netikrų naujienų tipai, atlikta netikrų naujienų atpažinimo kriterijų, priemonių bei procedūrų
taikymo analizė, gautos ekspertų rekomendacijos visuomenės švietimui, netikrų naujienų atpažinimo klausimu,
skatinti. Taip pat, analitinėje darbo dalyje atliktas gretutinis tyrimas – socialiniuose tinkluose, per kalendorinius
metus patalpintų, gerosios netikrų naujienų atpažinimo praktikos pavyzdžių turinio analizė, tyrimo metu gauti
duomenys palyginti su mokslinės literatūros analizės ir empirinio tyrimo interviu metu gautais duomenimis.
Apibendrinant mokslinės literatūros analizės ir empirinių tyrimų duomenis, nustatyta, kad netikras
naujienas galima apibrėžti kaip kompleksinį socialinį reiškinį, kai įvairiais komunikacijos kanalais skleidžiama,
visiškai arba iš dalies šališka, manipuliatyvi, paveiki, klaidinanti informacija, tekstiniu, vaizdiniu, grafiniu, garsiniu
arba tiesioginiu būdu pateikiama kaip naujienų pranešimas. Empirinio tyrimo duomenų analizė parodė, kad
informacinės erdvės stebėsenai ir gautos informacijos vertinimui gali padėti 5 žingsnių sistema:
1) Informacinio lauko stebėjimas, potencialių, netikrų naujienų platintojų sekimas;
2) Potencialiai netikros informacijos patikra remiantis netikrų naujienų atpažinimo kriterijais;
3) Netikrų naujienų ir klaidingos informacijos analizė bei ekspertų vertinimas;
4) Netikros naujienos poveikio/efekto vertinimas;
5) Atsakomųjų veiksmų plano kūrimas ir vykdymas (straipsniai, reportažai, televizijos laidos ir kt.). Pagal
empirinių tyrimų rezultatus nustatyta, kad atliekant išsamią informacijos analizę gali būti naudojamos įvairios
savarankiško vertinimo ir išmaniosios priemonės. Informacijos vertinimą gali palengvinti vaizdų paieškos ir
geolokacijos – geografinės vietos nustatymo įrankiai, interneto svetainių ir socialinių tinklų analizės platformos
bei interneto naršyklių įskiepiai, tačiau, siekiant atpažinti netikras naujienas, nepaprastai svarbus savarankiškas
informacijos stebėjimas ir vertinimas. Empirinių tyrimų rezultatai parodė, kad teorinėje darbo dalyje išskirtų
netikrų naujienų tipų sąrašą galima papildyti ir į jį įtraukti tokius tipus kaip pakartotinai panaudotas turinys,
propaganda ir sąmokslo teorijos. Dėl šios priežasties nustatyta, kad pagrindiniai netikrų naujienų atpažinimo
tipai yra satyra ar parodija, klaidinantis/šališkas turinys, „melaginga užuomazga“, suklastotas turinys, klaidingas
ryšys, klaidingas kontekstas, manipuliuojantis turinys, pakartotinai panaudotas turinys, propaganda ir sąmokslo
teorijos.
Palyginus mokslinės literatūros analizės metu išskirtus netikrų naujienų atpažinimo kriterijus su empirinių
tyrimų rezultatais nustatyti pagrindiniai aštuoni netikrų naujienų atpažinimo kriterijai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Satyrinis ar humoristinis turinys;
Informacijos šaltinio / interneto svetainės patikimumas;
Pranešimo autoriaus patikimumas;
Pranešimo turinio ir antraštės ryšys;
Šališkas / emocingas pranešimo turinys;
Pranešimo laikas, tikslai ir motyvai;
Faktų, nuotraukų, nuorodų ir citatų patikimumas, analogiška informacija patikimuose žiniasklaidos
portaluose;
8. Atidumas detalėms ir kritinis mąstymas.
Atlikus mokslinės literatūros analizės ir empirinio tyrimo rezultatų sąsajų analizę, pagal mokslinės
literatūros ir empirinio tyrimo analizės metu išskirtus pagrindinius netikrų naujienų atpažinimo kriterijus,
buvo sukurta praktinė netikrų naujienų atpažinimo metodika. Siekiant, praktiško ir patogaus netikrų naujienų
atpažinimo metodikos panaudojimo, metodikoje išskirti pagrindiniai informacijos patikros žingsniai, o kriterijai
sudėti pagal parankią seką. Išsami netikrų naujienų atpažinimo metodika pateikta projekto ataskaitoje,
sutrumpinta metodikos versija pateikiama lentelėje (žr. 1 lentelę).
1 LENTELĖ.
Netikrų naujienų atpažinimo metodika.
Kriterijus
Informacijos šaltinio /
interneto svetainės patikimumas

Patikros žingsniai
•
•

Pranešimo autoriaus patikimumas
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•

Įsidiegti naršyklės įskiepius, kurie pateikia vertinimą apie svetainės patikimumą, pavyzdžiui
„NewsGuard“, „McAfee“.
Patikrinti svetainės adresą, peržiūrėti, ar neimituojamas originalios, patikimos svetainės
adresas. Įvertinti, ar svetainė yra žinoma, autoritetinga. Peržiūrėti svetainėje pateiktą kontaktinę informaciją, patikrinti, ar galima susisiekti su redakcija, pranešti apie klaidą ar parašyti skundą. Jei informacija pateikta socialinio tinklo paskyroje, patikrinti, kas publikuoja
informaciją, ar pateikiami tikri kontaktai, ar galima susisiekti su paskyros savininkais.
Peržiūrėti, ar prie gautos informacijos pateikiama informacija apie autorių, turinio kūrėjo
vardas, pavardė, kontaktai. Atlikti autoriaus paiešką, patikrinti, ar autorius yra realus, egzistuojantis žmogus.

1 LENTELĖ. (TĘSINYS)
Netikrų naujienų atpažinimo metodika.
Pranešimo antraštės ir turinio ryšys

•

Perskaičius / peržiūrėjus / perklausius visą gautą informaciją, nustatyti, ar pranešimo antraštė / pavadinimas siejasi su pateikta informacija.

Satyrinis ar humoristinis turinys

•

Kritiškai įvertinti pranešimo turinį, nustatyti, ar pateikta informacija nekelia juoko, nėra ironiška, neturi absurdo elementų, kurie leistų aiškiai suprasti, kad pateikta informacija yra
humoristinis turinys.

Šališkas / emocingas pranešimo
turinys

•

Įvertinti gautos informacijos turinį ir nustatyti, ar išsireiškimai nėra pernelyg perspausti,
kategoriški, ar nesutirštintos spalvos, ar nebandoma sukelti emocijų, nemanipuliuojama
informacijos gavėjo emocijomis.
Peržiūrėti, ar aiškiai pažymėtas remiamas/finansuojamas turinys, reklamos.

•
Faktų, nuotraukų, nuorodų ir citatų
patikimumas, analogiška
informacija patikimuose
žiniasklaidos portaluose

•
•
•
•

Pranešimo laikas, tikslai ir motyvai

•
•

Atidumas detalėms ir kritinis
mąstymas

•
•

Patikrinti faktus ir nustatyti, ar jie yra teisingi. Peržiūrėti, ar remiamasi keliais šaltiniais,
skirtingomis nuomonėmis.
Patikrinti naudojamų vaizdų ir žodžių kultūrines reikšmes, nustatyti koreliaciją su ankstesne
medžiaga, kitais šaltiniais.
Patikrinti nuotraukas atliekant atvirkštinio vaizdo paiešką „Google Reverse Image Search“
ir geolokaciją „Google Maps“.
Peržiūrėti kitus patikimus šaltinius, patikrinti, ar tą pačią informaciją pranešė skirtingos patikimos žiniasklaidos priemonės.
Įvertinti informacinę aplinką, susieti gautą naujieną su dabarties įvykiais, nustatyti, ar naujiena nėra paskleista tokiu metu, kai visuomenėje eskaluojamos jautrios temos.
Peržiūrėti atsiliepimus, komentarus ir įvertinti, ar informacija kelia susipriešinimą, kiršina
visuomenę.
Atidžiai peržiūrėti informaciją, įvertinti turinio kokybę, patikrinti, ar tekste nėra gramatinių
ir stiliaus klaidų, ar reportažas parengtas profesionaliai, naudojant kokybišką techniką.
Nustatyti, ar informacija logiška, ar neskatina keisti pamatinių vertybių, ar nekursto neapykantos.

Visą metodikoje pateiktą netikrų naujienų atpažinimo procesą, pagal išskirtus netikrų naujienų atpažinimo
kriterijus, iš eilės galima suskirstyti į aštuonis etapus. Metodikoje pateiktos specifinės priemonės ir konkretūs
praktiniai patarimai, kurie palengvina netikrų naujienų atpažinimo procesą.
Atsižvelgiant į tai, kad visuomenės informacinio raštingumo ugdymas yra pagrindinis veiksnys siekiant
kompleksiškai spręsti netikrų naujienų ir dezinformacijos problemą, netikrų naujienų atpažinimo metodiką galima vaizdiniu (plakatas, vaizdo įrašas), ar interaktyviu (klausimynas internete) naudoti bibliotekose, bendrojo
lavinimo įstaigose, aukštosiose mokyklose, trečiojo amžiaus universitetuose ir žiniasklaidos kanaluose, kaip pagalbinę informacinio raštingumo ugdymo priemonę skirtą informacijos patikrai.

443

Š. Vaidelinskaitė1,
I. Audzevičiūtė-Liutkienė1
Kauno technologijos universitetas

1

TVARIOS MADOS DIZAINO
KONCEPCIJOS, KAIP
EMOCINĖS PRIEMONĖS
ĮMONĖS FIRMINIO STILIAUS
FORMAVIME, POVEIKIO
VARTOTOJŲ PASIRINKIMUI
TYRIMAI

Siekiant skatinti ir vykdyti dizaino sprendimais grįstų inovacijų politiką, žinių kūrimas yra vienas iš būdų,
padedantis įtvirtinti ir įrodyti sektoriaus svarbą. Todėl vartotojų poreikio ir elgsenos tyrimai, jų elgsenos modeliavimo galimybės ir analizės studijos prisideda prie Europos įmonių konkurencingumo didinimo dinamiškos ir
nuolat kintančios rinkos sąlygomis. Šių dienų vartotojai, priimdami savo sprendimus kažką pirkti arba nepirkti,
vis dažniau atsižvelgia ne tik į kainą ir produkto kokybę, bet ir į tai kiek tas produktas yra sveikas bei į tai, kiek tas
produktas kenkia arba nekenkia aplinkai.
Europos ir Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonės skatinamos atsižvelgti į 2020 m. ES žaliosios ir
žiedinės ekonomikos bei 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetiniais tikslus ir kreipti veiklą žaliojo
marketingo linkme. Tokiu būdu žaliąsias inovacijas taikančios tekstilės ir mados produktų įmonės prisideda prie
vartotojų švietimo, kai kokybė yra ne tik produkto savybių visuma, įgalinanti tenkinti išreikštus ir numatomus
vartotojų poreikius, bet privalo būti siejama ir su teigiamu poveikiu aplinkai ir visuomenei. Žaliasis marketingas ir
žaliosios inovacijos reikalauja investicijų į naujas technologijas, mokslinius tyrimus, tad kai kurios verslo įmonės
pasinaudoja vartotojų patiklumu ir gudrauja, pateikdamos save „žalesniais“, nei iš tikrųjų yra. Tokia klaidinga,
vartotojų atžvilgiu, įmonės rinkodaros strategija prisideda prie žaliajam marketingui neigiamo fenomeno „Žaliojo
smegenų plovimo“ (angl. Greenwashing) susiformavimo, kuris neigiamai veikia iš tikro darnumu pasižyminčių
įmonių konkurencingumą. Kyla daug nesusipratimų ir aiškinant tvarumo bei darnumo (angl. Sustainability), žaliojo marketingo definicijas, todėl dažnai visuomenė ir vartotojas yra klaidinami.

TYRIMŲ TIKSLAS:
Išanalizuoti ir ištirti tvarios mados dizaino koncepcijos, kaip emocinės priemonės įmonės firminio stiliaus
formavime, poveikį vartotojų elgsenai. Projekto analitiniais tyrimais siekiama išanalizuoti, kokį poveikį vartotojo
apsisprendimui įsigyti aprangos mados produktą daro tai, jog įmonė savo veikloje taiko žaliąjį marketingą. Taip
pat nagrinėjamas ir „Žaliojo smegenų plovimo“ fenomenas bei jo įtaką vartotojų pasirinkimui.
Tyrimais nustatyta, kad didžioji dalis vartotojų palaiko tvarios mados idėją, tačiau tai neatsispindi jų elgsenoje, įsigyjant mados produktus. Vartotojų įsitraukimas ir jų elgsenos pokyčiai yra esminiai kriterijai, reikalingi
siekiant kurti tvaresnę ateitį mados industrijoje. Aiški, išsami ir prieinama prekių ženklų tvarumo komunikacija
yra priemonė skirtumo tarp vartotojų vertybių ir elgsenos mažinimui bei žaliojo smegenų plovimo problemos
sprendimui.
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PSICHOLOGINIO STRESO IR
SUICIDIŠKUMO SĄSAJOS
COVID-19 PANDEMIJOS METU

COVID-19 pandemijos plitimas visame pasaulyje sukėlė ne tik neigiamus padarinius žmonių fizinei
sveikatai, bet turi ir didžiulį psichologinį poveikį. COVID-19 pandemija siejama su daugeliu stresorių, tokių kaip
karantinas, įvairūs gyvenimo pokyčiai, socialinis atstumas ir izoliacija [1], o tai gali sukelti adaptacijos sunkumų,
kurie gali turėti įtakos ir savižudybių rodikliams.
Pranešimo tikslas pristatyti atliktą stresorių, adaptacijos sunkumų ir minčių apie savižudybę sąsajų analizę
COVID-19 pandemijos metu bendros populiacijos imtyje.
Tyrime naudota Savižudiškų minčių intensyvumo skalė (Suicidal Ideation Attributes Scale, SIDAS) [2],
Adaptacijos sutrikimo naujo modelio (ADNM-8) skalė [3] bei su COVID-19 pandemija susijusių stresorių klausimynas [4]. Pirmajame tyrimo etape (2020 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais) dalyvavo 568 asmenys, nuo 18 iki
79 m. (M = 38,02, SD = 14,15), kurių 75,4% – moterys. Antrajame etape (nuo 2020 m. gruodžio iki 2021 m.
vasario) dalyvavo 289 tiriamieji (M = 38,87, SD = 14,48), kurių 76,8% buvo moterys.
Rezultatai parodė, jog COVID-19 pandemijos metu patiriami įvairūs stresoriai, tokie kaip socialinė izoliacija, baimė užkrėsti kitus koronavirusu, darbas iš namų, siejasi su mintimis apie savižudybę. Logistinė regresinė analizė parodė, jog, kontroliuojant tiriamųjų amžių, lytį, išsilavinimą bei psichikos sveikatos sutrikimus,
kuo asmenys patyrė daugiau psichologinės naštos dėl įvairių su pandemija susijusių stresorių (OR = 1,05-1,07),
tuo buvo didesnė tikimybė, kad jie pateks į savižudybės rizikos grupę tiek pirmojo matavimo metu (χ2(6) =
79,94, p < 0,001), tiek antrojo (χ2(6) = 36,36, p < 0,001). Analizė, kontroliuojant tuos pačius faktorius, taip pat
parodė, jog pandemijos metu patiriami adaptacijos sunkumai (OR = 1,13-1,14) siejosi su savižudybės rizika
tiek pirmojo matavimo metu (χ2(6) = 111,26, p < 0,001), tiek antrojo (χ2(6)=65,41, p < 0,001).
Apibendrinant, COVID-19 pandemijos metu patiriami stresoriai siejosi su mintimis apie savižudybę, o kuo
asmenys patyrė daugiau psichologinės naštos dėl tokių stresorių – tuo buvo didesnė tikimybė, kad jie bus
savižudybės rizikos grupėje. Savižudybės riziką pandemijos metu taip pat prognozavo ir patiriami adaptacijos
sunkumai.
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POTRAUMINIO STRESO IR
TAPATUMO SĄSAJOS JAUNŲ
SUAUGUSIŲJŲ IMTYJE

Daugiau nei du trečdaliai žmonių bent kartą gyvenime susiduria su trauminiais įvykiais, tačiau tik apie
4 proc. iš jų patiria potrauminio streso simptomų (Kessler et al., 2017). Ankstesniais tyrimais bandyta ieškoti
rizikos veiksnių, didinančių potrauminio streso išsivystymo tikimybę. Tyrimai rodo, kad tapatumo procesai yra
reikšmingai susiję su psichikos sutrikimais, pavyzdžiui, abejojantis tyrinėjimas gali padidinti depresijos ir elgesio
sutrikimų riziką (Hatano, Sugimura & Luyckx, 2020). Tačiau iki šiol nebuvo nagrinėta tapatumo procesų sąsaja su
potrauminio streso požymiais.

TYRIMO TIKSLAS:
Nustatyti ar tapatumo procesai gali būti susiję ir su potrauminio streso požymiais, patyrus trauminį įvykį.

TYRIMO DALYVIAI:
204 universiteto studentai (amžius T1 metu M = 19,11; SD = 1,11; 76,5 % moterų). Susidūrimui su trauminėmis patirtimis įvertinti buvo naudotas Gyvenimo įvykių sąrašas (LEC, Weathers ir kt., 2013), potrauminio
streso simptomų vertinimui – Tarptautinis traumos klausimynas (ITQ, Cloitre et al., 2018), tapatumo procesai
buvo vertinti Tapatumo vystymosi dimensijų skale (DIDS, Luyckx et al., 2008).

TYRIMO REZULTATAI:
78,4 proc. jaunų suaugusiųjų per savo gyvenimą patyrė bent vieną trauminį įvykį. 9,4 proc. traumas patyrusių jaunų suaugusiųjų patenka į potrauminio streso sutrikimo rizikos grupę ir 7,0 proc. patenka į kompleksinio
potrauminio streso sutrikimo rizikos grupę. Pozityvūs tapatumo procesai (tyrinėjimas į plotį, įsipareigojimas ir
tapatinimasis su įsipareigojimu) yra reikšmingai susiję su mažesniu KPTSS simptomų lygiu. Abejojantis tyrinėjimas yra reikšmingai susijęs su didesniu KPTSS simptomų lygiu. Šiuo tyrimu atkreipiamas dėmesys, kad tapatumo
procesų ir potrauminio streso sąsajos turėtų tapti tolesnių, ypač longitudinių, tyrimų objektu.
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STUDENTŲ, PATIRIANČIŲ
POTRAUMINĮ STRESĄ,
PSICHOLOGINĖS GEROVĖS
POKYTIS TAIKANT
PSICHOSOCIALINĘ
INTERNETINĘ INTERVENCIJĄ

Trauminis įvykis - tai įvykis, kuris kelia grėsmę žmogaus gyvybei ar jo sveikatai, pavyzdžiui, susidūrimas su
mirtimi, sunkiu sužeidimu ar seksualiniu smurtu [1]. Dauguma žmonių patiria trauminių įvykių, tačiau tik dalis jų
patiria potrauminio streso sutrikimo (PTSS) simptomų [1], [2]: invaziją, vengimą ir grėsmės jausmą.
Tyrimai rodo, kad PTSS gali apsunkinti kasdienį funkcionavimą ir dažnai yra susijęs su kitais psichikos sveikatos sutrikimais [3]. Naujausiais duomenimis, apie 68 % jaunų suaugusiųjų Lietuvoje yra patyrę trauminių įvykių
[4]. Tačiau potrauminio streso sutrikimas Lietuvos sveikatos sistemoje yra atpažįstamas retai, todėl susiduriama
su prieinamos į traumą orientuotos psichologinės pagalbos trūkumu [5] Galima alternatyva teikiant pagalbą yra
nuotoliniu būdu prieinamos internetinės psichosocialinės intervencijos, leidžiančios traumas patyrusiems asmenims gauti reikiamos pagalbos. Pandemijos kontekste internetinės intervencijos tampa būtinos [6] Tyrimai rodo,
jog internetu teikiama pagalba psichikos sveikatos srityje gali būti veiksminga [7]. Vienas iš galimų internetinės
pagalbos būdų – dėmesingu įsisąmoninimu pagrįstos intervencijos.

TYRIMŲ REZULTATAI:
Dėmesingo įsisąmoninimo praktikavimas gali sumažinti PTSS vengimo simptomus, pagerinti emocijų reguliaciją, sumažinti kaltės jausmą [8], nerimą ir depresiškumą [9] bei sustiprinti pozityvią psichikos sveikatą [10]. Vis
dėlto, tokių intervencijų jų veiksmingumą patvirtinančių tyrimų vis dar trūksta [11].

TYRIMO TIKSLAS:
Įvertinti trauminių įvykių patyrusių jaunų suaugusiųjų psichologinės gerovės pokyčius taikant internetinę
dėmesingu įsisąmoninimu pagrįstą intervenciją.

TYRIMO DALYVIAI:
25 Vilniaus universiteto studentai (96% moterų; amžius: M=23,32; SD=3,0), kurie yra patyrę trauminių
įvykių. Tyrimo dalyviai naudojosi aštuonių savaičių trukmės internetine psichosocialine programa, paremta
dėmesingo įsisąmoninimo principais. Dalyvių psichologinė savijauta buvo matuojama klausimynais, pateikiamais
internetu, prieš intervenciją ir intervencijai pasibaigus. Intervencijos veiksmingumo vertinimui buvo naudojami
šie kintamieji: potrauminio streso požymiai (ITQ, Cloitre et al., 2018 ), depresiškumas (PHQ-9, Spitzer et al.,
2000), generalizuoto nerimo sutrikimo simptomai (GAD-7, Spitzer et al., 2006) bir pozityvi psichikos sveikata
(PMH scale, Lukat et al., 2016).

TYRIMU NUSTATYTA:
Intervencija reikšmingai sumažino dalyvių su trauma susijusius vengimo simptomus (p < 0,05). Tačiau
intervencijos veiksmingumas apibendrintiems PTSS simptomams nesiekė statistinio reikšmingumo (p = 0,07).
Nustatytas mažo-vidutinio lygmnens intervencijos efektas potrauminio streso simptomams (Cohen’s d = 0,4).
Depresiškumo, nerimo ir pozityvios psichikos sveikatos pokyčių nebuvo rasta. Pranešime taip pat pateikiami
indvidulių psichikos sveikatos pokyčių rezultatai.
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SPECIALISTŲ REAGAVIMO
Į SAVIŽUDYBĖS KRIZĘ
YPATUMŲ ANALIZĖ LIETUVOS
SAVIVALDYBĖSE

Savižudybės yra didelė problema visame pasaulyje. Dėl savižudybių kasmet netenkame apie 800 000 gyventojų [1]. Lietuva pasaulio kontekste pasižymi labai aukštu savižudybių rodikliu. 2017 m. Lietuvos savižudybių
rodikliai buvo aukštesni nei visų kitų Europos Sąjungos šalių – net 26 / 100 000 gyv. [2]
Daug mokslininkų dėmesio skiriama savižudybei paaiškinti – bandoma suprasti kas paskatino žmogų imtis
tokio veiksmo, kokios asmens savybės ir kitos aplinkybės gali padidinti tikimybę, kad žmogus nusižudys, kaip savižudybei užkirstų kelią viena ar kita pagalbos priemonė ir kt. Specialistų pastangos atsiperka, nes sukuriama vis
daugiau efektyvių prevencinių programų. Labai svarbūs yra nusižudžiusiojo artimieji, nes asmens savižudybė paliečia bent keletą jam artimų žmonių [3]. Kasmet atliekama vis daugiau tyrimų šia tema ir, nors ilgą laiką manyta,
kad savižudybė paliečia vidutiniškai 6 nusižudžiusiojo artimuosius [4], tačiau naujausiais duomenimis, paliestųjų
asmenų skaičius gali siekti net 60 asmenų [5]. Tai rodo, kad savižudybė gali paveikti ne tik nusižudžiusiojo šeimos
narius, bet ir draugus, kolegas, kaimynus, pažįstamus. Jei savižudybę įvykdęs asmuo pagalbos kreipėsi į psichikos
sveikatos specialistus, jo savižudybė neretai paveikia ir juos.
Pastebėta, jog paciento savižudybė dažnai suvokiama kaip terapinė nesėkmė ir labai paveikia net ir labiausiai patyrusį specialistą [6]. Paciento netektis dėl savižudybės gali būti taip stipriai psichologiškai traumuojanti,
kad gali net paskatinti užbaigti karjerą [7]. Yra atlikta nemažai tyrimų apie pacientų savižudybę patyrusių specialistų patirtis, tačiau trūksta tyrimų apie specialistų, dirbančių su padidėjusios suicidinės rizikos klientais, patyrimus. Taip pat mažai atsižvelgiama į kultūrinių ypatumų reikšmę. Daugiausia dabartinių suicidologijos žinių kyla iš
teorinių bei empirinių tyrinėjimų, atliktų Vakarų pasaulio valstybėse, nors daugiausia savižudybių įvyksta kitose
šalyse. Taip pat Lietuva neturi vieningos, aiškios valstybinės savižudybių prevencijos strategijos, o tai apsunkina
specialistų darbą. Taigi šio tyrimo tikslas yra atskleisti ir aprašyti psichikos sveikatos specialistų (psichologų ir gyd.
psichiatrų) subjektyvias patirtis dirbant su padidėjusios suicidinės rizikos pacientais.

TYRIMO DALYVIAI:
17 psichikos sveikatos specialistų, kurie savo darbe teikia skubią ar tęstinę pagalbą padidėjusios savižudybės rizikos asmenims. Psichikos sveikatos specialistai buvo atrenkami tikslinės atrankos būdu. Bendras amžiaus
vidurkis buvo 51 m. (SD = 13,25; nuo 31 iki 74 metų). Visi tyrimo dalyviai yra iš skirtingų Lietuvos savivaldybių, turinčių aukščiausius savižudybių rodiklius pagal 2017 m. duomenis. Duomenys buvo renkami pusiau struktūruotu
interviu (vid. trukmė 67 min.), apdorojami pagal hibridinės teminės analizės principus [8]. Išanalizavus rezultatus
išskirtos 625 citatos, 173 temos, 23 kodai ir 4 kategorijos.

REZULTATŲ ANALIZĖ:
Didžioji dalis tyrimo dalyvių, dirbdami su padidėjusios suicidinės rizikos pacientais, išgyvena emocinius
sunkumus – jaučia nerimą, bejėgiškumą, liūdesį, pyktį, baimę, jie jaučiasi atsakingi už pacientą, jiems būdingas
padidėjęs noras ir pastangos padėti pacientui. Tyrimo dalyviai po paciento savižudybės atskleidė išgyvenantys
kaltę ir savikritiką, emocinį sunkumą, baimę. Kartais specialistams pavyksta susitaikyti su paciento savižudybe.
Tyrimo rezultatai parodė, kad beveik visiems tyrimo dalyviams reikalingi kvalifikacijos kėlimo mokymai savižudybių tema. Kai kurie tyrimo dalyviai dalinosi, kad tokių mokymų trūksta, dauguma jų vyksta didžiuosiuose šalies
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miestuose. Išryškėjo didelės specialistų pastangos megzti bendradarbiaujantį santykį su suicidiškais pacientais,
bet kartais nėra žinoma kaip tą padaryti, pacientus sunku motyvuoti, kartais tenka nukreipti pas kitą specialistą. Taip pat nustatyti tyrimo dalyvių supervizijų, geresnių darbo sąlygų, pagalbos sau, komandinio sprendimų
priėmimo ir atsakomybės pasidalinimo, kolegų palaikymo poreikiai. Tiriamieji nurodė, kad specialistas, dirbdamas su padidėjusios suicidinės rizikos pacientais, turi pasižymėti tam tikromis asmeninėmis savybėmis, jis turi
būti empatiškas, ramus, aktyvus, drąsus ir užtikrintas. Tyrime dalyvavusiems psichikos sveikatos specialistams
sunkumus, kylančius dirbant su padidėjusios suicidinės rizikos pacientais, padeda įveikti patirties reflektavimas,
savo vaidmens supratimas (pripažinimas, kad ne viskas nuo jo priklauso ir savo atsakomybės ribų pajautimas).
Kai kurie tyrimo dalyviai atranda būdus kaip savimi pasirūpinti (pvz., sportuoja), o keli tyrimo dalyviai yra linkę
atsitraukti nuo nemalonių patirčių ir nesiima jokių veiksmų kylantiems sunkumams įveikti.

PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS:
Psichikos sveikatos specialistams svarbu dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, reflektuoti savo patirtį
(bendraujant, apsvarstant ar rašant), ugdyti asmenines savybes ir ieškoti labiausiai priimtinų pagalbos sau būdų.
Darbovietėms svarbu stengtis užtikrinti geras darbo sąlygas (ypač atkreipti dėmesį, kad pacientų, esančių aukštoje savižudybės rizikoje, priežiūra dažnai pareikalauja šiek tiek daugiau specialisto darbo laiko bei aktyvumo),
suteikti galimybę gauti reguliarias supervizijas darbo vietoje, stiprinti komandinę dvasią, diegti komandinį darbų
pasidalijimą.
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MOTINŲ-KŪDIKIŲ
TARPUSAVIO SĄVEIKŲ BEI
JŲ SĄSAJŲ SU MOTINOS
EMOCINE BŪSENA TYRIMAS
TAIKANT VAIZDO ANALIZĖS
METODĄ

Vaiko gimimas yra intensyvių pokyčių laikotarpis reikalaujantis motinos prisitaikymo: keičiasi rolės, atsakomybės, santykiai. Šie pokyčiai sukelia pozityvias ir negatyvias emocijas, gali padidinti moters pažeidžiamumą,
prisidėti prie psichinės sveikatos sutrikimų vystymosi ar paūmėjimo [1]. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje, maždaug
10 proc. nėščių moterų ir 13 proc. pagimdžiusių moterų patiria psichikos sveikatos sutrikimus. Dėl suprastėjusios motinos psichikos sveikatos, padidėja savižudybės rizika, kai kurioms motinoms gali būti sunku atlikti
kasdieninius, buitinius darbus [2], neigiamai paveikiami motinos-vaiko tarpusavio santykiai [3].

TYRIMO TIKSLAS:
Atskleisti motinos ir vaiko tarpusavio sąveikų ypatumus ir jų ryšį su motinos emocine būsena bei patiriamais jausmais vaikui.

TYRIMO DALYVIAI:
Motinų ir jų kūdikių poros. Į tyrimą įtrauktų kūdikių amžius – 18-24 mėnesiai. Tyrime dalyvavo 60 asmenų:
30 motinų ir jų vaikų (53,3 proc. berniukų ir 46,7 proc. mergaičių) diadų. Tyrime dalyvavusių motinų amžius
svyravo nuo 28 iki 38 metų (M=30,8; SD=2,92), o vaikų amžius svyravo nuo 18 iki 24 mėn. (M=19,8; SD=1,96).
Tyrime naudotas mišrus tyrimo dizainas:
1. motinos ir vaiko tarpusavio sąveikų ypatumai atskleisti nufilmavus motinos ir vaiko bendrą žaidimą
pagal iš anksto pateiktas užduotis motinoms, kurias jos turėjo atlikti kartu su savo vaikais. Vaizdo įrašų
analizei ir kokybinių duomenų transformacijai į kiekybinius, buvo naudotas motinos-vaiko tarpusavio
sąveikoms vertinti naudojamas PARCHISY (angl. Parent-Child Interaction system, PARCHISY [4]) stebėjimo protokolas. Motinos ir vaiko tarpusavio sąveikos (motinos pozityvumas, motinos negatyvumas, vaiko
neigiamas elgesys, vaiko teigiamas įsitraukimas, motinos ir vaiko tarpusavio sąveika) įvertintos Likerto
skalėje nuo 1 iki 7 (1 – vertinama sąveika nestebima; 7 – ryškiai išreikštas elgesys);
2. motinos emocinė būsena įvertinta naudojant anketinę apklausą: motinos pogimdyvinė depresija buvo
vertinama naudojant Edinburgo pogimdyvinės depresijos skalę (angl. Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS [5]); motinos stresas buvo vertintas Reeder streso skale (angl. Reeder Stress Inventory, RSI [6]); motinos jausmai vaiko atžvilgiu buvo vertinami naudojant tėvų jausmų klausimyną (angl.
Parent Feelings Questionnaire, PFQ [7]). Taip pat pateikti klausimai socialinių- demografinių rodiklių
įvertinimui. Tyrimo duomenys analizuoti „IBM SPSS Statistics 26.0 for Windows“ statistine programa.
Taikytas Mann-Whitney U kriterijus, Spearman (ρ) ir intraklasinės (ICC) koreliacijos koeficientai.
Motinos ir vaiko bendro žaidimo analizė atskleidė kad, motinos pozityvumas teigiamai susijęs su vaiko tėvo
išsilavinimu, motinos negatyvumas – su ilgesniu vaiko laiku praleidžiamu darželyje ir prastesne šeimos finansine
padėtimi, vaiko teigiamas įsitraukimas siejosi su didesniu vaikų skaičiumi šeimoje, motinos ir vaiko tarpusavio
sąveikas teigiamai veikė vaiko amžius ir motinos laikas praleidžiamas dirbant ar studijuojant, ar užsiimant kita
veikla, o neigiamai veikė motinos amžius. Kiekybinės tyrimo dalies rezultatai, parodė, kad 20 proc. motinų
būdingas depresiškumas (EPDS ≥ 12), kuris teigiamai siejosi su laiku, kurį tėvas praleidžia kartu su vaiku ir neigia451

mai su vaiko amžiumi, nuo kurio jis pradėjo lankyti darželį. Tarp dirbančių motinų depresiškumas buvo išreikštas
labiau. 70 proc. motinų būdingas vidutinis streso lygis, kuris neigiamai siejosi su motinos laiku praleidžiamu
kartu su vaiku. Motinos pozityvūs jausmai teigiamai siejosi su vaikų skaičiumi šeimoje ir vaiko tėvo išsilavinimu.
Motinos negatyvumas bendro žaidimo su vaiku metu yra susijęs su didesniu motinos streso lygiu, o vaiko teigiamas įsitraukimas ir motinos-vaiko tarpusavio sąveikos, bendro žaidimo metu, buvo teigiamai susiję su motinos
negatyviais jausmais vaiko atžvilgiu. Tarp motinos depresiškumo ir motinos-vaiko tarpusavio sąveikų ypatumų,
statistiškai reikšmingas ryšys nenustatytas. Didesnis motinos stresas susijęs su intensyvesniais neigiamais jausmais vaiko atžvilgiu ir didėjant motinos stresui mažėja motinos pozityvūs jausmai vaiko atžvilgiu.
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PERSILEIDIMO PATYRIMAS
ŠEIMOJE:
VYRŲ PATIRTYS

Persileidimas yra vienas skaudžiausių įvykių besilaukiančios šeimos gyvenime [1]. Psichologinius sunkumus, sielvartą, gedulą, nerimą ir stresą išgyvena maždaug vienas iš penkių vyrų, kurių partnerės patyrė persileidimą [2]. Pastebima, kad nerimo simptomai po partnerės persileidimo vyrams būdingi 12,4 proc. atvejų,
o depresijos simptomai ir pats sutrikimas yra diagnozuojamas 4 proc. vyrų, kurių partnerės patyrė persileidimą [3, 4]. Persileidimo patyrimas yra gana dažnas reiškinys mūsų visuomenėje, tačiau mokslinėje literatūroje
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje dažniau analizuojamos moterų patirtys ir persileidimo poveikis moterų psichinei
sveikatai, vyrus tarsi paliekant nuošalyje.

TYRIMO TIKSLAS:
Išanalizuoti vyrų patirtis po partnerės patirto savaiminio persileidimo.

TYRIMO METODAS:
Pasirinktas kokybinis tyrimo metodas panaudojant pusiau struktūruotą interviu. Duomenų analizei pasirinkta indukcinė teminė analizė [5].

TYRIMO DALYVIAI:
Vyrai, kurių partnerės patyrė persileidimą iki 22 nėštumo savaitės ne mažiau nei prieš 3 mėnesius ir
ne seniau nei prieš vienerius metus. Iš viso tyrime dalyvauti sutiko 8 vyrai, kurių šeimoje įvykęs persileidimas
atitinka iškeltus kriterijus. Visų tiriamųjų vardai, vietovardžiai ir kiti juos identifikuoti galintys duomenys buvo
pakeisti.

DUOMENŲ ANALIZĖ:
Analizuojant tyrimo atlikimo metu gautus duomenis buvo gauti 707 kodai, iš kurių buvo sudarytos
4 temos, kurias sudarė 14 potemių atspindinčių vyrų patirtis po partnerės patirto persileidimo.
Pagrindinės temos gautos šios (žr. 1 pav.):
•
reakcija į praradimą,
•
patyrimo išgyvenimas,
•
persileidimo sukelti pokyčiai,
•
susitaikymas su netektimi.
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1. pav.
Temų ir potemių žemėlapis

Remiantis tyrime dalyvavusių vyrų, kurių partnerės patyrė persileidimą patirtimi, galima teigti, kad sužinoję apie partnerės patirtą persileidimą vyrai nenori kalbėti apie išgyventą patirtį, neretai užgniaužia savo emocijas,
tuo metu jiems svarbesnė atrodo žmona. Kaip pirminė reakcija juos aplanko liūdesys, o emocijas ventiliuoja
ašaros.
Net ne visuomet jų iniciatyva kilęs poreikis išsikalbėti su žmona ir tarpusavio švelnumas padeda tiek žmonoms, tiek jiems patiems, taip pat pastebima, kad prie išgyvenimų prisideda ir profesionalo pagalbos trūkumas.
Persileidimo patyrimas sukelia tam tikrus pokyčius: skatina suvokti gyvenimo trapumą, padeda sutvirtėti tarpusavio santykiams. Susitaikant su patirtimi padeda darbas. Jis padeda užsimiršti, po truputį imami kurti ateities
planai, daliai patirtis nebeatrodo tokia skaudi. Tačiau, susitaikymo procese pastebima, kad „prisiminimai vis grįžta“.
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LYTIŠKUMO UGDYMO
PAMOKŲ GALIMYBĖS
VEIKDINANT MOKINIŲ
KRITINĮ MĄSTYMĄ IR
VERTYBINES NUOSTATAS

Siekiant visaverčio ugdymo Lietuvos mokyklose, 2007 metais buvo patvirtinta pirmoji „Rengimo šeimai
ir lytiškumo ugdymo programa“, kuri 2016 metais buvo atnaujinta ir sujungta su sveikatos ugdymo programa
(„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (toliau – SLURŠ) bendroji programa“). Tačiau šios programos
įgyvendinimo situacija Lietuvoje yra tirta menkai [1, 2, 3, 4]. Šiuose šaltiniuose yra akcentuojama, kad mokytojams trūksta žinių ir gebėjimų organizuoti visapusiškas lytiškumo ugdymo veiklas, jie neretai jaučia gėdą bei
nerimą dėl nepatikimos informacijos sklaidos. Dėl šių priežasčių labai svarbu ieškoti mokytojams, mokiniams bei
jų tėvams priimtinos lytiškumo ugdymo koncepcijos.

TYRIMO TIKSLAS:
Nustatyti lytiškumo ugdymo pamokų didaktines galimybes bei situaciją Lietuvoje ugdant mokinių kritinį
mąstymą ir vertybines nuostatas.

TYRIMO METODIKA:
Šio tyrimo metu buvo siekiama pritaikyti trianguliacijos principą – naudoti kiekybiniai ir kokybiniai metodai. Kiekybinė dalis – asmenų, atsakingų už lytiškumo ugdymą Lietuvos mokyklose, apklausa. Apklausos pagalba
buvo vertinama, kokie lytiškumo ugdymo tikslai yra svarbūs pedagogams Lietuvoje, kokias vertybinio ugdymo
strategijas jie naudoja, kokios vertybės yra svarbios, kokiomis mokymosi teorijomis yra grindžiamas ugdymas,
taip pat mokytojų kompetentingumo bei vadybinius lytiškumo ugdymo aspektus (tarp jų ir lytiškumo ugdymo
įgyvendinimo formos). Kokybinė dalis – gerosios patirties ir problemų įvardijimas imant interviu iš mokytojų,
vienos pamokos ir viso pamokų modulio galimybių ir problemų įvertinimas bei interviu su tėvais tiriant tėvų
įsitraukimo į ugdymo procesą veiksmingumą bei tėvų poziciją vertybinio ugdymo ir kritinio mąstymo veikdinimo
klausimais. Svarbu paminėti, kad mokinių vidinis pasaulis tyrinėjamas nebuvo. Anketinę apklausą užpildė 338
respondentai. Interviu dalies metu buvo kalbinti 5 lytiškumo ugdymą vykdantys ir / ar už jį atsakingi mokykloje
mokytojai (vidutinė interviu trukmė – 53 minutės) iš 5 skirtingų vietovių mokyklų (Kauno, Vilniaus, Klaipėdos,
Panevėžio ir Vilkaviškio rajono) bei 7 tėvai (vidutinė interviu trukmė – 39 minutės) iš trijų mokyklų (Kauno ir Vilniaus). Pamokos buvo vykdomos su dviem gimnazijos klasėmis (II ir IV kl.), buvo vykdoma po 20 pamokų.
Pagrindiniu lytiškumo ugdymo tikslu mokytojai ir tėvai laiko savo kūno pažinimą. Deja, tai yra vienintelis
aspektas dėl kurio yra sutariama. Kiti lytiškumo ugdymo tikslai įvardijami labai įvairiai, jaučiamas labai skirtingas
lytiškumo ugdymo turinio platumo suvokimas. Kai kurie asmenys lytiškumo ugdymą vertina kaip lytinį švietimą,
o kiti kaip brandžios, laimingos asmenybės ugdymą.
Lietuvos mokyklos lytiškumo ugdymą įgyvendina integruojant į dalykų pamokas. Ši integracija sukuria saugų prieglobstį mokytojams – niekas (net ir tėvai) nežino kaip realiai yra vykdomas lytiškumo ugdymas. Nors maža
dalis mokyklų vykdo kassavaitines pamokas, dauguma mokyklų apsiriboja tik integruotomis veiklomis, kurios dažiausiai nėra pakankamos. Kaip tvirtina mokytojai, tokia integracija vykdoma pavieniais atvejais, dažniausiai kalbama apie draugystę, meilę ir šeimą arba biologinius lytiškumo aspektus. Nuotolinio mokymo sąlygomis lytiškumo ugdymas integruojamas dar rečiau. Mokyklos dažnai renkasi bet kokią pagalbą iš šalies – kviečiasi lektorius,
tėvus, sveikatos biurų specialistus, įvairias NVO ir t.t. Nerimą kelia tai, kad dalis kviečiamų asmenų neturi jokio
pedagoginio pasirengimo. Visi kalbinti mokytojai ir tėvai tvirtina, kad atskiros lytiškumo pamokos yra reikalingos.
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Lietuvoje lytiškumo ugdymas vykdomas daugiausia diskusijos pagalba, mokytojai taip pat pateikia tam
tikrą informaciją ir atsako į mokinių klausimus. Labai retais atvejais mokytojai naudoja daugiau metodų, kurie
gali būti netgi labai veiksmingi. Aptariant prieštaringas temas labai tinka apverstos klasės metodas. Iš anksto
pasiruošę mokiniai aktyviau dalyvauja diskusijose, gina savo nuomonę.
SLURŠ programa yra įgyvendinama tik dviejuose trečdaliuose klasių, rečiausiai vykdoma pradinėse klasėse.
Iš keturių programos dalių, psichikos ir socialinės sveikatos dalys yra įgyvendinamos rečiausiai, dažniausiai vykdomas fizinės sveikatos ugdymas. Mokyklose vienai klasei SLURŠ programos įgyvendinimui yra vidutiniškai skiriama
10-11 pamokų per metus, galima daryti prielaidą, kad lytiškumo ugdymui yra skiriama visai mažai.
Didžiausias sunkumas vykdant lytiškumo ugdymą yra kitų mokytojų, mokyklos administracijos ir tėvų požiūris. Dauguma mokytojų vertina šias pamokas kaip mažai reikalingas, o tai užkerta kelią metodiniams pokalbiams, patirties dalijimuisi mokyklose. Mokytojai jaučiasi verčiami integruoti lytiškumo ugdymą į savo pamokas,
o tai stipriai smukdo jo kokybę. Mokytojai neturi pakankamai medžiagos ir nėra metodiškai pasirengę šioms
pamokoms. Kitas sunkumų sukeliantis aspektas – mokytojų psichologinis neparuoštumas. Tai sukelia problemų
ypač vyresniems mokytojams, kurie patys augo aplinkoje, kurioje lytiškumo temos buvo tabu.
Mokytojai bijo tėvų, tačiau labai norėtų, kad šie įsitrauktų į lytiškumo ugdymą. Vis dėlto, tik retais atvejais
tėvai apskritai domisi mokykloje vykstančiu lytiškumo ugdymu. Kiti – priešingai, nepasitiki mokytojais, stebi juos
ir kritikuoja. Tėvai nėra pakankamai informuojami apie šias veiklas, integruotos pamokos sukuria dar didesnį
slaptumą ir tėvai jaučiasi nesaugiai.
Kalbant apie vertybinį ugdymą lytiškumo ugdymo veiklose didelių skirtumų tarp mokytojų ir tėvų nuomonių nepastebėta. Aukščiausioji vertybė, kuria turi būti grindžiamos šios veiklos yra pagarba (tolerancija). Didžioji
dalis tėvų ir mokytojų kitų vertybių neįvardija. Nors jie pripažįsta, kad egzistuoja bendražmogiškos vertybės,
kurių ugdymo vertė yra neabejotina (žmogaus orumas, meilė, bendravimas, šeima, ištikimybė), dauguma respondentų aukština mokytojo neutralumo idėją, kuri yra nesuderinama su vertybiniu ugdymu.
Kritinio mąstymo veikdinimas lytiškumo ugdymo metu ne visiems sukelia teigiamas asociacijas. Kai kurie
tėvai mano, kad tai yra lytiškumo ugdymo pagrindas, kiti smerkia jį kaip tradicinių vertybių pakeitimo liberaliomis
įrankį. Visais atvejais požiūris į kritinio mąstymo veikdinimą buvo susijęs su požiūriu į vertybinį ugdymą. Buvo
sudaryti penki galimi šių požiūrių modeliai, iš kurių tik paskutiniai du yra praktiškai suderinami su visų aukštinamomis pagarbos ir tolerancijos vertybėmis. Vis dėlto, mokytojai turi nemažai kritinio mąstymo veikdinimo
patirties. Jie vardija tokias naudojamas strategijas: diskusija, debatai, teigiamų ir neigiamų pusių išvardijimas,
klausimų kėlimas mokytojui ir vieni kitiems, ekspertų metodas, pristatymų rengimas, mokymas apie pasekmes,
straipsnių analizė.
Vienos pamokos metu įmanoma sukelti afektinę būseną mokiniams, sukurti dalijimosi žiniomis ir nuomonėmis atmosferą. Tai galima padaryti socialiniu konstruktyvizmu grįstomis veiklomis. Nors toks vieno užsiėmimo formatas neužtikrina vertybių internalizavimo, žinant, kad klasėje yra kitaip mąstančių žmonių, atsiranda
prielaidos nešališkumui, atvirumui, tolerancijai, pagarbai, siekiui būti tinkamai informuotu ir norui atsižvelgti į
skirtingas nuomones formuotis, o tai yra kritiškai mąstančio asmens bruožai.
Tiriant mokymosi ciklo efektyvumą paaiškėjo, kad pats pokalbis lytiškumo temomis yra savaime prasmingas. Kadangi mokiniai retai susiduria su tokiomis patirtimis, dalyvavimas diskusijose sukėlė afektinę būseną. Mokiniai stebėjosi, kad galima neeufemizuojant ir nesigėdijant kalbėti apie lytinius santykius ir kitus lytiškumo aspektus. Jiems tai padarė teigiamą įspūdį, mokiniai tvirtina, kad diskusijos buvo pratęsiamos ir ne pamokų metu.
Tokiomis aplinkybėmis vertybinis ugdymas ir kritinio mąstymo veikdinimas yra palyginti nesudėtingi.
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Vilnensia, 2018, no. 41, pp. 112–126.
[4] Tuominytė, G. ir Gerasimovičienė, V., „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimas į 1–2 klasių kūno kultūros
pamokas”, Sport. Moksl., 2019, vol. 2, no. 96, pp. 15–23.
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PRIEŠLAIKINĮ GIMDYMĄ
PATYRUSIŲ MOTERŲ
TRAUMINĖS PATIRTIES,
POLINKIO Į KALTĘ IR GĖDĄ
BEI POTRAUMINIO AUGIMO
SĄSAJOS

Higienos instituto duomenimis, 2018 metais Lietuvoje gimė 1429 neišnešioti naujagimiai, t.y. 5,5 proc.
visų gimusiųjų naujagimių yra neišnešioti. Priešlaikinis gimdymas yra laikomas pagrindiniu kūdikių mirštamumo
ir sergamumu veiksniu, kuris gali turėti įtakos neurologiniam kūdikio išsivystymui ir būti vaiko negalios priežastimi, o taip pat neišnešiotų vaikų motinoms gresia psichinės sveikatos problemos [1]. Nuo 20 proc. iki 48 proc.
moterų savo gimdymą laiko traumuojančia patirtimi [2], o net 68,6 proc. gimdyvių po priešlaikinio gimdymo patiria emocinių sukrėtimų [3]. Tačiau sudėtinga gimdymo patirtis gali sukelti ir teigiamų pasekmių. Viena iš jų yra
potrauminis augimas. Sawyer ir Ayers (2009) atliktas tyrimas atskleidė, kad net iki 50 proc. moterų po gimdymo
patiria potrauminį augimą, tačiau potrauminio augimo priežastys lieka neaiškios [4]. Bet atlikta mokslinių šaltinių
analizė leidžia kelti prielaidą, kad polinkis į kaltę ir gėdą galimai turi reikšmingos įtakos analizuojant su gimdymu
susijusią trauminę patirtį bei potrauminį augimą [5, 6].

TYRIMO TIKSLAS:
Nustatyti priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų trauminės patirties, polinkio į kaltę ir gėdą bei potrauminio augimo sąsajas.
Tyrimas atliktas naudojanat internetinės apklausos metodą. Siekiant įvertinti trauminę gimdymo patirtį, buvo naudojama Sičio gimdymo traumų skalė [7](Cronbach α – 0,878). Polinkis į kaltę ir gėdą vertinamas
naudojant polinkio į kaltę ir gėdą klausimyną [8], tačiau siekiant išvengti galimo mulitkolinearumo, skaičiavimai
buvo atliekami su kiekviena polinkį į kaltę ir gėdą atspindinčia poskale: su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs
vertinimas, su polinkiu į gėdą susijęs atsitraukimas, su polinkiu į kaltę susijęs neigiamas elgesio vertinimas, su
polinkiu į kaltę susijęs neigiamas elgesio vertinimas, kaltę išperkantis elgesys (atitinkamai Cronbach α – 0,621,
0,692, 0,816 ir 0,752). Potrauminis augimas buvo vertinamas potrauminio augimo skale [9] (Cronbach α – 0,949).

TYRIMO DALYVIAI:
77 21-44 m. 2020-2021 m. gimdžiusios moterys (amžiaus vidurkis – 31,37, stand. nuokrypis – 5,281), kurių
paskutinis gimdymas buvo priešlaikinis. Pastarojo nėštumo trukmė svyravo nuo 22 iki 36 savaičių (vidurks 31,42,
stand. nuokrypis 4,004), o respondentės pagal laikotarpį praėjusį po gimdymo pasiskirstė nuo 2 iki 14 mėnesių
(vidurkis 5,91, stand. nuokrypis 3,795).
Pradžioje buvo siekiama išsiaiškinti, ar tyrime analizuojami reiškiniai yra susiję su sociodemografiniais bei
su gimdymu susijusiais veiksniais. Gauti rezultatai atskleidė, kad nėštumo trukmė yra susijusi su potrauminiu
augimu: trumpesnė nėštumo trukmė yra susijusi su didesniu potrauminiu augimu.
Siekiant įvertinti trauminės gimdymo patirties sąsają su polinkio į kaltę ir gėdą subskalėmis, buvo apskaičiuota koreliacija tarp šių reiškinių. Gauti rezultatai atskleidė, kad statistiškai reikšmingas ryšys yra stebimas tik
tarp trauminės patirties ir su polinkiu į gėdą susijusio neigiamo savęs vertinimo (r = 0,239, p = 0,037). Didesnis
polinkis su į gėdą susijusio neigiamo savęs vertinimo yra susijęs su didesne traumine patirtimi. Su kitais su polinkiu į kaltę ir gėdą siejamais konstruktais, trauminės patirties sąsaja nėra statistiškai reikšminga.
Siekiant įvertinti sąsają tarp trauminės patirties ir potrauminio augimo, buvo atliekama tiesinė regresinė
analizė. Analizės metu buvo atsižvelgiama į nėštumo trukmę, kaip į reikšmingą veiksnį. Gauti rezultatai atskleidė,
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kad potraumis augimas yra reikšmingai susijęs su traumine patirtimi (p = 0,031, β = 0,237), taip pat ir su nėštumo
trukme (p = 0,008, β = -0,291). Mažesnė nėštumo trukmė yra susijusi su didesniu potrauminiu augimu, o didesnė
trauminė patirtis yra susijusi su didesniu potrauminiu augimu.
Ir siekiant įvertinti numanomus moderacinius ryšius, buvo sudaryti 4 modeliai. Statistiškai reikšmingi rezultatai buvo gauti tik viename modelyje, kai moderatorius yra su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs vertinimas
(žr. 1 lentelę).
1 LENTELĖ.
Su polinkiu į gėdą susijusio neigiamo savęs vertinimo reikšmė sąsajai tarp trauminės gimdymo patirties
simptomų išreikštumo ir potrauminio augimo.
B

t

p

95 % CI

Modelis 1
Trauminė patirtis

0,2402

2,2301

0,0288

[0,0255; 0,4550]

Su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs
vertinimas

0,2232

2,0352

0,0455

[0,0046; 0,4418]

Trauminė gimdymo patirtis x su polinkiu į
gėdą susijęs neigiamas savęs vertinimas

-0,2426

-2,4006

0,0189

[-0,4441;
-0,0412]

F

R2

Modelio p

(3;73) 5,0187

0,1710

0,0032

(1;73) 5,7628

Atlikta moderacinė analizė atskleidė, kad visi modelio kintamieji buvo reikšmingai susiję su potrauminiu
augimu: trauminė patirtis, su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs vertinimas bei trauminės gimdymo patirties ir su polinkiu į gėdą susijusio neigiamo savęs vertinimo sąveika. Taigi, su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas
savęs vertinimas moderuoja sąsają tarp trauminės patirties ir potrauminio augimo. Didesnė trauminė patirtis
yra susijusi su didesniu potrauminiu augimu bei didesnis su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs vertinimas
yra susijęs su didesniu potrauminiu augimu. Tačiau vertinant moderacinį efektą, galime matyti, kad didėjant su
polinkiu į gėdą susijusiam neigiamam savęs vertinimui mažėja trauminės patirties išreikštumo poveikis potrauminiam augimui. Taigi, su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs vertinimas silpnina ryšį tarp trauminės patirties
išreikštumo ir potrauminio augimo.

REZULTATŲ VERTINIMAS:
Didesnis su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs vertinimas prognozuoja didesnę trauminę patirtį, o
didesnis trauminės gimdymo patirties simptomų išreikštumas prognozuoja didesnį potrauminį augimą. Taip pat
galima teigti, jog su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs vertinimas moderuoja ryšį tarp su gimdymu susijusios
trauminės patirties ir potrauminio augimo: moterys turinčios mažesnį su polinkiu į gėdą susijusį neigiamo vertinimo išreikštumą patiria didesnį potrauminį augimą, nei pasižyminčios labiau išreikštu su polinkiu į gėdą susijusiu
neigiamu savęs vertinimu.

Literatūra
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AUTIZMO DIAGNOZĖS
IR FENOTIPO POVEIKIS
STUDIJUOJANČIŲ AUTISTIŠKŲ
ASMENŲ STIGMATIZAVIMUI
STUDENTŲ IMTYJE

ĮVADAS:
Autizmas ir jo spektro sutrikimai (ASS) – tai kompleksiniai raidos sutrikimai, kurie pasireiškia kokybiniais
socialinio bendravimo, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos bei elgesio ypatumais [1]. Autizmas kitų sutrikimų kontekste išsiskiria ypatingu raiškos heterogeniškumu – nuo klasikinio vaikystės autizmo, kurį gali lydėti
kalbos atsilikimas ar intelekto negalia iki aukšto funkcionalumo autizmo bei Aspergerio sindromo, pasižyminčių
vidutiniu ar net aukštu intelektu. Vis dėlto, net ir pakankamus kognityvinius gebėjimus turintys autistiški asmenys studijuodami aukštojoje mokykloje susiduria su įvairiais sunkumais, todėl dažnai studijų nebaigia [2, 3].
Vienas iš veiksnių, užkertančių kelią sėkmingai studijuoti – socialinė izoliacija ir atskirtis akademinėje aplinkoje
[4, 5]. Tyrimai rodo, kad autistiški studentai vengia atskleisti savo diagnozę bijodami patirti bendraamžių ir akademinės aplinkos stigmatizaciją, atstūmimą [6]. Nepaisant to, kai kurie užsienio šalių tyrimai rodo, kad diagnozės
atskleidimas gali padėti sumažinti stigmą [7, 8, 9]. Lietuvoje autistiškų studentų stigmatizavimas nėra tyrinėtas.
Taip pat nėra žinoma, kaip studentų požiūrį galėtų paveikti autistiško studento lytis. Šio tyrimo tikslas – įvertinti
vyriško ir moteriško autizmo fenotipo bei diagnozės atskleidimo reikšmę studentų socialiniam atsiribojimui nuo
studijuojančių autistiškų asmenų.

METODIKA:
Tyrime dalyvavo 303 universiteto ir kolegijų studentai (219 moterys, 83 vyrai, 1 lyties neatskleidė). Tiriamųjų amžius svyravo nuo 18 iki 45 metų (M = 22,38, SN = 4,083). Tyrimo metodas – kvazi-eksperimentas. Jo
metu dalyviai turėjo įvertinti vieną iš šešių vinječių, kuriose aprašyti skirtingų lyčių (vyras arba moteris) tipinės
raidos bei autistiški studentai su nurodyta arba be nurodytos diagnozės. Remdamiesi pateikta istorija, respondentai vertino savo norą įsitraukti į skirtingo tipo socialines situacijas su vinjetėje aprašytu studentu. Socialinis
atsiribojimas nuo vinjetėse aprašytų studentų buvo matuojamas naudojant Socialinio atstumo skalę (angl. the
Social Distance Scale (SDS), Gillespie-Lynch et al., 2021) (Cronbach α – 0,825). Asmeninio bendravimo patirtis su
autistiškais asmenimis buvo vertinama dviem klausimais – prašant nurodyti visus turėtus kontakto su autistiškais
asmenimis tipus, taip pat 7 balų Likerto skalėje įvertinti savo pasitenkinimą šiuo kontaktu (Gillespie-Lynch et
al., 2019). Siekiant nustatyti respondentų polinkį pateikti socialiai pageidaujamus atsakymus, buvo naudojama
Socialinio pageidaujamumo skalė (angl. the Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR), Paulhus, 1991)
(Cronbach α –0,67).

REZULTATAI:
Tyrimo rezultatai kontroliuojant tiriamųjų lytį ir socialinio pageidaujamumo efektą atskleidė, kad fenotipas turėjo didesnę įtaką studentų socialiniam atsiribojimui nei autizmo diagnozės atskleidimas. Fenotipo efekto dydis buvo didelis (η2=0,121), o diagnozės – žemesnis nei vidutinis (η2=0,046). Tyrimo dalyviai reikšmingai
stipriau norėjo atsiriboti nuo autistiškų studentų, kurių diagnozė nebuvo atskleista (p=0,043). Nors reikšmingo
skirtumo tarp autistiškų studentų su nurodyta diagnoze ir tipinės raidos studentų stigmatizavimo nebuvo nustatyta (p=0,219), tačiau atskirų situacijų analizė parodė, kad autistiškai studentai su nurodyta diagnoze yra labiau
stigmatizuojami socialinio bendravimo reikalaujančiose situacijose (pvz., pietavimas drauge ar vakaro leidimas
459

bendraujant). Nepaisant to, akademinio tipo situacijose (noras turėti tokį bendrakursį, mokytis tą patį dalyką)
autistiški studentai buvo reikšmingai mažiau stigmatizuojami nei tipinės raidos studentai. Diagnozės įtakos studentų socialiniam atsiribojimui analizė parodė, kad autistiški vyrai yra reikšmingai labiau stigmatizuojami nei
autistiškos moterys (p<0,001) ar tipinės raidos moterys (p<0,001) bei vyrai (p=0,003). Nors statistiškai reikšmingo
skirtumo tarp socialinio atsiribojimo nuo autistiškų moterų ir tipinės raidos moterų ar vyrų nebuvo, tačiau atskirų
situacijų analizė atskleidė, kad autistiškos moterys labiau stigmatizuojamos socialinio tipo situacijose lyginant su
tipinės raidos moterimis. Nepaisant to, jomis labiau pasitikima profesinio santykio situacijose (pvz., paslaugos ar
darbo atlikimas, buvimas dėstytoju) lyginant su tipinės raidos vyrais. Taip pat nustatatyta, kad ne turėtas kontakto tipas, tačiau tyrimo dalyvių pasitenkinimas bendravimo su autistiškais asmenimis patirtimi buvo reikšmingai
susijęs su mažesniu socialiniu atsiribojimu nuo autistiškų studentų su nurodyta diagnoze (r=-0,386, p=0,009).

IŠVADOS:
Tyrimas atskleidė, kad maloni asmeninio bendravimo su autistiškais asmenimis patirtis bei diagnozės atskleidimas gali reikšmingai prisidėti prie autistiškų studentų stigmatizavimo mažinimo. Vis dėlto, tai nėra pakankama priemonė socialiniam atsiribojimui panaikinti, nes autistiški studentai su nurodyta diagnoze išlieka labiau
stigmatizuojami socialinio bendravimo situacijose lyginant su tipinės raidos studentais. Didesnę įtaką autistiškų
studentų stigmatizavimui turi tai, kokiu būdu pasireiškia autizmo bruožai. Nors autistiškos moters fenotipas yra
stigmatizuojamas mažiau, tačiau tam tikri skirtumai lyginant socialinį atsiribojimą nuo autistiškų moterų bei tipinės raidos studentų leidžia daryti prielaidą, kad akademinėje aplinkoje autistiškos moterys ar kiti mažiau tipine
autizmo raiška pasižymintys studentai susiduria su unikaliais iššūkiais, kuriuos svarbu tyrinėti ir toliau.
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PRIEŠLAIKINĮ GIMDYMĄ
PATYRUSIŲ MOTERŲ SU
GIMDYMU SUSIJUSIOS
PATIRTYS

Gimdymas yra vienas iš reikšmingiausių gyvenimo įvykių moters gyvenime. Šis įvykis stipriai veikia moters
fizinę ir psichinę sveikatą. Pasak Halldorsdottir ir Karlsdottir (1996), nėra jokių kitų įvykių gyvenime, susijusių su
tokia įvairialype patirtimi, kuri apima skausmą, stresą, pažeidžiamumą, galimas fizines traumas, nuolatinius vaidmenų pokyčius bei naujų pareigų prisiėmimą. [1] Visgi svarbu išskirti ir tai, jog gimdymo patyrimas priklauso ir
nuo to kaip jis buvo suvokiamas pačios moters. Jei moteris susiduria su sunkumais, kurių ji nenumatė, gimdymas
gali tapti trauminiu įvykiu. Priešlaikinis gimdymas yra vienas iš galimų trauminių įvykių moters gyvenime. Susidūrus su priešlaikiniu gimdymu moterys gali jausti stresą, nerimą, nes pats gimdymo procesas neretai būna netikėtas, jam nebūna ruošiamasi ir po gimdymo dažnai susiduriama su situacija, kai jų vaikai staiga yra atskiriami
ir perkeliami į naujagimių skyrių [2]. Taip pat moterys gali jausti kaltę bei baimę dėl to, jog nesugebėjo išnešioti
kūdikio, sukėlė grėsmę jo gyvybei ar kūdikiui atsidūrus intensyviosios priežiūros skyriuje, nebegalėjo suteikti savo
pagalbos [2]. Apie 70 proc. dėl priešlaikinio gimdymo gimdyvių patiria daug emocinių sukrėtimų [3].

TYRIMO TIKSLAS:
Atskleisti priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų patirtis.

TYRIMO DALYVIAI:
10 moterų, priešlaikinį gimdymą patyrusios prieš 2-9 mėn. ir tai buvo jų pirmasis gimdymas.

TYRIMO MODELIS:
Pasirinktas kokybinis tyrimas. Duomenims rinkti buvo pasitelkiamas pusiau struktūruotas interviu. Duomenų analizei buvo pasirinktas indukcinės teminės analizės metodas.
Tyrimas atskleidė, kad susidūrusios su priešlaikiniu gimdymu moterys išgyvena pasimetimo jausmą, joms
būna sunku suvokti, kas tuo metu vyksta. Moterys taip pat jaučia baimę, dėl to kas jų laukia, dėl vaiko sveikatos,
išgyvenamas nežinomybės jausmas. Kartais kyla kaltės jausmas, užduodamas klausimas "kodėl man taip nutiko"?
Pogimdyviniu laikotarpiu moterys ir toliau susiduria su sunkiais išgyvenimais ir iššūkiais. Dažnai moterims sunku
prisiimti naują mamos vaidmenį, vis dar kyla baimė dėl kūdikio sveikatos, galimų komplikacijų. Moterys jaučia
beviltiškumo jausmą, dėl to, jog tuo metu jos niekaip negali padėti savo kūdikiui. Taip pat susiduriama su iššūkiais
susijusiais su vaiko lankymu intensyviosios priežiūros skyriuje, bei naujagimio maitinimu. Priešlaikinis gimdymas
sukelia baimę gimdyti ateityje bei pakeičia požiūrį į neišnešiotukus bei panašius išgyvenimus patyrusias mamas.
Priešlaikinį gimdymą moterys įvardina kaip traumuojančią patirtį, tačiau motinystė bei kūdikio gera būklė paskatina susitaikymą su tokia patirtimi.
Prisiminus patyrimą ligoninėje, moterys pasigenda informacijos apie kūdikio būklę, tyrimus bei patį priešlaikinį gimdymą. Pasigendama ir tinkamos psichologinės pagalbos joms sunkiu metu. Įvardijamas neempatiško
personalo poveikis jų emocinei sveikatai bei dėl COVID-19 apribojimų jaučiamas vienišumas ligoninėje. Darbas
su savo mintimis, stengiantis atrasti savyje stiprybių, pozityvus mąstymas ar tam tikras atsiribojimas nuo blogų
emocijų palengvina moterų išgyvenimus. Padeda bendravimas su kitomis priešlaikinį gimdymą patyrusiomis moterimis, artimųjų palaikymas ir sulaukta pagalba iš personalo.
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MEILĖ, VAIKAI IR
SANTUOKA LIETUVOJE:
DEMOGRAFINIAI POKYČIAI
IŠ ANTROPOLOGINĖS
PERSPEKTYVOS

Šioje ataskaitoje pristatomas studento 2020/2021 akademiniais metais atliktas tyrimo projektas.

TYRIMO TIKSLAS:
Projekto tikslas yra dvilypis: juo buvo siekiama išugdyti studento mokslinių tyrimų atlikimo kompetencijas bei įgyvendinti intymių santykių ir šeimos formąvimo procesų kaitos tyrimą. Šio tyrimo tikslas yra suprasti
kaip romantinės meilės samprata veikia santuokos sudarymo ir vaikų susilaukimo planavimo procesus Lietuvoje. Šiems procesams suprasti buvo pasitelkta antropologinė prieiga, norint atskleisti informantų eminę perspektyvą.

TYRIMO AKTUALUMAS:
Minimo tyrimo aktualumas gali būti pagrįstas remiantis dvejais argumentais. Visų pirma, yra svarbu tirti
šiuolaikines demografines tendencijas. Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis Lietuvos suminis gimstamumo rodiklis 1990 m. buvo 2,03 tuo tarpu 2019 m. šis skaičius krito iki 1,61. Taipogi pastebimi pokyčiai šeimos
formąvimo procese – vaikų yra susilaukiama vyresniame amžiuje, taip pat krito santuokų sudarymo skaičiai.
Antra, egzistuojantys tyrimai šią temą tiria naudodami kiekybinės demografinių tendencijų perspektyvą [7, 8],
neskiriant dėmesio į besikeičiančią individų savivoką ir santykių sąmpratą. Atliktas tyrimas turi potencialą atskleisti sąryšį tarp intymumo formų pokyčių ir kintančių demografinių tendencijų.
Tyrimo metu buvo pasirinkta kognityvinės antropologijos metodologija [1]. Pasitelktais metodais buvo
siekta atskleisti informantų eminę perspektyvą, naudojant indukcinę prieigą. Tyrimo metu buvo naudojami kokybiniai ir mišrūs antropologiniai duomenų generavimo metodai, o tikslinė informantų atranka buvo vykdyta pagal
3 tikslinės kategorijas: (a) susituokę asmenys, (b) kartu su partneriu gyvenantys, tačiau nesusituokę asmenys
(ang. cohabiting) ir (c) asmenys neturintys partnerio. Buvo užsibrėšta duomenis surinkti iš 30 žmonių kiekvienoje
imties grupėje [9].

DUOMENŲ RINKIMO METODAI:
Šiame tyrime buvo naudojami 4 duomenų rinkimo metodai: (1) Atlikti 5 atviras apklausas (ang. Freelisting), siekiant atskleisti, kokius terminus asmenys sieja su sąvoka “Romantinė meilė” (Apklausa 1) ir kokiomis
priežastimis reminati žmonės tuokiasi ir susilaukia vaikų (Apklausa 4-5) ir kokiomis priežastimis reminatis nesituokia ir nusprendžia neturėti vaikų (Apklausa 2-3); (2) Atlikti duomenų grupavimo metodą (ang. Pile sorting),
kuriuo siekiama įžvelgti struktūrą atvirų apklausų atsakymuose; (3) Atlikti konsensuso analizę (ang. Consensus
analysis), siekiant patikrinti, ar gauti rezultatai atspindi daugumos žmonių požiūrį; (4) Atlikti 20-30 antropologinius interviu su 10 žmonių. Buvo išskirti 3 interviu teminiai blokai: (1) santykių patirtys ir trajektorijos, (2) šeimos
kūrimo galimybės ir priežastys ir (3) bendras vaizdas apie informanto patirtis ir požiūrį.
Projekto eigos metu pavyko įgyvendinti tik dalį planuotų veiklų. Dėl laiko stokos nebuvo atlikta konsensuso analizė ir padaryti tik 9 interviu su 5 informantais. Tačiau pavyko atlikti atviras apklausas su 97 informantų ir
duomenų grupavimus su 15.
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1. pav.
Atviros apklausos 1 (Prašome įvardinti kiek įmanoma daugiau kylančių asociacijų, galvojant apie romantinę meilę) atsakymai bendrai (kairė)
ir pagal imties kategorijas (dešinė).

Atvirų asociatyvių formų atsakymai buvo sugrupuoti į 4 grupes:
•
(1) aistra - Eros [4],
•
(2) stereotipinis meilės įvaizdis (romantikos simbolika),
•
(3) veiklos kartu;
•
(4) draugystė ir emocinis ryšys - Storge ir Agape [4].
Tokia atsakymų tipologija padeda pamatyti, jog kalbant apie romantinės meilės sampratą šio tyrimo informantai akcentuoja emocinį tarpusavio ryšį lygiagrečiai fizinio. Taip pat yra pastebima romantinės meilės kultūrinė simbolika kaip gelės, žvakės etc. Lyginant 2020 metais gautus duomenis su 2006 metais atliktu identiškos
metodologijos tyrimu [2] matoma, jog dabar: (1) emocinis ryšys ir seksas yra vertinami kaip svarbesni, (2) trumpalaikiškumas yra mažiau akcentuojamas ir (3) nebėra pastebimas besaikis galvojimas (ang. intrusive thinking).
Palyginus susituokusių (Ma), kartu gyvenančių (ang. cohabiting) (Co) ir neturinčių partnerių (Si) asmenų
atsakymus matome, kad žmonėms neturintiems partnerių yra svarbus tarpasmeninis emocinis ryšys kaip ir seksas. Tuo metu susituokusiems asmenims gerokai svarbiau laiko leidimas kartu ir kultūrinai romantikos simboliai,
ne fizinis intymumas. Apžvelgiant duomenis pastebima savotiška užtikrintumo skalė [5]: žmonėms be partnerio
romantiniai santykiai daugiau asocijuojasi su tarpasmeninio ryšio užtikrintumo šaltiniais (pasitikėjimas, draugystė etc), o susituokusiems romantinė simbolika, kadangi greičiausiai užtikrintumas jau yra pasiektas.
Iš sekančių atvirų apklausų apie sprendimus liečiančius santuokos sudarymą ir vaikų susilaukimą (Apklausa
2-5) informantai minėjo, kad žmonės nusprendžia tuoktis ir turėti vaikų dėl: aplinkos spaudimo; religijos, giminių,
tradicijų; vidinio pasirengimo; asmeninių siekių ir tikslų; dėl to, kad santykių progresija yra matoma, kaip gilesnės
meilės išraiška ir dėl to, kad santuoka yra siejama su vaikų turėjimu. Tuo metu buvo minima, kad sprendimai
nesituokti ir neturėti vaikų buvo sąlygojami: nebuvimo pasirengusiam(-ai) (finansiškai, emociškai etc); asmeninių
tikslų siekimo, kurie nebūtų suderinami su šeimyniniu gyvenimu; santuokos, kaip brangaus ir nereikalingo formalumo, matymas; gimdymo proceso baimės.
Duomenų grupavimas nedavė naudingų analitinių įžvalgų ir nebuvo analizuojami dėl didelio duomenų
iškraipymo (streso lygmuo buvo 26%, kas yra daugiau pageidaujamų 18%) ir dėl didelio nesutarimo tarp informantų.
Interviu metu, kalbant su tyrimo dalyviais apie jų santykių patirtis ir šeimos kūrimo galimybes bei priežastis išryškėjo 3 pagrindinės kategorijos: (1) Visų pirma, santykiai yra suvokiami kaip individualus projektas. Todėl
žmonės juos suvokia per individualių norų ir poreikių prizmę. Santykių forma irgi yra priklausoma nuo individo
poreikių ir norų. Poreikiai ir norai yra įvairūs, tačiau jie įprasmina santykių turėjimą bei tolesnį jų vystimą. Šio
tyrimo informantai vertino ilgalaikius santykius kaip vertingus ir bandė juos puoselėti ar jų siekti; (2) Pagrindinė
priežastis kodėl santykiai progresuoja yra individo patiriamas jausmas užtikrintumas jog ji/jis yra pasiruošiąs(-si)
sekančiam žingsniui. Šis jausmas pasireiškia per gilesnį savęs, kito ir tarpusavio ryšio supratimą. Pasiekus gilesnį
supratimą atsiranda ir didesnis užtikrintumas savimi ir turimais santykiais; (3) Tarpusavio santykis yra suprantamas kaip dviejų asmenų individualus ryšys. Tad aplinkos vaidmuo yra ne tiek svarbus, kiek žmonių tarpusavio
ryšių dinamika. Santykiai yra individualus, o jų progresija yra grįsta dviejų asmenų sprendimais, atliepiančias
dviejų asmenų norus ir poreikius. Spaudimas dėl santykių eigos gali būti jaučiamas, tačiau jis neturi galios lemti

464

individų sprendimus. Tuo tarpu santuoka yra skirta dviejų žmonių ryšio sutvirtinimui arba yra jo atspindys. Tačiau
santuoka nėra matoma, kaip priemonė ryšiui sukurti.
Tyrimo atradimai leidžia suprasti, kad seksas, nors ir svarbi santykių dalis, nėra vienintelė siekiamybė.
Svarbu yra vaikų susilaukimas ir auginimas, asmeninis ir poros emocinis augimas, patiriami nauji iššūkiai. Idėjos, išreikštos Regnerus “Cheap Sex” [6] mūsų tyrimu nebuvo patvirtintos. Taipogi pastebimas užtikrintumo ir
neužtikrintumo dichotomijos naratyvas [5]. Remiantis Illouz aprašytomis idėjomis, neužtikrintumas gali stabdyti
santykių vystymąsi. Pasak tyrėjos neužtikrintumas gali būti sąlygojamas sąmoningumo ir refleksyvumo bei išaugusių pasirinkimų ir jų intelektualizavimo galimybių. Pateikto tyrimo atradimai duoda pagrindą patvirtinti, jog šis
požiūris gali būti instrumentalus norint suprasti demografinių tendencijų kaitos procesus.
Santykių progresija remiasi vienas kito pažinimu ir dviejų individų susitarimu, ši autonomiškų derybų idėja
gali būti prilyginta Giddens banguojančio kontrakto (ang. rolling contract) konceptui [3]. Tuo tarpu lygiavertiškų
ir abipusiai naudingų santykių tarp dviejų autonomiškų individų gali būti informantų vertinamas kaip santykių
idealas. Šis modelis atspindi Giddens grynojo santykio (ang. Pure relationship) idėją [3], kuri gali sufleruoti kokia
linkme keičiasi romantinių santykių samprata Lietuvoje.

APIBENDRINIMAS:
Galima teigti jog šis tyrimas ir projektas suteikė galimybę projekto dalyviui Ivanui Trunovui giliau pažinti
antropologijos sritį ir antropologinius tyrimų metodus bei susipažinti su šioje srityje veikiančiais profesionalais,
taip praplėčiant savo profesinį pažinties tinką. Tačiau darbas buvo apsunkintas pandeminės situacijos ir ne visos suplanuotos veiklos buvo pilnai įgyvendintos. Ateityje rekomenduojama bandyti palyginti jaunų ir vyresnių
žmonių romantinių santykių sampratas ir patyrimus. Tokiu tikslu reikėtų kalbinti vyresnius informantus tam kad
pamatyti santykių sampratos kaitos trajektorijas bei įgyvendinti konsensuso analizę, norint užtikrinti turimų rezultatų reprezentatyvumą.
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ŽAIDYBINIŲ PROGRAMŲ
ĮTAKA PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ MOTORIKOS
ĮGŪDŽIAMS

Nuo seno žinoma, kad fizinis aktyvumas yra svarbus vaikų sveikatai. Per judesį vaikas susipažįsta su jį supančiu pasauliu ir atranda savo vietą jame. Judesio metu tobulėja ne tik motorinis, bet ir psichinis vystymasis [1].
Remiantis 2014 – 2018 m. Lietuvos statistikos duomenimis kasmet vaikų sveikatos rodikliai blogėja, sergančių
vaikų skaičius padidėjo 1,4 procentais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2018). Luz ir kt. teigia,
kad vaikų sveikata yra tiesiogiai susijusi su vaikų motorikos raida [4]. Vienas iš būdų norint lavinti vaiko motoriką
yra žaidimai. Fiziniai žaidimai naudingi vaikams keliais būdais, žaidimai yra svarbūs sveikai smegenų raidai bei
lavinant jų smulkiąją ir stambiąją motoriką. Nuolatos tobulėjant technologijoms, atsiranda vis įvairesnių žaidimų,
kurie gali padėti lavinti vaiko motorikos sugebėjimus jau ankstyvoje vaikystėje. Senus tradicinius žaidimus vis
dažniau pakeičia interaktyvūs sprendimai. Tyrime, kuriame buvo aiškinamasi interaktyvių žaidimų įtaka vaikų
motorikai, paaiškėjo, kad naudojant interaktyvius žaidimus vaikai pasiekė daug geresnius rezultatus nei naudojant tradicines priemones [3]. Šis tyrimas pateikia svarius teiginius, kad toks interaktyvių, žaidybinių programų
panaudojimas gali būti efektyvus mokymosi metodas, kuris tik dar labiau pagerintu motorikos rezultatus.

PAGRINDINIS ŠIO DARBO TIKSLAS:
Nustatyti animacinių žaidimų programų poreikį ir rizikos veiksnius įtakojančius 5-7 metų amžiaus vaikų
motorinius įgūdžius.

DARBO METODAI:
Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė.
Apibendrinus atliktą analizę pastebima, kad vaikai, turintys stiprius motorinius įgūdžius, turi aukštesnį
pasirengimą ir suvokimą sporto srityje, o tai savo ruožtu numato didesnį fizinį aktyvumą ir atvirkščiai. Todėl
vaikams, kurie negauna tinkamų motorinių įgūdžių, gresia bendrosios motorikos vystymosi problemos [2]. Koreliaciniai tyrimai parodė, kad vaikai, turintys didesnį fizinį aktyvumą, turi geresnius motorinius įgūdžius. Tie vaikai,
kurių fizinis aktyvumas yra žemas yra labiau linkę į nutukimą. Kito tyrimo išvados atskleidė, kad antsvorio turintys
vaikai parodė prastesnius judesio ir kontrolės testų rezultatus nei liesesni bendraamžiai. Be to, padidėjęs kūno
masės indeksas (KMI) buvo susijęs su prastesniais bendrosios motorikos vystymosi rezultatais [5]. Galima teigti,
kad didžiausią įtaką vaiko motoriniams įgūdžiams daro nutukimas.
Vienas iš efektyviausių ir dažniausiai naudojamų būdų lavinant vaiko motoriką yra žaidimai. Pastaraisiais
metais elektroniniai ir interaktyvūs žaidimai užima svarbią vietą vaikų gyvenime. Atlikto tyrimo rezultatai [3]
atskleidė, kad dalyviai, kurie naudojo interaktyvius žaidimus, parodė geresnius mokymosi rezultatus ir motorikos
įgūdžius nei tie, kurie naudojo tradicinį žaidimų metodą. Statistika parodė didelį nukrypimą tarp dviejų mokymo modelių. Taigi šis tyrimas pateikia papildomų įrodymų, kad interaktyvių žaidimų naudojimas yra efektyvus
mokymosi metodas, kuris labiau pagerina ir mokymosi rezultatus, ir motorinius įgūdžius, palyginti su tradiciniu
žaidimo principu. Pastebėta, kad atlikta daug tyrimų, kuriuose analizuojamas interaktyvių žaidimų poveikis vaikų
motorikai su įvairiomis negaliomis.
Siekiant išsiaiškinti animacinių žaidybinių programų poreikį buvo įvertinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų sveikatos patikrinimo duomenys. Atlikus duomenų analizę paaiškėjo, kad stipriai sumažėjo prieš466

mokyklinio amžiaus vaikų, kurie gali dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų. 2019 m. tokių vaikų buvo
5830, o jau 2020 m. šis skaičius sumažejo iki 5493, pokytis nuo praeitų metų (-5,78). Taip pat atkreipiamas dėmesys į normalų svorį turinčių priešmokyklinukų dalį. Ši reikšmė sumažėjo nuo 4282 vaikų iki 3080, o tai reiškia,
kad per metus įvyko stiprus pokytis (-28,07). Žvelgiant į kitus duomenis pastebėta, kad vaikų turinčių per mažą
svorį sumažėjo, bet turinčių nutukimą padidėjo.
Siekiant išsiaiškinti animacinių žaidybinių programų poreikį tarpasmeniniuose ir organizaciniuose santykiuose buvo atliktos dvi apklausos skirtos tėvams/globėjams ir ugdymo įstaigų darbuotojams. Apibendrinat pirmąją anketą, kuri buvo skirta ugdymo įstaigų darbuotojams, pastebima, kad pedagogų požiūris į technologijas
yra teigiamas. Ugdymo darbuotojai sutinka, kad naudojant technologijas galima pasiekti didesnio vaiko susidomėjimo, įsitraukimo taip pagerintant fizinius ir motorikos rezultatus. Pastebima, kad Lietuvoje vis dar pasyviai
naudojamos technologijos ugdymo įstaigose, dažniausiai naudojamos interaktyvios lentos ir projektorius įvairių
vaizdo įrašų transliavimui. Kadangi panaši dalis ugdymo įstaigų darbuotojų atsakė neigiamai į klausimą dėl domėjimosi technologijomis, galima daryti prielaidą, kad ugdymo įstaigose trūksta paskatinimo bei teikiamų žinių
apie šią sritį. Apibendrinant kitos anketos gautus rezultatus (tėvai/globėjai) pastebime, kad didžioji dauguma
tėvų pritaria technologijų panaudojimui vaiko motorikos ugdyme. Atsižvelgiant į gautus duomenis, pastebime,
kad tėvai yra patenkinti ugdymo įstaigų darbu, o vaikai noriai eina į ugdymo įstaigą. Rezultatai atskleidė, kad tėvai
namuose daugiau ugdo smulkiąją, o ne stambiają vaiko motoriką. Analizės metu paaiškėjo, kad nors ir didžioji
dauguma nesidomi technologijomis, sutinka, kad jos yra reikalingos vaikų motorikos ugdymui. Pastebėta, kad net
50 % tevų veda savo vaikus į įvairius būrelius. Taip pat atsižvelgiant į lankomų būrelių pobūdį didžioji dauguma
stipriai lavina smulkiają ir stambiają vaiko motoriką.
Siekiant išsiaiškinti žaidybinių programų poreikį buvo atlikti motorinių įgūdžių testų vertinimas. Gauti rezultatai atskleidė, kad visų gautų testų rezultatų bendras vidurkis, išskyrus „pusiausvyros testo“, yra labai geras.
Pusiausvyros duomenys buvo nustayti kaip tobulintini.
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MOKINIŲ ESMINIŲ
PSICHOLOGINIŲ POREIKIŲ
PATENKINIMAS MOKYKLOJE
IR POPAMOKINĖJE VEIKLOJE:
AR BALANSAS TARP
SKIRTINGŲ KONTEKSTŲ
REIKŠMINGAS?

ĮVADAS:
Edukacinėje psichologijoje efektyvus mokinių funkcionavimas yra gana plačiai nagrinėjama tema. Galima išskirti įvairius mokinių efektyvaus funkcionavimo rodiklius. Šiame tyrime bus nagrinėjami trys efektyvaus
mokinių funkcionavimo rodikliai, t.y. įsitraukimas į mokymąsi, motyvacija mokytis ir gerovė. Tiek įsitraukimas
į mokymąsi, tiek motyvacija mokytis, tiek gerovė yra glaudžiai susijusi su mokinių patirtimi įvairiuose kontekstuose [1, 2]. Remiantis Savideterminacijos teorija (toliau – SDT), mokinių patirtis jiems reikšminguose kontekstuose gali būti suprantama per esminių psichologinių poreikių patenkinimą (autonomijos, kompetencijos
ir sąryšingumo) [3]. Šių poreikių patenkinimo reikšmė mokinių įsitraukimui į mokymąsi, motyvacijai mokytis
ir gerovei grindžiama empiriniais tyrimais, atliktais įvairiuose mokinių gyvenimo kontekstuose, pavyzdžiui,
mokyklos, sporto, santykių su bendraamžiais ir kt. [4, 5, 6]. Galima teigti, kad esminių psichologinių poreikių
patenkinimo reikšmė mokinių funkcionavimui įrodyta ir neginčijama. Vis dėlto, mokslininkai dirbantys SDT
rėmuose, atkreipia dėmesį, kad kalbant apie mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo reikšmę jų
funkcionavimui yra svarbu atsižvelgti ne į vieną konkretų kontekstą, o į galimas sąveikas tarp skirtingų kontekstų [6]. Papildomai, analizuojant esminių psichologinių poreikių patenkinimo reikšmę skirtinguose kontekstuose autoriai siūlo atsižvelgti ne tik į kiekvieno esminio psichologinio poreikio patenkinimą atskirai ar bendrą
poreikių patenkinimo lygį, bet ir į balansą tarp poreikių patenkinimo. Manoma, kad panašiu lygiu viename
kontekste ar tarp skirtingų kontekstų patenkinami poreikiai turėtų reikšmingai papildomai prisidėti prie efektyvaus funkcionavimo, nes subalansuotas poreikių patenkinimas užtikrina nuoseklų ir vieningą savęs suvokimą [6]. Iki šiol yra atlikti du tyrimai, kuriuose analizuojamas vyresniųjų klasių mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo balansas tarp skirtingų kontekstų [6, 7]. Šių tyrimų rezultatai rodo, kad vidurinėje
mokykloje besimokančių mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo balansas tarp mokyklos, šeimos, santykių su draugais ir darbo kontekstų yra reikšmingai susijęs su didesne gerove, geresne adaptacija
mokykloje, mažesniais ketinimais palikti mokyklą ir mažesniu depresiškumu. Visgi, siekiant susidaryti nuoseklesnį vaizdą apie esminių psichologinių poreikių patenkinimą skirtinguose kontekstuose, yra svarbu tyrinėti ir kitus mokiniams reikšmingus kontekstus. Atsižvelgiant į tai, kad mokiniai didžiąją dalį dienos praleidžia
mokykloje ir į tai, kad dalyvavimas struktūruotose laisvalaikio veiklose gali reikšmingai prisidėti prie esminių
psichologinių poreikių patenkinimo [8], šiame tyrime buvo nuspręsta apjungti mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstus. Be to, atsižvelgiant į šių dienų kontekstą, kuomet dėl COVID – 19 pandemijos daugelis veiklų
persikėlė į nuotolį, papildomai iškyla ir kiti klausimai:
•
kiek esminių psichologinių poreikių patenkinimas nuotoliniu būdu reikšmingas?
•
kaip reikšmingai poreikių patenkinimas nuotolinio mokymo ir popamokinių veiklų kontekste yra
susijęs su mokininių įsitraukimų į mokymąsi, motyvacija mokytis ir gerove?

TYRIMO METODIKA:
Tyrime dalyvavo 1 – 4 gimnazijos klasių mokiniai. Apklausta 920 mokinių. Siekiant tyrimo tikslo buvo
analizuojami tik tų mokinių duomenys, kurie nurodė, jog dalyvauja popamokinėse veiklose karantino metu.
Tokių mokinių buvo 184 (71,1 proc. merginų), amžius 14 – 19 m. (M = 16,31, SD = 1,16).
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TYRIMO INSTRUMENTAI:
Esminių psichologinių poreikių patenkinimo ir frustracijos skalės poreikių patenkinimo subskalė [9], 12
teiginių mokykloje (Cronbach α = 0,85), 12 teiginių popamokinėje veikloje (Cronbach α = 0,94). Daugiamatė įsitraukimo mokykloje skalės įsitraukimo subskalė [10], 18 teiginių (Cronbach α = 0,90). Paauglių gerovės klausimynas EPOCH [11], 20 teiginių (Cronbach α = 0,93). Akademinės savireguliacijos skal [12], 4 teiginiai identifikuotos
reguliacijos (Cronbach α = 0,91) ir 4 teiginiai vidinės reguliacijos(Cronbach α = 0,94).

TYRIMO REZULTATAI:
•
Pirma, palyginus mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimą mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose bei poreikių patenkinimo balansą tarp kontekstų, rezultatai parodė, kad esminių
psichologinių poreikių patenkinimas pagal lytį skiriasi tik mokyklos kontekste (t(481,82) = -3,70, p <
0,001). Merginų (M = 3,76, SD = 0,51) psichologiniai poreikiai patenkinami labiau nei vaikinų (M =
3,61, SD = 0,57). Pagal amžių skiriasi tik poreikių patenkinimas popamokinėje veikloje (F(3) = 3,594,
p < 0,05), Bonferoni testas parodė, kad skirtumai egzistuoja tarp 14 – 15 m. (M= 3,91, SD = 0,71) ir
18 – 19 m. (M = 4,46, SD = 0,58) mokinių (p < 0,05), kas rodo, jog 14 – 15 m. mokiniai reikšmingai
prasčiau vertina savo esminių psichologinių poreikių patenkinimą popamokinės veiklos kontekste nei
18 – 19 m. mokiniai.
•
Antra, hierarchinės daugialypės regresijos rezultatai parodė, kad mokinių lytis, amžius, esminių psichologinių poreikių patenkinimas mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose bei poreikių patenkinimo balansas tarp kontekstų paaiškina 35 proc. mokinių įsitraukimo į mokymąsi variacijos (F(5) =
13,188, p < 0,001). Reikšmingai įsitraukimą į mokymąsi prognozuoja esminių psichologinių poreikių
patenkinimas mokyklos kontekste (p < 0,001), taip pat papildomai prisideda ir esminių psichologinių
poreikių patenkinimas popamokinės veiklos kontekste (ΔR² = 0,037, p < 0,01).
•
Trečia, rezultatai parodė, kad mokinių lytis, amžius, esminių psichologinių poreikių patenkinimas
mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose bei poreikių patenkinimo balansas tarp kontekstų
kartu paaiškina 44 proc. mokinių gerovės variacijos (F(5) = 19,525, p < 0,001). Reikšmingai mokinių
gerovę prognozuoja poreikių patenkinimas mokyklos kontekste (p < 0,001), papildomai prisideda ir
esminių psichologinių poreikių patenkinimas popamokinės veiklos kontekste (ΔR² = 0,081, p < 0,001).
•
Ketvirta, rezultatai parodė, mokinių lytis, amžius, esminių psichologinių poreikių patenkinimas
mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose bei poreikių balansas tarp kontekstų paaiškina 45
proc. mokinių identifikuotos motyvacijos mokytis variacijos (F(5) = 20,574, p < 0,001) ir 29 proc.
vidinės motyvacijos mokytis variacijos (F(5) = 10,369, p < 0,001). Tiek mokinių identifikuotą motyvaciją mokytis, tiek vidinę motyvaciją mokytis reikšmingai prognozuoja esminių psichologinių poreikių
patenkinimas mokyklos kontekste (p < 0,001), poreikių patenkinimas popamokinės veiklos kontekste
nėra reikšmingas (p > 0,05). Papildomai esminių psichologinių poreikių patenkinimo balansas tarp
kontekstų prisideda prie mokinių identifikuotos motyvacijos mokytis prognozės (ΔR² = 0,019, p <
0,05).

IŠVADOS:
•
Pirma, merginų esminių psichologinių poreikių patenkinimas nuotolinio mokymosi kontekste, įsitraukimas į mokymąsi ir identifikuota motyvacija mokytis yra aukštesnė nei vaikinų. 18 – 19 metų
mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo nuotolinėse popamokinėse veiklose ir vidinės
motyvacijos mokytis įverčiai yra aukštesni nei 14 – 15 metų mokinių.
•
Antra, kuo labiau patenkinami mokinių esminiai psichologiniai poreikiai mokantis nuotoliniu būdu,
tuo labiau jie įsitraukia į mokymąsi, turi aukštesnę motyvaciją mokytis ir pasižymi didesne gerove.
•
Trečia, esminių psichologinių poreikių patenkinimas nuotolinėse popamokinėse veiklose papildomai prisideda prie jų įsitraukimo į mokymąsi ir gerovės, bet neprisideda reikšmingai prie motyvacijos mokytis.
•
Ketvirta, esminių psichologinių poreikių patenkinimo balansas tarp nuotolinio mokymosi ir popamokinių veiklų kontekstų skatina aukštesnę mokinių identifikuotą motyvaciją. Tai reiškia, kad
mokiniai jaučia didesnę asmeninę mokymosi reikšmę, kai jų esminiai psichologiniai poreikiai tarp
nuotolinio mokymosi ir popamokinių veiklų kontekstų yra patenkinami panašiu lygiu.
Taigi, šio tyrimo metu nustatyta, kad mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimas, kuomet ugdymas ir popamokinės veiklos organizuojamos nuotoliniu būdu, išlieka reikšmingais motyvaciniais resursais.
Tai reiškia, kad organizuojant nuotolinį ugdymo procesą reikėtų sudaryti sąlygas mokinių esminių psichologinių
poreikių patenkinimui, nes tai prisideda prie geresnio mokinių funkcionavimo mokantis nuotoliniu būdu.
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COVID-19 PANDEMIJOS
KRIZĖS POVEIKIS LIETUVOS
VIEŠOJO VALDYMO
INOVATYVUMUI

Visame pasaulyje išplitusio COVID-19 viruso ir pandemijos pristatinėti nebereikia. Pandemijos pradžioje
vyravusį tikėjimą, jog virusas bus greitai įveiktas ir visi grįš prie įprastų veiklų, metodų ir procesų, pakeitė mąstymas, jog tai yra naujoji realybė (angl. new normal), kurioje reikia išmokti gyventi. Nepaisant pagrindinių Pasaulio sveikatos organizacijos nurodymų, kiekviena valstybė pasirinko skirtingas metodikas ir įrankius stabdyti
viruso plitimą bei kontroliuoti neigiamus socio-ekonominius padarinius. Šiuolaikinė technologinė pažanga ir
jos teikiamos galimybės sparčiai prisideda prie prevencijos, kontrolės ar ekonomikos veikimo procesų. Vienas
iš būdų panaudoti technologinę pažangą kovoje su COVID-19 virusu ir jo šalutiniais efektais – pasitelkti inovacijas viešajame valdyme, siekiant garantuoti greitesnius, tikslesnius ir nenaudotus metodus, paslaugas bei
produktus, organizuojant gyventojų kasdienybę, sveikatos apsaugą ir ekonomikos palaikymo sąlygas.
Siekių tirti inovacijas Lietuvos viešajame valdyme apskritai nebuvo daug, tačiau anksčiau atlikti tyrimai
turi bendrą išvadų tendenciją – šalis inovacijų srityje turi spragų. Lietuvoje inovacijų diegimo sėkmę lemia
viešųjų institucijų vidinės ir išorinės aplinkos parametrų kokybinės charakteristikos, siejamos su organizacijų
strateginio valdymo įgūdžiais, pokyčių ir veiklos vadybos kokybe, ekonominiais-finansiniais, socialiniais faktoriais, nepakankamais personalo – vadovų ir vadybininkų – gebėjimais, per daug biurokratizuotu požiūriu
į inovacinių projektų rengimo ir įgyvendinimo procedūrinius aspektus [1]. Taip pat nustatyta, kad Lietuvoje
didesnės (biudžeto ir ypač personalo atžvilgiu) organizacijos yra tikrai aktyvesnės kurdamos inovatyvius produktus ir paslaugas Lietuvos viešajame sektoriuje. O NVV doktrinos argumentai, administracinė kultūra ir
organizacijos amžius tam reikšmingos įtakos neturi [2]. Apibendrinant, nepaisant įžvelgiamų teigiamų viešojo
valdymo inovatyvumo pokyčių tendencijų, pastebimas per daugybę metų susiformavęs didelis atotrūkis nuo
bendro ES inovatyvumo vidurkio, todėl dabartiniame etape būtinas maksimaliai efektyvus modernizavimo
procesų plėtojimas [3].

TYRIMO TIKSLAS:
Nustatyti, ar ir kaip COVID-19 pandemija akceleravo inovacijų kūrimą ir diegimą Lietuvos viešajame valdyme. Siekiant įgyvendinti tiriamojo darbo tikslą, išskirti svarbiausi elementai ir suformuotas teorinis modelį
inovacijų raidai viešajame valdyme krizės metu. Taip pat nustatyta, ar ir kokio tipo inovacijoms Lietuvos viešajame sektoriuje COVID-19 pandemijos krizė turėjo įtakos bei ištirta, kokie veiksniai turėjo reikšmingą įtaką
inovacijoms Lietuvos viešajame valdyme COVID-19 pandemijos metu.
Teorinių prieigų analizės metu sukonstruota teorija leidžia vertinti, ar ir kaip COVID-19 krizė paveikė
Lietuvos viešojo sektoriaus inovatyvumą. Visų pirma, politikos mokslų teorijos nurodo, kad atitinkamas kontekstas bei įvykiai gali padidinti viešojo sektoriaus lankstumą ir inovacijų diegimą jame. Viena jų – S. Borins
viešojo sektoriaus inovacijų teorija, teigianti, kad vienas iš penkių pagrindinių inovacijas lemiančių pokyčių
gali būti kilusi krizė [4]. Antra, svarbu tai, kad COVID-19 pandemijos krizė sukūrė poreikį užtektiniems valdžios
pajėgumams (finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams), judžiam ir lanksčiam sprendimų priėmimui, tiek tarpinstituciniam, tiek tarpsektoriniam bendradarbiavimui, telkiančiai lyderystei netikrumo sąlygomis, siekiant
šią krizę valdyti kiek įmanoma efektyviau [5]. Šių veiksnių kontekstas, įvertinus inovacijų viešajame valdyme
literatūrą, atitinka inovacijų diegimo aplinkos kriterijus viešajame sektoriuje.
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TYRIMO OBJEKTAS:
Inovacijos taikytos Lietuvos viešajame valdyme COVID-19 pandemijos metu, formuojant visuomenės sveikatos apsaugos ir ekonominį atsaką. Pasirinkta analizuoti visuomenės sveikatos apsaugos ir ekonominio šoko
suvaldymo atsako metu pasitelktas inovatyvias priemones. Šios dvi sritys analizuojamos dėl itin reikšmingo COVID-19 pandemijos poveikio ir padarinių joms, be to, siekiant judžiai valdyti viruso plitimą ir išvengti didžiulės
ekonominės nesėkmės, šiose valdymo srityse buvo būtina formuoti atsaką greitai ir gebėti prisitaikyti [6].
Atliktas kokybinis dviejų dalių empirinis tyrimas. Tiek pirmoji, tiek antroji empirinio tyrimo dalys yra skirtos bendrai analizei ir grindžiamos proceso atsekimu. Proceso atsekimo metodas pasitelktas gilesnei pagrindinių iniciatyvų analizei, kadangi šis metodas leidžia atsekti mechanizmą, nurodantį kaip nepriklausomi kintamieji
lėmė priklausomą kintamąjį [7]. Pirmojoje tiriamojo darbo dalyje atlikta aktualių teisės aktų (e-tar.lt sistemoje),
valstybės institucijų oficialių portalų informacijos bei žiniasklaidos priemonių analizė. Antrojoje empirinio tyrimo
dalyje, siekiant išanalizuoti kompleksinį tyrimo objektą, įgyvendinta ekspertinių interviu programa. Atlikta 12
ekspertinių interviu su politikais ir valstybės tarnautojais iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Statistikos departamento, agentūros „Versli Lietuva“, Mokslo
ir technologijų agentūros.
Sukonstruotas teorinis modelis suteikė galimybę analizuoti kompleksinį inovacijų kūrimo krizės metu reiškinį. Atlikus kokybinę Lietuvos viešojo valdymo, išskirtinai visuomenės sveikatos apsaugos ir ekonominio atsako
sričių, atvejo analizę, nustatyta, kad COVID-19 pandemija akceleravo inovacijų kūrimą ir diegimą. Daugiausia
diegtos produkto/paslaugos ir proceso inovacijos, siekiant prisitaikyti prie staiga besikeičiančios aplinkos. Atsižvelgiant į tai, kad daugiausia diegtos viešojo valdymo paslaugų ir produktų inovacijos tik užklupus pandemijai,
tai galima labiau įvardinti inovacijoms iš būtinybės (angl. necessity driven). Reikšmingų paradigmos inovacijų
neužfiksuota, tačiau dėl vyravusios ekonomikos skatinimo politikos, dėmesio sulaukė ir pritraukė finansavimą
tos probleminės sritys, kurios anksčiau nebuvo stipriai remiamos – telemedicina ir medicinos skaitmenizacija bei
įrodymais grįstų sprendimų priėmimas viešajame valdyme. Todėl šiose srityse galima tikėtis inovacijų proveržio
bei augančio efektyvumo, jei skiriamos piniginės injekcijos bus sutelkiamos ir naudojamos išmaniai bei nuosekliai. Tačiau galima pastebėti, kad pritaikius pagrindines paslaugas prie pasikeitusio konteksto, inovacijų kūrimas
kiekybine prasme ir viešojo sektoriaus darbuotojų entuziazmas sumažėjo po pirmojo karantino.
Tyrimu siekta nustatyti, kokie veiksniai bei pokyčiai krizės metu akceleravo inovacijas viešajame valdyme. Apibendrinus empirinės analizės rezultatus, galima daryti šias išvadas apie nepriklausomų kintamųjų įtaką priklausomam kintamajam. Visų pirma, didelis netikrumas (angl. uncertainty) pandemijos metu reikšmingai
pagreitino sprendimų priėmimą. Vietoje įprasto taikyto linijinio sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo modelio,
krizės metu procesus teko koordinuoti paraleliai, tačiau tai lėmė laiko trūkumą alternatyvių metodų ar produktų
svarstymams bei komunikacijai su piliečiais dėl patobulintų, naujai sukurtų produktų ir paslaugų.
Būtinybė pasitelkti viešajam valdymui rečiau būdingus, bendradarbiavimu ar eksperimentavimu grįstus
sprendimų priėmimo metodus paskatino reikšmingų inovacijų kūrimą ir diegimą. COVID-19 pandemijos metu
viešasis ir privatus sektorius kur kas drąsiau nei įprastai bandė įvairius bendradarbiavimo, atviruosius inovacijų
diegimo metodus, siekiant bendrų tikslų ir novatoriškų sprendinių pasitelkimo. Privataus sektoriaus paslaugų
teikimas pro bono principu bei viešojo sektoriaus prisiimta rizika leisti paslaugas ar produktus MVP stadijoje
suteikė galimybę tiek tarpsektoriniam susikalbėjimui ir bendradarbiavimui, tiek greitam prisitaikymui. Tačiau ne
visi bendradarbiavimo atvejai sėkmingi. Programėlės „Karantinas“ kūrimas bei verslo bendradarbiavimas tiek su
Vyriausybe, tiek su NVSC tapo nesėkme, prisidedančia prie gajaus mąstymo, jog viešasis sektorius ir dinamiški
startuoliai bendradarbiauti negali. Neabejotinai, valstybės institucijų bendradarbiavimo sėkmę su verslu lemia
abiejų pusių tinkamas požiūris, kai verslas nesiekia pasipelnyti. Kadangi COVID-19 pandemija yra visų visuomenės grupių bendra problema, verslas šios krizės akivaizdoje parodė didelį susidomėjimą ir pagalbą valstybės
įstaigoms kovoje su pandemijos iššūkiais ir padariniais.
Be to, greitesnį ir sklandesnį inovacijų kūrimo bei diegimo procesą skatina bendradarbiavimui telkiančios
lyderystės tipas, atsirandantis politiniame lygmenyje. Tačiau politinio lygmens dėmesys būdingas tik reikšmingoms valstybinėms viešojo valdymo inovacijoms - pavyzdžiui, valstybės duomenų valdysenos sistemos kūrimui.
COVID-19 pandemijos metu Lietuvos viešajame valdyme dominavo situacinė lyderystė, atsiradusi dėl išaugusio
tarpusavio pasitikėjimo bei skirtingo organizacijų komandų brandos lygio. Susidūrus su vizionieriškos ir bendradarbiavimui telkiančios lyderystės trūkumu, inovacijos kuriamos pavienėse organizacijose, stokojant bendro ir
koordinuoto proceso.
Finansinių ir žmogiškųjų išteklių svarbiausias bruožas, siekiant inovacijų, yra lankstumas. Tai, kad krizės
metu nebuvo taupoma ir, atvirkščiai, atsirado galimybės naujiems projektams finansuoti, reikšmingai prisidėjo
prie inovacijų įgyvendinimo bei viešojo sektoriaus darbuotojų motyvacijos plėtoti norimus sprendimus. Taip pat
pastebėta, kad esamų viešojo sektoriaus darbuotojų lankstumas, padidėjęs COVID-19 krizės metu, baimės dėl
rizikos ir klaidų sumažėjimas lėmė inovacijų viešojo sektoriaus įstaigose aktyvesnį kūrimą ir diegimą, o galimybė
pritraukti naujus darbuotojus bei savo sričių profesionalus prisidėjo prie kokybiškesnio ir efektyvesnio inovacijų
diegimo proceso. Tačiau didžiausias lankstumas bei rizikos prisiėmimas vyko tose srityse, kurios buvo labiausiai
paveiktos pandemijos iššūkių.
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Krizės metu akceleruotas inovacijų kūrimo procesas viešajame sektoriuje remiasi atsiradusia būtinybe
veikti greitai bei tarpsektorinio bendradarbiavimo, situacinės lyderystės darbuotojų iniciatyvos ir greitesniais
finansavimo procesais. Pastarieji, išskyrus lyderystę, ne krizės režime yra sudėtingai įgyvendinami, kadangi institucinė sąranga nėra pritaikyta tokiai dinamikai, o turima institucinė atmintis per daug įtakinga ir palaikanti
biurokratinę tvarką. Tyrime dalyvavę viešojo valdymo ir politikos kūrimo bei įgyvendinimo praktikai ir ekspertai teigia, jog siekiant reikšmingų pokyčių ir inovacijomis grįsto viešojo valdymo, ypatingai svarbu yra pritraukti
aukštos kvalifikacijos ir naują darbo kultūrą skleidžiančius profesionalus, atsisakyti linijinio sprendimų priėmimo
metodo, o pasitelkiant teisėkūrą įgalinti eksperimentavimą ir lankstesnius darbo viešajame sektoriuje metodus.
Kol galimos nesėkmės kuriant inovacijas atgraso nuo jų diegimo, reikšminga pasitelkti papildomas motyvacines
sistemas tiek įstaigoms, tiek jų darbuotojams.
Svarbu paminėti tai, kad ir ankstesni, ir šis tyrimas patvirtina, jog Lietuvai inovacijų viešajame valdyme
tematika yra aktuali bei turi būti plėtojama, siekiant identifikuoti pagrindinius barjerus bei atrasti mechanizmus,
kurie padeda diegti inovacijas viešajame sektoriuje. Tokio pobūdžio išsami atvejo analizė yra naudinga ir kitoms
panašių charakteristikų valstybėms, siekiant mokytis tiek iš nesėkmių, tiek iš gerosios praktikos pavyzdžių. Nors
pasirinktas tyrimo metodas neleidžia šių išvadų generalizuoti kitiems atvejams, tačiau sukuria galimybę mokslinei diskusijai bei empirinių ryšių patikrinimui lyginamosios analizės atvejų studijomis ar kiekybinės prieigos
tyrimais. Ateities tyrimuose rekomenduojama sutelkti dėmesį į viešojo sektoriaus transformaciją post-pandemijos metu, atsiradusias ne tik galimybes, bet ir teisinius ar etinius iššūkius inovacijų kūrimui ir diegimui bei jų
sprendimo būdus skirtingose valstybėse.
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ES GYNYBOS INDUSTRIJA:
TARP PROTEKCIONIZMO
IR KONKURENCINGUMO.
LIETUVOS GALIMYBĖS
PROTEKCIONUOJAMAME
SEKTORIUJE

Nuo 2016-ųjų metų matomas Bendros užsienio ir saugumo politikos ir Bendros saugumo ir gynybos
politikos (BUSP) pabudimas: naujos iniciatyvos, skirtos tiek technologijų, tiek ginklų vystymui, valstybių
bendradarbiavimui, beprecedentis gynybos finansavimas iš ES lėšų Europos gynybos fondo pavidalu. Šių iniciatyvų
tikslas – standartizuoti vystymo ir bendradarbiavimo procesus, integruoti turimus ES pajėgumus į bendrą
sistemą, sumažinant vystymo ir valdymo kainą ir padidinant bendrą efektyvumą. Iki šiol bendradarbiavimas
vyko pagrinde tarp didžiųjų ES valstybių, tačiau su likusia ES dalimi trūko suderinamumo. Šio tyrimo tikslas –
išsiaiškinti, ar naujos ES iniciatyvos, skirtos gynybos industrijos plėtrai, iš tiesų skatina ES gynybos industrijų
integraciją, bei kokios galimybės atsinaujinančiame ES gynybos sektoriuje matomos Lietuvai.
Tyrime buvo pasirinkti kintamieji, susiję su ES sisteminiais ir nacionaliniais instituciniais procesais. Darbu
buvo siekiama ištirti, kokią reikšmę ES gynybos pramonės integracijai turi institucinė Europos Sąjungos sąranga,
žaidimo taisyklės, gynybos industrijos žaidėjų dydžio atotrūkis ir santykis tarp valstybės ir gynybos įmonių
valstybėje.
Pirmiausiai, Europos Sąjungos institucinė sąranga ypatinga tuo, jog tuo pačiu metu valstybės narės
atiduoda prerogatyvą spręsti tam tikrų sričių klausimus už jas, o kitais klausimais pasilieka teisę nedalyvauti
ES veikloje (tokia galimybė suteikiama ir BUSP srityje). Be to, tuo pat metu sprendimus priima tiek ES Taryba,
sudaryta iš valstybių narių atstovų, tiek Europos Parlamentas, sudarytas iš valstybėse išrinktų narių, tačiau
atstovaujančių ne valstybių, o Europos politinių partijų interesus, tiek Europos Komisija.
Žaidimo taisyklėmis laikomos dvejopos taisyklės – tiek oficialios ES institucijų nustatytos bendradarbiavimo
bei sprendimų priėmimo, tiek neoficialios, tačiau didelės svarbos turinčios elgesio taisyklės. Pastarosios svarbios
analizuojant sprendimų priėmimo procesus ne tik oficialiuose susitikimuose, tačiau ir tariantis dėl sprendimų
neformaliuose susitikimuose, tarp valstybių diplomatų ir institucijų. Yra matomos bendros tendencijos, turinčios
įtakos sprendimų priėmimui, pavyzdžiui, neformalios koalicijos. Svarbiausia tokia tendencija laikomas didžiųjų
valstybių bendradarbiavimas ir koalicijų kūrimas gynybos srityje, nors išorinių grėsmių suvokimas gali skirtis;
puikus to pavyzdys – Švedijos, viena didžiausių grėsmių laikančios Rusijos įtaką Baltijos jūroje, ir Italijos, savo
saugumo politiką orientuojančią į Viduržemio jūros saugumą, bendradarbiavimas.
Tuo tarpu oficialios žaidimo taisyklės yra tai, kaip formaliai vyksta sprendimų priėmimas ES lygmeniu.
Svarbiausia išskirti, jog pagal ES nuostatus, Europos Sąjungos Taryba, kai klausimai yra susiję su Bendra užsienio
ir saugumo politika, privalo sprendimus priimti vienbalsiai, nes tai laikoma valstybėms jautria sritimi. Tai lemia,
paprastai tariant, jog valstybėms, ypač mažesnėms, tenka pasirinkti, kuriuose mūšiuose laikytis savo nuostatų
verta, o kuriuose bus laimima daugiau pritarus didžiosioms valstybėms.
Tarp didžiausias industrijas turinčių ir kitų industrijos žaidėjų ES matomas itin didelis atotrūkis. Šio veiksnio
svarba analizuojant gynybos industrijos integraciją ta, kad atotrūkis lemia itin skirtingą dideles ir mažas industrijas
turinčių valstybių interesų lauką, taip pat lemia didelį galios disbalansą sprendimų priėmime. Valstybės, turinčios
didžiausias industrijas, turi svaresnį balsą pasisakant dėl žaidimo taisyklių, taip pat jos turi didesnę įtaką kitiems
žaidėjams neoficialių derybų metu dėl įvairaus formato bendradarbiavimo tarp valstybių.
Santykis tarp valstybės ir gynybos įmonių valstybės viduje taip pat pasirinktas kaip svarbus kintamasis
dėl lengvinančių sąlygų ir sklandesnių biurokratinių procesų, esant glaudžiam bendradarbiavimui tarp įmonių
ir valdžios arba valstybei valdant bent dalį įmonių. Kai ryšys apibūdinamas kaip glaudus, biurokratiniai procesai
laikytini sklandesniais, reikalaujančiais mažiau laiko bei kitų resursų, taip pat tokiu atveju identifikuojamas
glaudus bendravimas tarp gynybos industrijos darbuotojų ir sprendimų priėmėjų.
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TYRIMO REZULTATAI:
Institucinė sąranga sudaro galimybę geriau integruotis skirtingų dydžių gynybos industrijoms. Valstybių
narių savanoriškas aktyvus įsitraukimas į Bendrą saugumo ir gynybos politiką apjungia valstybes į formatą,
kuriame skatinamas būtent ES narių bendradarbiavimas, taip siekiant didesnės Europos Sąjungos autonomijos
gynybos srityje. ES lygmeniu yra nuostatos, kurios suformuoja privalomą bendro vystymo ir bendradarbiavimo
modelį. Labai svarbus aspektas - siūlomas ES finansavimas per Europos gynybos fondą, sudaromą iš bendro
ES biudžeto bei ES valstybių narių kontribucijų, kuris skatina bendrai vystyti pajėgumus bei technologijas, taip
siekiant sumažinti vystymo kaštus bei padidinti bendrą vartotojų skaičių.
Žaidimo taisyklės, nors gynybos politika progresuoja, išlieka daugiau mažiau panašios, taigi, lemiančios
integracijos gynybos industrijoje lėtą integraciją. Išliekantis galios disbalansas, lemiamas gynybos industrijų
dydžio, neleidžia mažoms ir savo pramones tebevystančioms valstybėms taip efektyviai kurti konsorciumų
su didžiosiomis žaidėjomis. Interviu metu paaiškėjo, jog didžiąsias gynybos industrijas turinčios valstybės,
ypač Prancūzija, Italija, Vokietija, integraciją skatina tiek, kiek to reikalauja anksčiau minėtos ES nuostatos.
Teikiant projektus, didžiosios valstybės sutelkia gerokai didesnius žmogiškuosius ir biurokratinius išteklius,
siekdamos proteguoti savo valstybių įmones. Tokių valstybių didelis laimėtų Europos gynybos pramonės
plėtros programos projektų skaičius nurodo į sėkmingai pasitelkiamas žaidimo taisykles, kurios, nepaisant
kintančios politikos, išlieka stabiliai naudingos didžiųjų valstybių protekcionizmui vykti.
Didžiųjų gynybos industrijos žaidėjų atotrūkis nuo kitų ES valstybių narių yra itin reikšmingas ir lemia
skirtingus interesus gynybos industrijos pajėgumų vystyme. Tai reiškia didesnius žmogiškuosius resursus,
leidžiančius aktyviau vykdyti gynybos industrijos politiką bei turėti spartesnius biurokratinius procesus.
Tai taip pat nurodo į industrijos dydį ir jos svarbą valstybei – kuo didesnė industrija, tuo aktualiau yra ją
proteguoti ir siekti laimėti kuo daugiau lėšų per, pavyzdžiui, Europos gynybos fondą. Didesnė industrija
savo ruožtu nurodo ir į jos išsivystymą, kuris suteikia daugiau galimybių teikti ir laimėti gynybos industrijos
projektus bei leidžia dalyvauti platesnio spektro projektuose. Mažų valstybių, konkrečiai – Lietuvos, atveju,
matomas mažas suinteresuotumas dalyvauti projektuose dėl pajėgumų trūkumo. Mažos industrijos pasižymi
vidutinėmis ir mažomis įmonėmis, dažnai turinčiomis galimybes vystyti dvigubo panaudojimo produktus, o
ekspertai pabrėžia, jog naujoji Europos gynybos politikos linija ir yra orientuota į tokių dvigubo panaudojimo
technologijų kūrimą, karinių ir civilinių reikmių derinimą, reiškiantį, jog technologijos ir produktai turėtų vienu
metu pasitarnauti kelioms sritims. Taigi, net mažesnių pajėgumų valstybės, vystydamos dvigubo panaudojimo
technologijas ir produktus turi potencialo įsitraukti į ES gynybos industriją.
Galiausiai, santykis tarp valstybės ir gynybos įmonių valstybės viduje siejasi su anksčiau paminėtais
veiksniais. Didesnėse industrijose biurokratiniai aparatai veikia sklandžiai ir greitai – dėl procesų efektyvumo
didžiosios valstybės gali greitai suderinti sprendimus viduje ir taip būti tarp pirmaujančių valstybių ES gynybos
industrijos skatinimo programose. Tokiose valstybėse kaip Prancūzija gynybos sektoriuje dirba virš 200
tūkstančių darbuotojų – tai yra labai svarbus ir pelningas valstybės sektorius. Tuo tarpu Lietuvoje, pasak
ekspertų, trūksta gairių, pagal kurias turėtų būti auginama gynybos industrija, ir kyla klausimas, kas turėtų
prisiimti atsakomybę už tokių gairių sudėliojimą – Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, gynybos pramonės
asociacijos ar Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nors apie Europos gynybos fondo galimybes, pasak
ekspertų, Lietuvos gynybos industrijos veikėjai yra informuojami, trūksta valstybės nustatomų prioritetinių
sričių, kurioms būtų skiriamas pakankamas dėmesys ir įmonės būtų taip skatinamos įsitraukti į Europos
gynybai skirtus formatus.

REKOMENDACIJOS:
Analizei parodžius, jog Lietuvos gynybos pramonė yra itin lėtai besivystanti ir į ES iniciatyvas
įsitraukianti pirmiausiai dėl privačių įmonių proaktyvumo, tačiau mažiau – valstybiniu mastu, teikiamos šios
rekomendacijos:
•
Pirmąja rekomendacija siūloma suformuoti strateginę gynybos industrijos liniją, nustatant prioritetines sritis. Tai rekomenduojama daryti atsižvelgiant į egzistuojančias gynybos įmones, turimą
ekspertizę ir galimybių langus ES. Siekiant išsiaiškinti poreikius, svarbi nuolat atnaujinama ir išsami
informacija apie Lietuvos gynybos pramonės įmones ir jų pajėgumus, taip pat rekomenduotina
strateginę liniją formuoti pasitelkiant politinę, karinę ir pramoninę dimensijas. Į šią strategiją turėtų
būti įtraukti Lietuvos kariniai poreikiai, pramonės įmonių pajėgumai bei interesai ir politinė valia
valstybės institucijoms integruoti šiuos aspektus į bendrą sistemą.
•
Antrąja rekomendacija siūloma aktyviau skatinti įmones įsitraukti į Europos gynybos fondo skelbiamas programas. Ekspertai pažymi, jog EDF yra naujas ir didelio potencialo turintis gynybos reikaluose įrankis. Tai reiškia, jog įsitraukti reikia kaip įmanoma greičiau, dar tik įsibėgėjimo stadijoje.
Įsitraukimas būtinas ne vienoje srityje – tai didina tikimybę dalyvauti didesniame projektų skaičiuje. Valstybės institucijoms taip pat rekomenduotina įsitraukti į projektų administravimą ir pagalbos
įmonėms suteikimą.
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Galiausiai, rekomenduotina ekspertams įsitraukti į projektų vertinimo veiklą. Europos Komisija projektų vertinimui atrenka kiek įmanoma labiau diversifikuotas komandas, kurias sudaro ekspertai iš
įvairių šalių. Ne tik tiesioginis gynybos įmonių įsitraukimas į projektus yra galimybė Lietuvai įsitraukti
į gynybos industrijos auginimą, tačiau ir pateikiama aukšto lygio ekspertizė bei darbas su ekspertais
iš kitų valstybių. Suformavus Lietuvos gynybos pramonės plėtros strateginę liniją bei įtraukus į šį ir
susijusius procesus ne tik kariuomenės, pramonės bei politikos, bet ir mokslo atstovus, tai galėtų būti
platforma žinių bei įgūdžių dalinimuisi, planų koordinavimui ir vykdymui.
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VIETOS BENDRUOMENIŲ
ĮTRAUKIMO Į VIEŠŲJŲ
SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ,
TYRIMAS

Vietos savivalda dažnai įvardinama, kaip arčiausiai piliečių esanti valdžia. Todėl bendradarbiavimas tarp
vietos gyventojų ir vietos savivaldos yra ženkliai glaudesnis nei su centrinės valdžios institucijomis. Vietos savivaldos valdžios ir institucijų gebėjimas įtraukti pilietinę visuomenę į sprendimų teikimą, formavimą bei priėmimą
ne tik nulemia didesnį visuomenės pasitenkinimą valdžios priimtais sprendimais, bet ir gerina visuomenės nuomonę apie valdžios ar institucijų veiklą.
Tačiau vietos bendruomenių dalyvavimas savivaldos bei kaimynystės tvarkymo veiklos procesuose dažnai
komplikuojasi dėl interesų tarp atskirų gyventojų grupių sankirtos. Atrodo, kad „kaimynų“ bendradarbiavimui
trūksta geranoriškumo, pasitikėjimo vieni kitais, informacijos bei tarpusavio sutelktumo. Kita vertus, interesų
konfliktus dažnai nulemia Seniūnaitijos teisinis institutas bei Seniūnaitijos interesų atstovavimas savivaldoje. Ši
tiesioginio dalyvavimo forma turi nemažai privalumų, bet kartu ir kai kurių trūkumų. Kauno rajone, tokių įtampų
kyla nemažai, nepaisant to, kad dauguma seniūnaičių, seniūnų ir teritorinių bendruomenės centrų vykdo įvairias
aktyvias veiklas. Tokias įtampas dažniausiai nulemia visa eilė kompleksinių priežasčių, tarp kurių galima paminėti
sparčią urbanizaciją ir naujų bendruomenių centrų, kaimynysčių kūrimąsi, skirtingi požiūriai į komunalinius ir
transporto infrastruktūros plėtros prioritetus ir kt. Todėl norint sukurti veiksmingą tiesioginio gyventojų įtraukimo valdymo sistemą arba tobulinti esamas praktikas yra svarbu suprasti atskirų organizuotų gyventojų grupių
dalyvavimo savivaldoje ir tarpusavio sąveikų problemas, interesus ir jų sankirtas, tobulinimo galimybes.

PROJEKTO TIKSLAS:
Ištirti gyventojų įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą formų (seniūnaičiai, kaimiškųjų bendruomenių
centrai) veikimo problemas, jų tarpusavio sąveikumą interesų sankirtų metu ir jų tobulinimo galimybes.
Siekiant įgyvendinti numatytą projekto tikslą buvo atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūrizuotas interviu. Į tyrimo įgyvendinimą buvo įtraukiami Kauno rajono bendruomeninių organizacijų pirmininkai, seniūnai,
tyrimo rezultatams ir jų išsamumui papildyti ir palyginti buvo atliktas interviu su Kauno rajono meru ir Kauno
rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininke.

ANTRANKOS METODAI:
Informantų atranka vykdyta remiantis tikslinės atrankos metodu. Tyrime dalyvavo 4 bendruomeninių organizacijų pirmininkai, 4 seniūnai, Kauno rajono meras ir Kauno rajono bendruomeninių organiziacijų sąjungos
pirmininkė. Informantų apklausa vykdyta 2021 m. vasario – kovo mėnesiais.
Užsienio autorių tyrime nustatyta, jog Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje kaimiškosiose vietose vietos tinklų
formavimąsi labiausiai skatina informacijos poreikis apie vietos savivaldoje vykstančius procesus, tinklo dalyvių
poreikis tarpusavyje dalintis savo žiniomis ir įsitraukti į vietos savivaldos problemų sprendimus [1]. Tinklai
dažniausiai susikuria iš bendro interesų grupių [2], o į tinklą nariai susijungia tuomet, kai viešojo sektoriaus organizacijos pačios savarankiškai negeba išspręsti vietos gyventojų problemų ar patenkinti jų poreikių [3].
Analizuojant tinklų kūrimosi priežastis Kauno rajone, nustatyta, jog jų kūrimąsi dažniausiai nulėmė vietos
gyventojų bendri interesai, kurie turėdami tam tikrų interesų susijungė į bendruomenines organizacijas, tačiau
informantų atsakymai atskleidė, jog ilgą laikotarpį šios bendruomeninės organizacijos buvo nefunkcionalios ir
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neaktyvios, tačiau jų kaitą visais atvejais nulėmė bendruomeninėse organizacijose įvykę bendruomenės pirmininkų pokyčiai. Tokie bendruomenės ryškūs pokyčiai įvyko Akademijos, Garliavos, Babtų bendruomeninėse organizacijose. Taigi bendruomeninių organizacijų veikla Kauno rajone dar yra ganėtinai jauna, o tinklų pats efektyvumas dažniausiai būna nulemtas jos pirmininkų aktyvios veiklos, vadybinių gebėjimų.
Kadangi Kauno rajonas yra auganti savivaldybė pagal gyventojų skaičių, nustatyta, jog ypač augančiose
tokiose seniūnijose, kaip Raudondvaris, Garliava kuriasi nauji tinklai, kuomet nauji gyventojai kuria savo naujas bendruomenines organizacijas. Taip pat aktyvi vieno tinklo veikla dažnai tampa paskatu/pavyzdžiu kitiems
tinklams aktyviai veikti. Interviu su seniūnais rezultatai taip pat atskleidė, jog efektyvi vieno tinklo veikla tampa
paskatu kito tinklo susikūrimui. Tačiau net ir aktyvūs bendruomeninių organizacijų lyderių pavyzdžiai, jų
organizacijų aktyvi veikla susiduria su naujakurių integravimo į jau esamus tinklus problematika, nes naujakuriai
dažnu atveju susijungia į mažas, uždaras vietos gatvės ar kvartalo bendruomenes ir nėra linkę prisijungti prie
pagrindinių bendruomeninių organizacijų tinklų, be to, naujakuriai dažnai netapatina savęs su seniau veikiančiomis bendruomeninėmis organizacijomis, jų veikla. Todėl tinklų branduolius dažniausiai sudaro senieji gyventojai, o tai rodo, jog egzistuoja tinklų įtraukimo problematika besiplečiančiose teritorijose, kuomet naujakuriai
netapatina savęs su vietos bendruomene, todėl čia atsiranda problema tarp senųjų ir naujųjų gyventojų. Tokia
takoskyra apsunkina efektyvesnį gyventojų interesų atstovavimą, kadangi senųjų ir naujų gyventojų interesai gali
būti skirtingi, o naujakuriai nesijungdami į tinklus negali efektyviai atstovauti savo interesų, spręsti problemų,
kadangi pagrindinė tinklo koncepcijos idėja yra ta, jog kadangi vienas asmuo dažniausiai nėra pajėgus
savarankiškai išspręsti kilusių su viešuoju valdymu ar viešosiomis paslaugomis problemų, į tinklą susijungia bendrą problemą siekiantys išspręsti atskiri veikėjai.
Analizuojant, kaip bendruomenių veikla kito per pastaruosius 10 metų, nustatyta, jog pakito pačių
tinklo narių veikimas tinklaveikoje. Tačiau bendruomeninių organizacijų veikla per pastarąjį dešimtmetį kito ne
dėl teisėkūros, viešojo sektoriaus inicijuotų projektų, orientuotų į bendruomenių veiklą, o dėl jose pasikeitusių
tinklo branduolių. Aktyvūs nauji pirmininkai visais atvejais lėmė naujų narių įsijungimus į tinklus ir aktyvią jų
veiklą.
Tuo tarpu bendradarbiavimo praktika tarp bendruomenių ir seniūnaičių yra kūrimosi procese. Seniūnaičio
funkcionavimą palankiau vertina seniūnai nei pačios bendruomeninės organizacijos, nors seniūnaitis yra laidininkas tarp bendruomeninių organizacijų ir seniūnų.
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POLITOLOGIJOS STUDENTŲ
BALSAVIMO YPATUMŲ
TYRIMAS

2019 m. vykę savivaldybių, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimai bei 2020 m.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai sudarė palankias aplinkybes tirti rinkėjų aktyvumą ir pasirinkimą lemiančius
veiksnius. Šio tyrimo tikslinė grupė - politikos mokslų studentai, kurie turėtų būti aktyviausia ir labiausiai informuota elektorato dalis, tad jų balsavimo ypatumų tyrimu siekta išryškinti rinkėjų kompetencijos ir pilietiškumo
veiksnius.

TYRIMO METODAI:
Darbas remiasi mišriais socialinių tyrimų metodais, atlikti 64 kokybiniai pusiau struktūruoti interviu ir surinkti 109 studentų atsakymai pasitelkus kiekybinės apklausos klausimyną. Pandemijos situacija apsunkino duomenų rinkimą, galutinė apklausos imtis buvo per maža patikimai statistiškai reikšmingų sąryšių analizei, tačiau
tyrimo rezultatai visgi teikia tam tikrų deskriptyvių įžvalgų.

REZULTATAI:
Apklausos rezultatai patvirtino, kad politikos mokslų studentai yra aktyvesni už vidutinį Lietuvos rinkėją
(ypač atsižvelgiant į tai, kad 33 proc. respondentų buvo pirmo kurso studentai, kurių dauguma 2019 m. rinkimuose dar neturėjo balso teisės): 2019 m. savivaldybių rinkimuose dalyvavo 67 proc. respondentų, Prezidento
rinkimų pirmajame ture – 80,7 proc., antrajame ture – 79,8 proc., Europos Parlamento rinkimuose – 73,4 proc.,
2020 m. Seimo rinkimų pirmajame ture – 96,3 proc., antrajame ture – 79,8 proc. respondentų.
Svarbiausiais veiksniais, darančiais įtaką jų apsisprendimui, ar dalyvauti rinkimuose, apklausoje dalyvavę
politikos mokslų studentai įvardino nuomonę apie konkrečius kandidatus ar partijas (atsakymų vidurkis – 4,28 iš
galimų 5 taškų, dažniausias atsakymas – 5 („labai svarbu“)), pareigos jausmą (atsakymų vidurkis – 4,22 iš galimų
5 taškų, dažniausias atsakymas – 4 („svarbu“)) ir politikos mokslų studijas (atsakymų vidurkis – 3,57 iš galimų 5
taškų, dažniausias atsakymas – 4 („svarbu“)).
Apklausos respondentai svarbiausiais veiksniais apsisprendžiant, už ką balsuoti, įvardino kandidatų kompetenciją (vidurkis 4,61 iš 5 („labai svarbu“), dažniausias atsakymas - 5) bei jų ideologines pažiūras (vidurkis 4,37
iš 5, dažniausias atsakymas - 5) ir partijų ideologiją (vidurkis 4,35 iš 5, dažniausias atsakymas – 5). Kokybiniai
duomenys taip pat išryškino esminę partijų ir kandidatų ideologijos ir programinių nuostatų reikšmę tyrimo dalyviams renkantis, už ką balsuoti. Tarp mažiausią reikšmę turinčių veiksnių politikos mokslų studentai įvardino
kandidatų lytį (dažniausias atsakymas – 1 („jokios įtakos“)), taip pat – kandidatų amžių bei juos palaikančius
žinomus žmones, žiniasklaidą, partijų populiarumą apklausose, šeimos narius ir draugus (dažniausias atsakymas
– 2 („mažai įtakos“)).
Apklausoje dalyvavę politikos mokslų studentai pasižymi santykiniu politiniu ir pilietiniu aktyvumu: 20,2
proc. jų priklauso nevyriausybinėms organizacijoms, 13,8 proc. yra buvę rinkimų stebėtojais, 12,8 proc. yra talkinę
rinkiminėse kampanijose, 34,9 proc. yra dalyvavę politiniuose mitinguose, demonstracijose ir pan., 45,9 proc.
linkę raginti aplinkinius balsuoti už jiems patinkančius kandidatus, 89,9 proc. diskutuoja politiniais klausimais su
savo artimaisiais, 80,7 proc. respondentų reitinguoja kandidatus partijų sąrašuose, 83,5 proc. mano, kad jų balsas
rinkimuose yra svarbus. Galima apibendrinti, kad informuotas, apsišvietęs rinkėjas yra sąmoningas rinkėjas, ir kad
politikos mokslų studijos Lietuvoje prisideda prie Lietuvos pilietinės visuomenės ir politinės kultūros puoselėjimo.
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MOKINIO KAZIMIERO
BARACEVIČIAUS
PAGROBIMAS KAIP
ISTORIOGRAFINĖ PROBLEMA
SOCIALINIŲ STRATEGIJŲ
IR MOBILUMO TYRIMO
KONTEKSTE

Kas yra istorijos faktas? Klausė Edward Hallett Carr, pabrėždamas, jog ne visi praeities faktai yra
istorijos faktai arba ne visus juos taip vertina istorikas. [2, 120] Atliekant XVIII a. pab. – XIX a. I pusės Kražių
ir Užvenčio parapijų gyventojų socialinių strategijų ir mobilumo tyrimą teko stebėti, kaip vienas niekuo
neišsiskiriantis praeities faktas istorikų dėka tapo istorijos faktu, kurio pačiam atliekant tyrimą ignoruoti jau
nebuvo galima. O buvo taip, jog prieš 1820 m. Kražių parapijai priklausančios Ganyprovos savininkas maršalka
Ivanavičius (vardas nenurodytas) paėmė į rekrūtus savo valstietį Baracevičių (vardas nenurodytas), kuris jau
buvo antrosios klasės mokinys, ir išvežė į savo dvarą Ganyprovą, 10 varstų nuo Kražių. Tuo tarpu kiti Kražių
mokyklos mokiniai nuvyko į dvarą ir pareikalavo, jog jų klasės draugas būtų paleistas. Reikalavimas buvo toks
atkaklus, jog maršalka Ivanavičius turėjo mokinį paleisti. [3, 65–66] Po daugelio metų istorikai šį įvykį pavertė
istorijos faktu ir naudojo jį kurdami įvairius naratyvus. Būtent istoriografijoje plačiai nagrinėto fakto, kaip
atvejo analizės, pristatymas leidžia giliau pažvelgti į aptariamojo laikotarpio gyventojų socialines strategijas
ir mobilumą.

PRANEŠIMO TIKSLAS:
Pateikti mokinio pagrobimo interpretaciją mikroistoriniame socialinių strategijų ir mobilumo tyrimo
kontekste.

TYRIMO OBJEKTAS:
Mokinio pagrobimas, kaip istorijos faktas.

TYRIMO METODAI:
Šaltinių ir literatūros analizės metodas, statistinis metodas.

ISTORIOGRAFIJA IR ŠALTINIAI:
Pranešime nagrinėjamos Jurgio Lebedžio [4], Meilės Lukšienės [5], Vaclovo Rimkaus [7] ir Kazio Misiaus
[6] interpretacijos. Papildomai remiamasi Tamaros Bairašauskaitės sinteze [1]. 1823 m. Kražių mokyklos
vizitacija [8] ir 1784–1813 m. Kražių RKB gimimo metrikų knyga [9] leidžia sužinoti papildomų faktų apie mokinio
Baracevičiaus gyvenimą.

1. PRAEITIES FAKTO TAPIMAS ISTORIJOS FAKTU IR FAKTO INTERPRETACIJOS
Vieną pirmųjų šio fakto interpretacijų pavyko aptikti 1955 m. literatūros istoriko J. Lebedžio (1913–
1970) monografijoje apie Simoną Stanevičių [4, 73, 74]. J. Lebedys, plačiai aprašydamas šį įvykį, jį vertina, kaip
demokratinių nuotaikų, egzistavusių Kražių mokykloje, atspindį, be to, pagal šį įvykį sprendė, jog gimnazijoje
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mokėsi daug valstiečių ir interpretavo, jog bajorų sūnūs, kuriems rekrūto prievolė negrėsė, tikrai nebūtų ėję
išvaduoti klasioko, kilusio iš valstiečių, todėl, pasak J. Lebedžio, mokinį išvaduoti galėjo tik kiti mokiniai valstiečiai
[4, 73, 74]. Tuo tarpu švietimo istorikė M. Lukšienė (1913–2009) monografijoje, išleistoje 1970 m., faktą apie
mokinio pagrobimą (beje, cituodama J. Lebedį), tik pamini, tačiau pateikia daug panašių, archyviniais šaltiniais
paremtų, faktų ir visą reiškinį interpretuoja, kaip aiškų mokytojų, dariusių įtaką mokiniams, nusistatymą prieš
baudžiavą, Be to, tokie įvykiai mokiniams tapdavo atrakcija, bet svarbiausia, ugdė nepakantumą baudžiavinei
santvarkai ir veikė visuomenės nuomonę pažangesnia kryptimi [5, 412]. Užvenčio kraštotyrininkas V. Rimkus
(1929–2013) savo straipsnyje apie Kražius, išspausdintame 1997 m., iš esmės sutinka su minėtais istorikais
teigdamas, kad šis įvykis rodo antibaudžiavines ir anticarines nuotaikas, tačiau nurodo, kad įvykis įvyko ne prieš
1820 m., bet apie 1821-uosius [7, 262, 263]. K. Misius savo monografijoje apie Kražių mokyklą ir gimnaziją,
išleistoje 2015 m., teigia, jog įvykis, nutikęs pieš 1820 m., liudija Kražių mokykloje gyvavus demokratines
nuotaikas, tačiau pabrėžia, jog valstiečių luomo mokiniai nebuvo skriaudžiami todėl, kad, matyt, dauguma
neturtingų bajorų vaikų kalbėjo lietuviškai [6, 38]. Tačiau kaip įvykį galima interpretuoti mikroistorinėje
perspektyvoje?

2. KAS IŠ TIESŲ BUVO MOKINYS BARACEVIČIUS?
ISTORIJOS FAKTO PAPILDYMAS NAUJAIS FAKTAIS
Atliekant tyrimą Baracevičiaus pavardę pavyko aptikti 1823 m. Kražių mokyklos mokinių sąraše. Pagal
sąrašą, Baracevičius 1823 m. jau buvo penktos klasės mokinys [8, 297]. Tad atitinka tai, jog jei prieš 1820 m.
Baracevičius buvo antros klasės mokinys, tada 1823 m. jis tikrai jau turėjo mokytis penktoje klasėje. Sąraše
Baracevičius įrašytas Kazimiero vardu. Kražių RKB gimimo metrikų duomenimis Baracevičius gimė 1802 m.
bajoro (!) Ignaco Baracevičiaus ir Barboros Klimavičiūtės šeimoje Ganyprovos kaime, ir buvo pakrikštytas jam
suteikiant Kazimiero Bonifaco vardus. Be to, krikštynose dalyvavo ne tik krikštatėviai, bet ir asistentai. Dalis
krikštynų dalyvių taip pat metrikų įraše vadinami bajorais [9, 151]. Galėtume daryti išvadą, jog K. Baracevičius
buvo bajoras ir bajoro palaikymas valstiečiu buvo didžiulis garbės ir orumo įžeidimas, kurį buvo būtina ginti.
Tačiau ar tikrai?

3. NAUJŲ FAKTŲ INTERPRETAVIMAS SOCIALINIŲ STRATEGIJŲ
IR MOBILUMO TYRIMO KONTEKSTE
Iš tiesų, K. Baracevičius nebūtinai buvo bajoras. Atliekant tyrimą buvo pastebėta, jog metrikų knygose
neretai dalis nekilmingų naujagimių buvo įrašomi bajorais, todėl 1795–1850 m. laikotarpiu bajorų naujagimių
skaičius labai svyravo, o palaipsniui mažėti pradėjo nuo 1827 m., kuomet buvo priimtas įstatymas nekilmingiems
mokiniams draudžiantis mokytis gimnazijose ir universitetuose [5, 428] Taip pat bajorų naujagimių skaičius
kai kada išaugdavo artėjant terminams, kada bajorams reikėjo įrodyti savo bajorystę. Kadangi bajorystę galėjo
bandyti įrodyti visi norintys [1, 312], tai valstiečiams jų vaikų metrikų įrašai galbūt galėjo padėti tai padaryti.
Atliekant tyrimą taip pat buvo pastebėta, jog buvo valstietiškos kilmės mokinių, kurių tėvai bajorais vadinami
būtent tų mokinių gimimo metrikų įrašuose, kurie vėliau mokėsi, nors kitų vaikų metrikų įrašuose jokių
bajorystę liudijančių ženklų nebuvo. Tiesa, dviejų jaunesnių K. Baracevičiaus brolių metrikų įrašuose taip pat
yra bajorystę liudijantys ženklai. Nepaisant to, tiek Kražiuose, tiek Kolainiuose mokėsi ir tokių mokinių, kurių
tėvai jų metrikų įrašuose nebuvo vadinami bajorais. Pasak M. Lukšienės, iki 1827 m. įstatymo nebuvo jokių
draudimų nekilmingiesiems stoti į vidurines mokyklas, tačiau neretai, ypač vakarinėje Vilniaus gubernijos
dalyje, kur vidurinėse mokyklose mokėsi daug nekilmingų mokinių, buvo praktika prie visų, be išimties (net
prie bajorų), mokinių prirašyti, jog šie bajorystę įrodančius dokumentus pateiks vėliau [5, 407]. Tad gali būti,
jog K. Baracevičiaus tėvai tik jam gimus ėmė rūpintis galimybe sūnų leisti į mokslus.
Tikėtina, jog K. Baracevičius buvo neturtingas mokinys. Pavyko apskaičiuoti, jog mokytis Baracevičius
pradėjo maždaug 17 metų, nors bent jau kražiškiai ir užventiškiai dažniausiai savo vaikus į Kražių ir Kolainių
gimnazijas leido bent porą trejetą metų jaunesnius. Tačiau kita vertus K. Baracevičius ilgai mokėsi, nes 1823
m. jau buvo net penktos klasės mokinys. Kita vertus, K. Baracevičiaus tėvai elgėsi panašiai kaip ir kiti Kražių ir
Užvenčio parapijų gyventojai, kurie leido savo vaikus į mokslus. K. Baracevičius galėjo būti vyriausias vaikas
šeimoje (už aptiktus brolius jis buvo vyresnis), o projekto vykdymo metu ir buvo nustatyta, jog dažniau vyresni
vaikai pagal gimimų seką buvo leidžiami mokytis.
Tad kaip vertinti šį įvykį? Atrodo, pagal projekto metu vykdyto tyrimo kontekstą derėtų sutikti, jog tiek
Kražių, tiek Kolainių mokyklų aplinka tikrai buvo demokratiška. Tikėtina, jog XIX a. I pusėje tarp valstiečių ir
smulkiųjų bajorų klasinio susipriešinimo bent jau mokyklose neturėjo būti. Be to, gali būti, jog ne tik mokyklos,
bet ir parapijų dvasininkija luomo nurodymą laikė daugiau formalumu, galinčiu padėti nekilmingiesiems siekti
mokslo. Aišku tik viena, kad istorinio fakto interpretavimas labai priklauso nuo konteksto ir nuo gretimų faktų.
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IŠVADOS:
Išanalizavus praeities įvykio tapimo istorijos faktu kelią, interpretacijas ir pateikus istorijos fakto vertinimą
socialinių strategijų ir mobilumo tyrimo kontekste galima pratęsti įvykio interpretacijų eilę. Marksistinėje
istoriografijoje interpretuojant įvykį iš pradžių buvo bandoma įžvelgti priešpriešą tarp luomų (J. Lebedys), po
to, kaip antibaudžiavines nuotaikas ir visuomenės kismą pažangesnia kryptimi (M. Lukšienė). Nepriklausomos
Lietuvos istoriografijoje įvykis vertintas jau ne tik kaip liudijantis antibaudžiavines nuotaikas, bet kaip ir
liudijantis anticarines nuotaikas (V. Rimkus), taip pat kaip lietuviškumo išraiška ir demokratiškumas (K. Misius).
Mikroistorinėje perspektyvoje įvykį taip pat galima vertinti kaip demokratiškumo išraišką, tačiau jeigu visgi
paaiškėtų, kad K. Baracevičius buvo ne valstietis, o bajoras, įvykį tektų interpretuoti iš naujo. Tačiau socialinių
strategijų ir mobilumo tyrimo kontekste mokinys K. Baracevičius iš esmės atitinka tyrimo kontekstą.
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ŠV. LIUDVIKO SKULPTŪRA IŠ
VILNIAUS ŠV. MIKALOJAUS
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REKONSTRUKCIJA

Ši tarpsritinė studija, pasitelkdama gamtamokslinius ir menotyrinius metodus, siekė atverti kelią Šv. Liudviko skulptūros (1 pav.) iš Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios (eksponuojama Bažnytinio paveldo muziejuje) istorinio konteksto rekonstrukcijai. Įžvelgus gotikos ir baroko bruožų, skulptūra buvo vienintelis XVII a. I puse datuojamas Šv. Mikalojaus bažnyčios įrangos objektas [1, p. 30]. Neįvardinta jokiuose archyviniuose šaltiniuose, netekusi
vienalaikio konteksto skulptūra glumino mišrios stilistikos plastika, reta ikonografija ir drožybai neparankia pušies
mediena.

1. pav.
Tyrimo objektas.
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Studijos metu berods pirmą kartą Lietuvoje mokslininkų grupė atliko skulptūros (ir apskritai medienos)
datavimą dendrochronologine analize pasitelkiant kompiuterinę tomografiją [2]. Pasiremiant Vilniuje ir Rygoje
rastų pušų datavimais, paskutinė išmatuota skulptūros medžio rievė datuota 1728 m. Po nupjovimo medis dar
turėjo būti paruoštas drožybai, o modeliuojant skulptūrą buvo pašalinta dar kažkiek jauniausių medžio kamieno
rievių [3, p. 23]. Tad skulptūra galėjo būti išdrožta ne anksčiau kaip antrajame XVIII a. ketvirtyje t.y. visu amžiumi
vėliau nei iki šiol manyta.
XVIII a. buvo vaisingas LDK ir ypač Vilniaus bažnytinei dailei. Iškėlėme keletą klausimų apie Šv. Liudviko
skulptūros istoriją ir plastiką. Ar skulptūra susijusi su 1735 m. indulgencija šv. Liudviko iškilmėms Vilniaus bernardinams? Ar ją paveikė 1737 m. Vilniaus miesto gaisras, kuomet nukentėjo net Vilniaus pranciškonų Švč. M. Marijos Ėmimo bažnyčios (kurios filija buvo Šv. Mikalojaus bažnyčia) interjeras [4, p. 180]. O jei taip, ar ši skulptūra
galėjo būti sukurta po gaisro atkuriant bažnyčios interjerą, o gal šio (ar vėlesnių) gaisrų metu sudegė kita ansamblio, kuriam šv. Liudviko skulptūra galėjo priklausyti, dalis? Ar vis tik ši skulptūra buvo viena iš dviejų neįvardintų
altorinių skulptūrų ansamblio, kuris minimas 1895 m. Šv. Mikalojaus bažnyčios vizitacijos akte [5, p. 65]. Kokios
priežastys lėmė skulptūros plastikos paprastumą? Klausimų daugiau nei atsakymų, bet pastarieji galbūt kantriai
laukia juos atrasiančio tyrimo.
Dendrochronologiniu metodu paremtas datavimas ne tik atveria kelią skulptūros konteksto rekonstrukcijai, bet ir iškelia klausimą apie tokios archaiškos stilistikos kūrinio vietą vienalaikėje LDK dailėje (pvz., lyginant su
apie 1740 m. sukurtomis skulptūromis iš Šv. Viktoro altoriaus iš Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, šiuo metu esančio Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Šv. Onos koplyčioje [6, p. 134–139]). Iš kitos pusės, tai nebūtų
pirmasis nelinijinio LDK dailės „progreso“ pavyzdys (pvz., antkapinės skulptūros istorija). Tuo pačiu, šis atvejis
paremia Gabijos Surdokaitės-Vitienės dar 2015 m. iškeltą hipotezę, kad dendrochronologinis metodas galėtų
padėti trianguliacijos principu peržiūrėti Lietuvos kultūrinio paveldo periodizaciją, kuri iki šiol vos ne išskirtinai
grindžiama vieninteliu palyginamosios stilistinės analizės metodu [7].

Literatūra
[1] Vasiliūnienė, D. Dangaus miestas. Bažnytinio paveldo muziejus, Vilnius. 2020. 353p.
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[3] Kalinowski, K. Rzezba Barokowa Na Slasku. Panstwowe Wydawn Nauk, Warszawa. 1986. 375 p.
[4] Baronas D. Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–XX a. Aidai, Vilnius. 2010. 724 p.
[5] Petkus, V. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia. Petro ofsetas, Vilnius. 2004. 502 p.
[6] Šurkutė, I. XVII–XVIII amžiaus Nukryžiuotojo altoriai Lietuvoje: atvaizdo prasmės retabulo ikonografijos kontekste. Vytauto Didžiojo
Universitetas, Kaunas. 2016. p. 270.
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VIEŠŲJŲ PASTATŲ
KOMPLEKSINIO TVARUMO
VERTINIMO METODŲ
TYRIMAS IR TAIKYMAS

Tvarumas yra daugialypis, sudėtingas, laike kintantis procesas. Jis atsirado labai senai, bet šiuolaikinė sąvoka buvo suformuluota Aplinkos ir vystymo pasaulinio komiteto tik 1987 m. Brundtlando ataskaitoje, kuri taip
pat yra žinoma pavadinimu „Mūsų bendra ateitis“. Pagal ją, tvarumas yra vystymasis, tenkinantis dabartinius
poreikius, neapribojant ateities kartų galimybių tenkinti savąsias [1]. Taigi dabartiniai pastatai yra kuriami ateities
kartoms, tačiau ne visi istorinę vertę turintys pastatai tinka dabarties kartai.
Ginčai dėl nekilnojamojo kultūros paveldo ateities nerimsta jau nuo XIX a. Du priešingi požiūriai, išreikšti E.
E. Viollet-le-Duc ir J. Ruskin teorijose už ir prieš renovaciją atitinkamai randa pasekėjų ir šiuolaikiniame pasaulyje
[2]. Šių diskusijų atsiradimą lemia etinė dilema, kylanti iš pastato istorinės vertės neapibrėžtumo. Mūsų dienomis
vis labiau populiari tampa antrinio panaudojimo šalininkų pozicija, teigianti, kad naujos funkcijos suteikimas yra
natūrali pastato gyvavimo ciklo dalis, kuri prikelia seną pastatą naujam gyvenimui. Tačiau siekiant ištirti nekilnojamojo kultūros paveldo pritaikomumą naujai funkcijai tuo pačiu nesumenkinus jo istorinės vertės turi būti
atliktas visapusiškas ir kompleksiškas objekto įvertinimas.
Kad suinteresuotiems asmenims būtų suteikta galimybę palyginti tarpusavyje skirtingus panašios paskirties pastatus, buvo sukurtas supaprastintas tvarumo modelis, besiremiantis sumažintu iki riboto skaičiaus
kiekybinių kriterijų ir jų rodiklių nustatymu ir apskaita [3]. Egzistuoja daug skirtingų vertinimo sistemų, kurie
skiriasi tarpusavyje analizės aspektais, informacijos rinkimo būdais, pateikimu ir toliaregiškumu. Yra išskiriami
kiekybiniai, fiziniai, konceptualūs, standartizuojantys ir vizualizuojantys tvarumo modeliai [4]. Kiekybiniai, standartizuojantys ir vizualizuojantys modeliai yra patys aktualiausi architektūrai, nes įvertina situaciją ilgalaikėje
perspektyvoje ir analizuoja ne tik ekologinius, bet ir ekonominius bei socialinius aplinkos ir pastatų aspektus.
Siekiant sužinoti šių sistemų pritaikomumą nekilnojamajam kultūros paveldui buvo pasirinkta vietinė kiekybinė
Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistema.
Vertinimo sistema buvo pritaikyta nekilnojamajam kultūros paveldui analizuojant Lukiškių skg. 6, Vilniuje
esantį Lukiškių kalėjimo administracinį pastatą. Tyrimui buvo pasirinkti viešai prieinamų duomenų analizė, istorinių ir dabartinių duomenų lyginimas, skaitmeninio modelio kūrimas, matavimas, skaičiavimas, fotografavimas
ir vizualinė patikra.

1. pav.
Vilniaus Lukiškių kalėjimo
administracinio pastato
vertinimo pagal Lietuvos
pastatų tvarumo vertinimo
sistemą rezultatai
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Pastatas buvo įvertintas pagal Lietuvos pastatų tvarumo sistemoje numatytus energijos, transporto, vandentvarkos, medžiagų, atliekų vartojimo ir taršos, projekto valdymo, sklypo naudojimo ir ekologijos, sveikatos
ir gerovės kriterijų grupes.
Rezultatai rodo, kad Vilniaus Lukiškių kalėjimo administracinis pastatas yra geros būklės vertinant pagal
Lietuvos tvarumo vertinimo sistemą.

MEDŽIAGOS:
Geriausias rezultatas – 3/4 – yra medžiagų įvertimas, kadangi buvo daroma prielaida, kad visos medžiagos
buvo vietinės, kas buvo būdinga senais laikais. Kitas iš geriausiai įvertintų aspektų, surinkęs 8 balus iš 12 įmanomų yra sveikata ir gerovė, kuris vertina apšvietimo lygį, vizualinį ir akustinį komfortą, oro kokybę ir sistemų valdymą. Atsiveriančių langų gausa užtikrina gerą oro ir apšvietimo kokybę, kas gali būti naudinga įrengiant viduje
darbo ar apgyvendinimo vietas.

TRANSPORTAS IR SUSISIEKIMAS:
Transporto ir susisiekimo balai nėra labai aukšti (3/7), nes neišpildo alternatyvių judėjimo būdų reikalavimų, tačiau įvertinant šalią esančių plotų, potencialiai tinkamų elektromobilių aikštelės įrengimui, ir dviračių
saugojimo vietos įrengimo galimybes, už šį kriterijų yra įmanoma gauti daugiau balų bandant prikelti šią vietą
naujam gyvenimui.

SKLYPO NAUDOJIMAS IR EKOLOGIJA:
Sklypo naudojimo ir ekologijos neaukšti balai (2/5) yra nulemti administracinio pastato priklausomumu
Lukiškių kalėjimo kompleksui, tad galima tikėtis, kad kitų paskirčių nekilnojamo kultūros paveldo atvejais šis
kriterijus bus aukštesnis.

VANDENTVARKA:
Vandentvarkos žemi balai (1/7), priešingai, yra savaime susiję su objekto istoriškumo aspektu – pastato
statybos laikais neegzistavo vandens stebėsenos prietaisų ir lietaus surinkimas tradiciškai nebuvo praktikuojamos visuomeniniuose pastatuose. Šio punkto įvertinimą taip pat tikimasi pakelti, įrengus nepastebimus stebėsenos įrenginius, negadinančius pastato architektūros ar estetinio vaizdo.

PROJEKTO VALDYMO KRITERIJUS:
Ryškiausias pastebimas trūkumas yra projekto valdymo kriterijus (nr.7), tačiau istorinio pastato vertinimo
atveju turi būti atsižvelgta į tai, kad pastatas buvo statytas iki tokių šiuolaikinių architektūros valdymo priemonių,
kaip BIM, atsiradimo. Paveldosauginio objekto atveju 0.00%, gautas už 7-tą kriterijų, rodo tik į poreikį adaptuoti
tvarumo vertinimo sistemą istoriniams statiniams.

ATLIEKŲ TVARKYMAS:
Atliekų tvarkymas statybos ir pastato pirminio eksploatavimo metu nebuvo dokumentuojamas, tad šis
kriterijus yra sunkiai įvertinamas. Tikėtina, kad analogiškas duomenų trūkumas gali atsirasti ir kitose architektūros paveldo statiniuose, tad tai turi būti įvertinta mąstant apie istorinių pastatų tvarumo vertinimo sistemos
tobulinimą.

ENERGIJA:
Energija yra vienas svarbiausių ir turbūt daugiausia diskusijų keliantis kriterijus. Šiuolaikiniai pasyviųjų
pastatų standartai užkelia reikalavimus labai aukštai, tad jie būna sunkiai įgyvendinami be naujo apšiltinimo
įrengimo. Paveldosauginių pastatų atveju tai reiškia, kad turi būti ardomos sienos, naikinami originalūs paviršiai ir struktūros. Analogiška situacija yra ir su atnaujinančiais šaltiniais. Kadangi dauguma atsinaujinančių
energijų šaltinių vienaip ar kitaip darko vaizdą, siekiant išsaugoti estetinį istorinio objekto paveikslą, paprasčiausias būdas išpildyti šį punktą yra ne gaminti energiją, bet pirkti energiją, gaminamą atsinaujinančiuose
šaltiniuose.
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IŠVADOS:
Pereinant prie išvadų, svarbu pabrėžti, kad negalima daryti skubotų išvadų apie architektūros paveldo tvarumo įvertinimą remiantis tik vienu išnagrinėtu atveju. Visos prielaidos dėl kitų istorinę vertę turinčių objektų yra
grindžiamos padarytais stebėjimais ir loginėmis išvadomis, bet reikalauja gilesnių ir platesnių tyrimų.
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo įvertinimas „Geras“ yra aukštesnis, nei pasiekia daugelis mūsų dienomis naujai projektuotų pastatų. Taigi, tvarumo vertinimo rezultatai rodo, kad pastatai buvo kuriami
tvariai ir iki tvarumo sąvokos susiformavimo.
2. Istoriniai pastatai gali sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiniais žmogaus sveikatos ir gamtos poveikio atžvilgiu. Nors, vertinant pagal dabartine Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemą, yra kriterijų, kurie negali būti išpildyti dėl siekio išsaugoti pastato pirminį vaizdą, architektūrinio paveldo objektų vertinimas
padėtų suprasti istorinių objektų tobulinimo galimybes tvaraus, sėkmingai veikiančio pastato linkme.
3. Esamų istorinę vertę turinčių pastatų tvarumo tyrimai padėtų suprasti jų vertę ir antrinio panaudojimo
galimybes, leistų atskirti saugotinus pastatus, pritaikomus šiuolaikinei veiklai, nuo istorinių paminklų,
daugiau nebeatitinkančių gyvenimo kokybės kriterijų. Tai yra itin aktualu dabar, kai susirūpinęs planetos ateitimi žmogus vis mažiau nori brautis į gamtines vietas, tačiau reikalauja vis daugiau statybai skirto ploto. Tolimesni analogiškų objektų tvarumo tyrimai parodytų, ar nekilnojamojo kultūros paveldo
pastatų grupė tinka šiuolaikiniam žmogui ir jo poreikiams.
4. Tvarumo vertinimo sistemos turi būti pritaikytos konkrečiai architektūros paveldui. Tobulinant sistemas turi būti įvertintas pastato sukūrimo laikotarpis, originalių elementų išsisaugojimo lygis ir kiekis
bei pastato simbolio, įvaizdžio poveikis piliečių savimonei ir šalies kultūrai. Visą tai padėtų suprasti,
ar konkretaus objekto renovacija padėtų išsaugoti architektūros paveldą ar labiau pakenktų jam ir jį
branginantiems žmonėms.
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DARNI ARCHITEKTŪRA:
TARP PAVELDO IR INOVACIJŲ
Darni architektūra turėtų būti grindžiama darnaus vystymosi paradigma ir principais, apimančiais
socialinius, kultūrinius, ekonominius ir aplinkos aspektus; darnios aplinkos projektavimas neabejotinai prisideda
prie bendrųjų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.
TYRIMO TIKSLAS:
Atlikus mokslinės literatūros duomenų bazių ir darnios architektūros pavyzdžių apžvalgą, susisteminus
darnios architektūros raidą ir problematiką pasaulyje bei situaciją Lietuvoje, ieškoti alternatyvių sprendinių
šiandieninei darnios architektūros situacijai. Naudojantis mokslo šaltinių duomenų bazėmis (SCOPUS, Web of
Science) buvo atlikta informacijos paieška tolimesniam tyrimui. Tyrimą sudarė šie etapai:
•
kiekybinė ir kokybinė literatūros analizė;
•
grafinė literatūros šaltinių analizė naudojant programą CiteSpace;
•
darnios architektūros pavyzdžių analizė ir vertinimas;
•
apibendrinimas ir išvadų formulavimas.
Kiekybinė literatūros analizė atskleidė nuolat augantį susidomėjimą su darnia architektūra susijusiais
klausimais ir didėjantį šios temos aktualumą. Per visą analizuotą laikotarpį mokslinių publikacijų tiriamu klausimu
nuolat daugėjo: nuo kelių ar keliolikos 1980-aisiais ir 1990-aisiais metais iki pastaruoju metu kiekvienais metais
paskelbiamų šimtų publikacijų (1 pav.).

1. pav.
SCOPUS duomenų bazės duomenų diagrama
lyginanti Lietuvos mokslininkų indėlį (mėlyna
spalva) su pasauliniu progresu (ornažinė spalva)
tyrinėjant darnios architektūros klausimus

Kokybinė literatūros analizė atskleidė, kad tyrimų progresas darnios architektūros srityje priklauso nuo
laikmečio technologinės pažangos ir sprendžiamų iššūkių. Buvo pastebėta, kad 1983 - 1994 paskelbtose analizuotose publikacijose darnios architektūros klausimais mokslininkai problemą tyrinėjo daugiau iš teorinės perspektyvos, skelbė pavyzdžių aprašymus ir analizes, vėlesniuose perioduose liečiamas švietimo klausimas, pradedama naudotis informacinių technologijų suteikiamomis priemonėmis, taip pat atsigręžiama į kultūros paveldo
vertybių išsaugojimą. Pastarąjį dešimtmetį problemos sprendžiamos pasitelkiant edukacines sąsajas, gilinamasi
į visuomenės psichologiją, tai pat naudojamos aukštosios technologijos medžiagų tyrimuose ir skaičiavimuose.
Grafinė literatūros analizė naudojant CiteSpace programinę įrangą parodė mažą Lietuvos įsitraukimą į darnios architektūros tyrimus, lyginant su panašaus dydžio valstybėmis (2 pav.). Šiuo metu darnios architektūros
tyrimų srityje pirmaujančios valstybės - Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kinija.
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2. pav.
Web of Science duomenų bazės paieškos duomenų grafinė analizė. Sudaryta autorių naudojant CiteSpace programą

Atliekant tyrimą taip pat buvo analizuoti nuo 1997 m. organizuojamame Amerikos architektų instituto
Aplinkos komiteto (AIA COTE) darnių pastatų konkurse įvairiais laikotarpiais įvertinti projektai. Analizuojant AIA
COTE darnių pastatų projektų konkurso rezultatus nuo 1997 m. iki 2020 m. buvo išskirti du laikotarpiai: 1997 m.
- 2008 m. ir 2009 m. - 2020 m. Nustatyta, kad pirmuoju laikotarpiu darnios architektūros tendencijos glaudžiai
siejasi su su to meto mokslo ir technologijų raida: projektuose bandoma integruoti naujausius to meto sprendimus, tačiau mažiau dėmesio skiriama tradicinėms technologijoms ir paveldui. Antrojo laikotarpio projektai
įvairesni, mažiau tiesiogiai atspindi technologijų pažangą, atsiskleidžia įvairiapusis architektų kūrybingumas, matomas dėmesys paveldui.
Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad architektūros darnumas neapsiriboja vien tik technologiniais aspektais ir gali būti susijęs su vietos ir kraštovaizdžio tapatumu, vietos dvasia [2], socialiniu ir kultūriniu
kontekstu, vietinėmis tradicijomis, estetine pastato raiška ir psichologiniu priimtinumu [3] ir kitais veiksniais (3
pav.). Pastaraisiais dešimtmečiais darnios architektūros teoriniuose tyrimuose ir praktinėje projektavimo veikloje itin pabrėžiama biofilinio (gamtos įkvėpto ir gamtinių sistemų charakteristikomis paremto) projektavimo [4]
reikšmė, vis dažniau užsimenama apie regeneracinį projektavimą [3], kurio tikslas - kartu su gamtinėmis sistemomis evoliucionuojanti ir jas papildanti žmogaus gyvenamoji aplinka.

3. pav.
Žmogiškųjų ir aplinkosauginių kriterijų integracijos darnių pastatų projektavime koncepcija [2,3,4,5,6]
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Svarbiausi tyrime išskirti darnios architektūros iššūkiai: švietimo darnios architektūros klausimais būtinybė, aukštųjų technologijų naudojimas įvertinant turimus gamtinius ir kultūrinius išteklius, žmogiškųjų ir aplinkosauginių kriterijų integracija darnių pastatų projektavime ir vertinime, kultūros paveldo išsaugojimas ir panaudojimas, darnumo kriterijų akcentavimas organizuojamuose architektūros konkursuose.
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VIEŠŲJŲ PASTATŲ
KOMPLEKSINIO TVARUMO
VERTINIMO METODŲ
TYRIMAS IR TAIKYMAS

XV a. pabaigoje Lietuvoje atsirado dvarai. Tai žemės valdymo ir naudojimo derinys - dažniausiai valdomas
bajoro, privelegijuoto luomo atstovo, žemės plotas su įvairiais objektais, naudojamas žemės ūkio produkcijai
gaminti ir kitoms funkcijoms. Dvarą, kaip ūkinį vienetą XVI - XIX a. pirmojoje pusėje sudarė: dirbamos žemės
sklypai, ganyklos, dirvonai, pievos, miškai, atviri vandens telkiniai ir kiti žemės ūkio naudmenys. Dvaro teritorijoje buvo žemes valdžiusio bajoro sodyba, keli palivarkai, dvaro pramonės įmonės ir žemvaldžiui priklausantys
valstiečių kaimai, miesteliai. 1861 m. panaikinus baudžiavą valstiečių miestai ir kaimai atsiskyrė nuo dvaro ir
dvaru imta laikyti tik bajoro sodybą su žemės valda. Antrasis dvaro kultūros naikinimo smūgis įvyko po 1863 m.
sukilimo. Dvarai buvo konfiskuojami, naikinamas privelegijuotas luomas ir nuosavybė atitekdavo turtingiems ir
įtakingiems žmonėms. Trečiasis smūgis dvarų kultūrai suduotas 1922 m. su Lietuvos Respublikos žemės reforma, kuri apribojo dvaro žemes iki 80 ha. Po 1929 m. dvarų žemių ribojimas padidintas iki 150 ha. Tačiau 1940
m. dvaras kaip ūkinis vienetas visiškai sunaikintas. Lietuvoje buvo atsisakyta šios žemės naudojimo ir valdymo
formos, savininkai buvo teisiami ir tremiami. Grobstomos dvaruose sukauptos bibliotekos bei menas. Po Antrojo
pasaulinio karo dvarai taip ir neatgavo turėtos vertės, jie buvo privatizuojami, dažnu atveju įkuriamos valstybinės
įstaigos, gyvenamosios patalpos - butai. Dažnu atveju šios funkcijos naikina tiek dvaro meninę vertę, planinę
struktūrą. Taigi, pradėjusi nykti dvarų kultūra iki dabarties taip ir neatgavo turėtos įtakos. Dabar dvaras dažno
žmogaus suvokiamas kaip įspūdingos architektūros bei istorijos pastatas.
Tyrimu „Vietos bendruomenės kultūrinio tapatumo atspindžiai dvarų architektūros kontekste“ išanalizuota dvarų kultūros įtakos potencialas vietos bendruomenės suvokčiai apie apylinkių urbanizaciją bei kokybinius
rodiklius. Ištirta dvarų reikšmė apylinkių plėtrai. Tyrimas orientuotas į dvarų kultūros nykimo bei skirtingos pastatų privatizacijos konteksto reikšmę vietos bendruomenės mikroklimatui. Tyrimo eigoje įtraukti vietos bendruomenės nariai, kuriant pridėtinę vertę - apleistų dvarų bei atokiau nuo miesto centro nutolusių bendruomenių
įveiklinimą.
Temos aktualumas grindžiamas trijų skirtingų laikotarpių paveldosaugos objektų -dvarų padaryta įtaka
apylinkių vystymuisi. Modernios architektūros stiliaus - Terespolio dvaras, neoklasicistinio stiliaus - Apytalaukio/
Zabielų dvaras bei baroko stiliaus - Aristavėlės dvaras. Šiuo tyrimu analizuota skirtingų paveldo architektūros pastatų būklės bei privatizavimo daroma įtaką vietos bendruomenei bei apylinkių plėtrai. Apytalaukio dvaras - avarinė būklė (neoklasicizmas). Dvaras ir jo apylinkės iki šiol yra lengvai prieinamos vietos bendruomenei (nėra tvorų,
jokių privatizavimo požymių). Aristavėlės dvaras - tris kartus perstatytas, jis išliko gana originalus – reprezentuoja
medinę rūmų architektūrą (barokas). Yra perkeltas į Rumšiškių liaudies muziejų (1987 m.). Terespolio dvaras - privati nuosavybė (paskirtis - gyvenamoji). Dvaras dalinai sutvarkytas (moderno architektūra). Šiame tyrime įtraukti
toli nuo miesto centro nutolusios bendruomenės į kultūrinę veiklą, įamžintos bendruomenių narių autentiškos
patirtys susijusios su dvarų kultūra.
Apytalaukis įsikūręs 5 km nuo Kėdainių, prie kairiojo Nevėžio intako Alkupio. Vietovės pavadinimas kilęs
nuo upelio Talaukio - 1371 m. XV a. Apytalaukyje būta dvaro,jam priklausė ir dalis Kėdainių žemių. Pirmieji dvaro
savininkai buvo Stančikai. XVII a. pradžioje Žemaičių žemės teisėjas Petras Šiukšta pastatė mūrinius dvaro rūmus. Dabartinės neorenesansinės formos rūmams suteiktos per antrąją rekonstrukciją. Pastato rekonstrukcija
pradėta 1880 m., valdant Karoliui Zabielai, o baigta 1918 m., valdant jo sūnui Henrikui. Projekto autorius buvo
lenkų kilmės architektas Karolis Kozlovskis. Per 1922 m. Nepriklausomos Lietuvos žemės reformą dvaro valda
buvo sumažinta, palikta 13 h dvaro sodybai ir 80 ha dirbamos žemės. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pietinį
dvaro rūmų korpusą susprogdino naciai.1951 - 1952 m. jis buvo atstatytas, rūmai rekonstruoti ir pritaikyti neįga491

liųjų pensionatui. Dvaro sodyba buvo nacionalizuota ir išdraskyta: nugriautos mūrinės arklidės, mediniai svirnai,
tvenkinių tiltai, neogotikiniai vartai, klasicistinė koplyčia ir didelis kumetynas. Šiaurės vakarinė parko dalis buvo
apstatyta daugiabučiais, paliktas tik tujomis apsodintas ir dailiu fontanu papuoštas parteris.
Apie 1700 m. pastatytų Arvistavos rūmų statytojas - Mykolas Zabiela. XVIII a. pabaigoje dvaro sodyba buvo
pertvarkyta, bet išsaugojo barokinį dvaro siluetą. XIX a. pab. dvaro rekonstrukcija, rūmai išlaikė barokines formas. Tarpukariu Aristavėlės dvaras buvo pavyzdinis ūkis, diegęs naują ūkininkavimo praktiką. Aristavėlės dvaro
rūmai – vertingas baroko laikotarpio lietuvių medinės architektūros pavyzdys, atskleidžiantis tradicinę ir stilistinę
statybą. Išlikęs baroko laikotarpio ekspresyvus laužytos konfigūracijos stogas. Buvo pakeista klasicistinė planinė
struktūra ir apšildymo sistema. Labiausiai rūmai pasikeitė sovietų laikais, nes įrengti butai. 1980 m. „Sniečkaus”
kolūkis dvaro rūmus atidavė Lietuvos liaudies buities muziejui. Tuomet jie buvo apleisti – pastatas buvo visiškai
nugyventas, viename rūmų gale laikomos kiaulės. Dvaro rūmai 1987 metais buvo pervežti į muziejų, sandėliuoti.
2010 m. atstatyti.
Terespolio dvaro sodybos fragmentai išsidėstę šalia kelio Kėdainiai - Šeduva, Kėdainių rajone, Gudžiūnų
seniūnijoje. Dvaro teritorijoje - rūmai, raudonų plytų triaukštis svirnas, raudonų plytų sandėlys, mūrinis tvartas,
medinė daržinė ir XIX amžiaus vidurio parkas. Nepriklausomybės metais rūmai privatizuoti butais. XVIII a. pabaigoje Terespolis buvęs Dotnuvos dvaro palivarku. Terespolio dvaro Rūmus 1909 m. pastatė Chrapovickis, tuometinis žemių savininkas. Dvaro rūmus supa 11 ha vienas egzotiškiausių parkų Lietuvoje. Anksčiau parko plotas siekė
17,2 ha. Rūmai pasikeitė sovietų laikais - įrengti butai
Tyrimo eigoje buvo taikomos skirtingos teorinės prieigos ir metodai. Dvarų apylinkių gyventojų bendruomenės kolektyvinės patirties užfiksavimui naudotas kokybinio intervių metodas, leidęs suprasti gyventojo ir dvaro kultūros santyki. Sklaidai naudotas eksponavimo metodas netradiciniu budu - tarpdisciplinine paroda, kurioje
naudota vizualinė, garso raiška bei netikėta erdvė.

IŠVADOS:
•
Apytalaukio, Aristavėlės bei Terespolio dvarai nedarė įtakos infrastruktūrai, užstatymo kontūrams,
individualių pastatų siluetui bei aukštingumui, pastatų tektonikai, kadangi dvarai buvo atskiri, nepriklausomi ūkiai.
•
Apytalaukio dvaras skirtingais laikotarpiais darė didelę įtaką vietos bendruomenei, kadangi jo teritorijoje pastatyta bažnyčia, jame veikė mokykla, buvo gaminama daug žemės ūkio produkcijos, po Antrojo pasaulinio karo dvaro rūmuose veikė Kėdainių senelių ir neįgaliųjų namai, kurie ne tik apgyvendino
pažeidžiamą socialinę grupę, bet ir kūrė darbo vietas.
•
Apytalaukio dvaras, po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo likęs neįveiklintas, vietos bendruomenei
daro neigiamą įtaką, kadangi dėl apleisto pastato apylinkėse padidėjęs nusikaltimų rodiklis.
•
Aristavėlės dvaras praeityje darė įtaką žemės ūkio plėtrai apylinkėse.
•
Aristavėlės dvaro perkėlimo ir rekonstravimo Lietuvos liaudies buities muziejuje kolektyvinė vietos
bendruomenės atmintis apie dvaro kultūrą nyksta ir senėja, jauno ir vidutinio amžiaus grupėms įtakos
nedaro.
•
Terespolio dvaras praeityje darė įtaką, kultūros ir žemės ūkio plėtrai apylinkėse.
•
Terespolio dvaras daro teigiamą įtaką apylinkėms, kadangi dvarvietėje yra išlikę daug autentikos, šalia dvaro teritorijos yra privačiomis lėšomis statomas viešbutis su reakreacijos funkcija, tačiau dvarą
privatizavusiems žmonėms lemia prastesnias gyvenimo sąlygas, kadangi reikalauja didelių investicijų.
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VEIDO VAIDMUO
VISUOMENĖJE APŽVELGIANT
EUROPOS MIGRACIJOS,
RASIZMO KLAUSIMUS

Tyrimo metu buvo siekiama ištirti veidą kaip pagrindinę tapatybės atpažinimo priemonę. Tyrime atkreipiamas dėmesys į naujųjų technologijų įtaką tapatybės sampratai. Šiandien veidų atpažinimo sistemos naudojamos
telefonuose, kompiuteriuose, mokėjimo paslaugoms. Siekiama sukelti perversmą tikslinės reklamos bei ligų diagnozavimo srityse. Vis labiau trinama riba tarp realybės ir medijos, vis sunkiau suvokti ką vis dėlto, šių naujųjų
technologijų akivaizdoje norime (iš)saugoti.
Veidas – viena svarbiausiu tapatybės atpažinimo priemonių, šiuo metu sulaukianti ypač daug dėmesio
visuomenėje sprendžiant etikos klausimus. Dėl temos platumo buvo pasirinkta aptarti dvi problemas, remiantis
veido kaip tapatybės išraiška: migracija ir rasizmas Europoje.
Tyrimo metu nagrinėjamas tapatybės santykis su žmogaus veidu. Visų kultūrų žmonės atpažįsta tam tikras
su pagrindinėmis emocijomis - pykčiu, pasibjaurėjimu, baime džiaugsmu ir liūdesiu ir nuostaba susijusias veido
išraiškas (sociologai vis dar karštai diskutuoja, ar veidu išreiškiamos emocijos yra evoliucinis prisitaikymas ar
išmokta socialinė elgsena). Veidas leidžia pabučiuoti žmogų, valgyti, verkti, verkti iš laimės, jausti lietų, atsidusti,
vartyti akis ir t.t. Mes galime veidu atlikti labai didelį kiekį veiksmų. Kas po juo slypi? 43 mimikų raumenys, abiejuose veido pusėse po 4 stambiuosius veido raumenis, liežuvio raumenys, kraujagyslių, juslinių bei motorinių
nervų, kremzlių, kaulų ir riebalų sluoksniai. Tai pagrindžia veido svarbą žmogui.
Tapatybė pasirinkta kaip pagrindinė problema, apžvelgiant vizualią veido, kaip tapatybės išraišką visuomenėje. Meno istorijoje, o taip pat ir visuomenėje, samprata apie veidą kaip tapatybę buvo kitokia nei dabar.
Tolimoje praeityje žmonės žiūrėdavo į portretus su baiminga pagarba, nes manė, kad išsaugodami žmogaus pavidalą, dailininkai kažkaip išsaugo ir vaizduojamo žmogaus sielą. [1] Veido kaip dievybės atspindys, kuris matomas
ir šiandien. Taip pat svarbu paminėti portreto kaip tapatybės atpažinimo įrankio įgalinimo. Alfonsas Bertilonas
vienas pirmųjų aprašė veido nekintančių kaulų sandaras, kurias išmatavus ir aprašius bei padarius portretinę
nuotrauką, imta naudoti kaip tapatybės atpažinimo įrankį. Tai paskatino visiškai neutralaus bejausmio veido panaudojimą kaip tapatybės atpažinimo priemonę. Dabar mes veidą naudojama visur: atrakinti telefoną, visuomenės stebėjimui, komunikacijai. XXI amžiuje veidas turi daugiau įgaliojimų nei bet kada iki šiol. Dabar esame
klasifikuojami pagal duomenis, o ne pagal asmenybę.
Atliekant šaltinių analizę pastebėta jog migracijos ir rasizmo problemos, kuomet aptariame veido vaidmenį, yra gan glaudžiai susijusios. Taigi gali būti išskiriamos tokios pagrindinės problemos dabartinėje visuomenėje:
1. Portretas – viena pagrindiniu tapatybės ir atpažinimo objektų. Jį įgalino aptartas tyrėjo Alfonso Bertilono atpažinimo metodas. Tačiau istorijoje dažnai sutinkama atvejų kuomet pagal veidą arba portretą
buvo sprendžiamos asmens moralinės vertybės: nusikaltėlis, melagis ir pan.
2. Veidą kaip tapatybės atpažinimo įrankį įgalino XXI amžiaus technologija – veidų atpažinimas pasitelkiant dirbtinį intelektą. Veidą atpažįsta kompiuteris. [2]
3. Veidų atpažinimo kompiuterinės sistemos sudaromos remiantis žmogaus samprata apie veidą. Matome didelę diskriminaciją skirtingų odos spalvų veidų atpažinimo procese. [3]
4. Šiuo metu nėra vieningos nuomonės veidų atpažinimo sistemų pritaikymui viešuose erdvėse.
Tyrimo metu daugiausiai dėmesio buvo skirta veido kaip įrankio viešoje erdvėje analizei. Tad šia tema
informacijos surinkta daugiausiai. Veidų atpažinimo sistemos miestuose tampa įrankiu, kuris kelia daugiausiai
etinių klausimų. Viešoje erdvėje veidas tampa įrankiu. Kinija jau šiuo metu veido atpažinimo sistemas naudoja
kontroliuoti visuomenei. O Europos Sąjunga sprendžia pirmuosius etinius klausimus susijusius su veidų atpažinimo sistemomis. Keliami tokie klausimai kaip: ar galima atleisti arba priimti naujus darbuotojus naudojant dirb493

tinio intelekto veido atpažinimo sistemas [4]. Veido atpažinimas ypač viešoje erdvėje tampa ir politiniu įrankiu.
Hidžabo dėvėjimas viešoje erdvėje iki šiol yra svarbus klausimas nes būtent veido apdangalas (galima sakyti, kad
dėvinčioms jį moterims tai yra tapatybės dalis) trukdo atpažinti tapatybę ir tai sukelia nesaugumo jausmą. 12-ka
šalių Europoje vienaip ar kitaip draudžia slėpti veidą mieste ar specifikuotoje viešoje vietoje. Taigi, keliamas klausimas kas vis dėlto yra saugiau visuomenei: ar absoliutus veido rodymas ribojant bet kokį dengimą ar paliekant
tai natūraliam kultūriniam vystymuisi.
Veidų atpažinimo sistemų integravimo ir naudojimo etiniai klausimai šiuo metu ypač aktualūs. Norint, kad
veido atpažinimo algoritmai veiktų gerai, jie turi būti mokomi ir išbandomi naudojant didelius duomenų rinkinius,
idealiu atveju daug kartų užfiksuotus esant skirtingoms apšvietimo sąlygoms ir skirtingais kampais. Pavyzdžiui,
2015 m. Kalifornijos Stanfordo universiteto mokslininkai paskelbė 12 000 vaizdų rinkinį iš internetinės kameros
San Francisko kavinėje, kuri buvo tiesiogiai transliuojama internetu. Kitais metais Duke universiteto Durhame,
Šiaurės Karolinoje, mokslininkai išleido daugiau nei 2 milijonus vaizdo kadrų studentų, vaikščiojančių universiteto
miestelyje [3]. Tačiau tai nėra vienintelė problema. Dažnai netgi dabar veido atpažinimo sistemos geriau veikia
ant tam tikros rasės. Kai kurie technologijų milžinai atsisako plėtoti veido atpažinimo sistemas kol nėra socialiai
atsakingo būdo tai daryti [5]. Šiuo metu dirbtinis intelektas veikia taip pat gerai kaip žmogus: atpažįsta veidus,
perskaito emocijas, tačiau būtent mes treniruojame todėl mūsų žmogiškosios prielaidos persiduoda ir kompiuteriui. Veido atpažinimo sistemos negali būti etiškai teisingos kol mes ne per svarstėme veido ir tapatybės sąvokos.
Veidui nuskaityti svarbu suvokti ir kultūrinę aplinką. Žmogus turi išskirtinį bruožą žvelgiant į veidą suvokti
ir kultūrinį kontekstą. To dar nemoka kompiuteris. Emocijos ir jų išraiška gali skirtis skirtinguose regionuose. Tatuiruotės ar aksesuarai gali nusakyti statusą bendruomenėje. Žmogaus ženklinimas yra simbolis ar dekoratyvinis
raštas, įspaudžiamas į žmogaus odą karštu arba labai šaltu įrankiu. Toks ženklas išlieka visam gyvenimu. Žmogaus žymėjimas veido srityje suteikia dar daugiau reikšmės. Tai tampa nebe individo tapatybės simboliu, o jau
formuojamas sociumo žymėjimas. Tokį procesą galima įvardinti kolektyvinių veidizmu. Dar reikėtų pabrėžti, kad
žymėjimai neturi reikšmės tiems kas nepriklauso bendruomenei. Tai vėl atkartoja neuromokslininko Aleksandro
Todorovo mintį - veidas svarbus tiek kiek mes norime [6]. Žmogus arba individas veido svarbą pabrėžia tik tam
tikroje bendruomenėje toje pačioje kultūrinėje plotmėje. Veidas tampa ne tik tapatybės ženklu individui tačiau
ir kultūrinės aplinkos veidu.
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BENDRAKŪROS TAIKYMAS
MADOS DIZAINE
Vienas iš būdų apjungti meno ir mokslo sritis – pasinaudoti kolektyvinės bendradarbystės – bendrakūros aktualija (angl.: co-creation). Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos „Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki
2030-ųjų metų“ bendrakūra minima kaip svarbi ateities dizainerio, mokslininko ar kitų sričių specialisto savybė
sprendžiant tvarų planetos vystymąsi. Tai suteikia dar didesnio pagrindo ieškoti metodų ir prieigų, kurie padėtų
paversti dizainą visumą aprėpiančių holistiniu procesu.

TIKSLAS:
Bendrakūros aktualijos panaudojimas mados dizaino tyrimo lauke. Įtraukti galutinį vartotoją į dizaino kūrybos procesą, tam, kad galutinis rezultatas sinergiškai patenkintų tiek kūrėjo tiek vartotojo poreikius. Įtraukti
į tyrimo procesą grupę žmonių, kurių atskirtis yra mažinama projekto pagalba ir jie tampa įgalinti atverti savo
mokslinę bei kūrybinę praktiką vieni kitiems ir plačiai visuomenei.

UŽDAVINIAI:
Ištirti bendrakūros prieiga dizaino srityje ir sužinoti kokius jį gali sinergiškai patenkinti dalyvių poreikius.
Įsitraukti į tarptautinė bendruomenę ir padėti jai demokratizuoti savo veiklą, padaryti ją labiau patrauklią ir
prieinamą vartotojui, kitos srities profesionalui arba mėgėjui. Atverti dialogą tarp mokslo ir dizaino ir inicijuoti
bendrakūrą savo tyrimo praktikoje. Remiantis tyrimo rezultatais sukurti atitinkamą mados dizaino objektą, kuris
atlieptų bendraautorystę su galutiniu vartotojų arba bendrakūriu.

TYRIMO EIGA:
Šis tyrimas remiasi ilgamečiu darbu ir patirtimi dizaino tyrimo lauko ekspertų: Elizabeth Sanders ir Pieter Jan Stappers moksline literatūra ir knyga „Convivial Toolbox“.[4] Bendrakūra kaip metodas buvo panaudota
įsitraukiant į bendruomenes ir įtraukiant vartotojus į bendros kūrybos procesus. Buvo panaudotas dalyvavimo
tyrimo metodas (angl.: participatory design method) – kolegiali prieiga prie kūrybos, bendruomenių vystymo
procesų ir dizainerio potencialo augimo. Bendrakūra kaip įrankių visuma pasireiškė testuojant ir kuriant atviros
prieigos įrankių-prototipus, kurie padeda įtraukti dalyvius į atvirą kūrybinį mados dizaino procesą. Kaip pasaulėžiūra – bendrakūra atstovauja kolektyvinę kūrybą ir požiūrį į inovacijų procesus. Atviras pasidalinimas įrankiais,
idėjomis ir inovacijomis ne tik tarptautinės bendruomenės viduje, bet ir už jos ribų. Šiame tyrime buvo naudojami atviros prieigos įrankiai ir metodai, surinkti gyvai dalyvaujant mokymuose, tarptautinėse dirbtuvėse iš meninės ir mokslinės sferų ekspertų. Visi įrankiai ir receptai, o taip pat ir darbo kūrybiniai eksperimentai yra atviroje
prieigoje internete, tam, kad susidomėjęs kūrėjas, vartotojas arba tyrėjas galėtų jais pasinaudoti savo praktikoje.

REZULTATAI:
Tyrimo metu buvo išskirti trys baziniai (pagal Manfred‘o Max-Neef‘o teoriją) žmogaus poreikiai, kurie yra
sinergiškai patenkinti taikant bendrakūrą kūrybos procese. Tokie poreikiai kaip: dalyvavimas (angl. participation),
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poreikis kūryba (angl. creation), supratimas (angl. understanding).[1,3] Sukurta virtuali Europos mokslo ir meno
bendruomenė į kurią įėjo atviros laboratorijos, atskyri mokslininkai ir menininkai iš akademinės ir neakademinės sričių. Organizatorių grupė iš 5 skirtingų šalių (Prancūzija, Anglija, Lietuva, Norvegija ir Graikija) formavo
aktualius klausimus atviram dialogui tarp skirtingų specialistų. Susirinkimų metu mes virtualiai apsilankydavome
laboratorijose, sužinodavome kokius eksperimentus atlieka kiti dalyviai, įsikvėpavome ir dalindavomės patirtimi
bei iššūkiais. 2020-2021 metų pandemijos laikotarpiu ieškojome sprendimų kaip ir kokias veiklas galima transformuoti atsižvelgiant į apribojimus. Strateginiai bendruomenės formavimo etapai susidėliojo į tris pagrindines
formuluotes – transformuoti tai, ką mes turime (mūsų resursai duotame momente) į tai, ko mums reikia (paveiki
galia) tam, kad gautume tai ko mes siekiame – pokyčio.[5] Sekantis etapas – bendrakūra su Niukaslo doktorantu
Džonu Alanu (John Allan) tiriant bio-skaidžių medžiagų savybes. Pavyko padaryti kelis tyrimus ir išsiaiškinti, kad
sukurti dizaino kūriniai pagaminti iš maistinių atliekų yra netoksiški, greitai yra paveikiami kartono skaidymo
bakterijų ir to pasėkoje gali būti paprastai rūšiuojami kartu su popieriumi ar kartonu. Žemiau pateiktas žiedinės
mados dizaino kūrybinis procesas: kavos atliekos iš kavinės „Brew. Speciality coffee.‘ panaudotos mados dizaino
objektui sukurti ir vėliau suyra kartono skaidymo bakterijų pagalba. Taip mados dizaino galutinis procesas yra
atsinaujinančių gamtos procesų dalis.

1. pav.
Bio ir meno virtualios bendruomenės žemėlapis,
iliustracijos autorė Vaiva Braškutė.

IŠVADOS:
Šio tyrimo dėka pavyko sukurti gilias bendradarbiavimo iniciatyvas ir atverti Lietuvos mados dizainą kolektyvinei kūrybai tarptautiniame lygmenyje. Rezultatai buvo įprasminti sukuriant atviros prieigos mados dizaino
įrankius (modulines konstrukcijas ir tvarias bio-skaidžias medžiagas iš maistinių atliekų). Tyrimo eigoje buvo suburta Europos atvirų bio-meno kūrėjų ir laboratorijų bendruomenė, kurioje bendrakūros požiūris padėjo inicijuoti eksperimentus tarp Vilniaus dailės akademijos, Niukaslo universiteto ir kavinės „BREW. Specialty Coffee“.

2. pav.
Žiedinis mados kūrybos procesas įkvėptas žiedinės
ekonomikos Sistema [2].

Mados dizainas kaip viena iš didžiausių saviraišką atskleidžiančių sistemų, galėtų ieškoti būdų drąsiai
įtraukti akademinių ir neakademinių laukų žaidėjus į procesą, atrasti mikropasaulio savybes ir dizaino dėka komunikuoti jas plačiai bendruomenei, nesukuriant daugiau taršos gamtai, bet sprendžiant svarbius socialinius,
kultūrinius, vertybinius klausimus.
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PRISIMINIMŲ IR
ARCHITEKTŪROS RYŠYS
TYRIMO TIKSLAS:
Išanalizuoti Lietuvos SSR 8-9 dešimtmečio daugiabučių interjero ypatumus ir kuo autentiškiau atkurti
žmonių prisiminimus iš daugiabučių gyvenimo.
Pradinėje projekto kūrimo stadijoje, buvo mąstoma apie atkūrima viešųjų erdvių interjerų (kavinių,
parduotuvių, koncertų salių), bet pradėjus rinkti interviu paaiškėjo, kad visi įsimintiniausi ir vaizdingiausi įvykiai
daugiausiai vykdavo namuose, šiuo atveju tipiniuose daugiabučiuose. Todėl pirmojoje tyrimo dalyje buvo
nagrinėjami tipiniai daugiabučiai Lietuvoje, jų statyba, architektūra, išplanavimas. Taip pat siekiama kuo aiškiau
ištirti patį laikotarpį.
Kadangi visi pasakojimai sukosi apie vėlyvajį sovietmetį t.y. 8-9 dešimtmečius, tai ir buvo tyrinėjamas to
laikotarpio interjeras, baldų dizainas, bandoma išskirti bendrus bruožus.
Interviu duodantys žmonės pasidalino savo prisiminimais apie butus, jų interjerus, tipinius baldus.
Tipiškumas buvo visame kame – tiek balduose, tiek butuose, tiek buityje, bet asmeniniuose gyvenimuose
standarto nebuvo. Surinktos istorijos yra tokios skirtingos, unikalios. Tai ne pasakojimai apie ir taip jau žinomus
istorinius įvykius, o apie nuotykius įvykusius kasdienybėje.
Buvo iš viso padaryti 14 interviu, vienos istorijos rekonstrukcija yra užbaigta. Atkurinėjant prisiminimą
pasitelktos pirmuose tyrimo etapuose sukauptos žinios, vaizdinė medžiaga apie rekonstruojamo laikotarpio
interjerus. Konsultuojantis su pašnekovu rasti tikri butų planai, senos fotografijos, kurios padėjo sukurti M1:10
maketą, jį nufotografuoti ir taip atkurti prisiminimą.

1. pav.
Rekonstruoto prisiminimo fotografija
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KALBINIS DIEVO PAVEIKSLAS
JOKŪBO VUJEKO
„MAŽOJOJE POSTILĖJE“ (1590)
IR MIKALOJAUS DAUKŠOS
„POSTILĖJE“ (1599)

Jokūbo Vujeko „Mažoji postilė“, kuri buvo skirta visiems tikintiesiems ir šiandien apibūdinama kaip „populiarioji“, sudaro dvasininko pamokslų rinkinį, kurie vienu metu buvo Evangelijos komentarais ir asmeninio jėzuito pamaldumo bei anų laikų dvasininkijos į tam tikrus teologinius aspektus požiūrių išdėstymu. Šios postilės
1590 metų leidimą Mikalojus Daukša išvertė į lietuvių kalbą, ir vertimas ilgą laiką tarnavo Lietuvos tikintiesiems.
Pagrindinis projekto tikslas buvo ištirti Dievo vaizdavimo principus Vujeko „Mažojoje postilėje“. Siekiant atskleisti
pagrindines semantines kategorijas, būdingas Jokūbo Vujeko sukurtam Dievo paveikslui, svarbu buvo išanalizuoti
ne tik Dievą apibūdinančias kalbines priemones, bet ir lenkiškame tekste vartojamų vardų vertimo į lietuvių kalbą
strategiją. Empirinį tyrimų pagrindą sudarė postilių tekstai, o išeities tašką – Dievo pavadinimai, titulai ir deskripcijos. Analizuoti ir tekstiniai duomenys: ilgesni sakiniai ir kontekstai, kuriuose aprašomuoju būdu piešiamas Dievo paveikslas. Būtent šie duomenys padėdavo suprasti Dievo pavadinimų motyvacijos principus ir atskleisti jų
vaidmenį tekste.
Tyrimo metu naudotasi kognityvinės etnolingvistikos metodologija, išgryninta J. Bartmińskio [1] i S. Niebrzegowskos-Bartmińskos [4]. Etnolingvistinių tyrimų užduotis – kalbinio pasaulėvaizdžio rekonstrukcija, tam
tikros kalbinės ir kultūrinės bendruomenės pasaulio reiškinių vaizdo atskleidimas. Remiantis šios teorijos prielaidomis, kalboje įtvirtinti teiginiai turi būti išgvildenami iš kalbinių šaltinių, grupuojami į aspektus ar fasetes, o
jų pagrindu atkuriami sąvokos profiliai. Sukaupti duomenys turi būti apdorojami laikantis kognityvinės definicijos
prielaidų, kuri skiriasi nuo leksikografinių definicijų, nes jos tikslas – atskleisti kabančiųjų požiūrį į aprašomą
aspektą, visuomenėje įtvirtintas ir kalbos vartotojų suvokiamos žinias apie pasaulį. Tokios analizės būdu suformuluota kognityvinė definicija yra pasakojamojo pobūdžio ir atskleidžia sąvokos distinktyvinius ir konotacinius
bruožus.
Tiriamas tekstas yra giliai susijęs su Šventojo Rašto turiniu, todėl tradiciškai taikomus metodologinius
principus teko kiek modifikuoti ir Vujeko sukurtą paveikslą nuolat lyginti su Biblijos tekstu. Svarbu buvo tikrinti
Šventojo Rašto turinį, nes postilės tekste esama ne tik autoriaus individualiu mąstymu grindžiamų pavadinimų,
bet ir universalių teiginių, priimtų ir skleidžiamų teologijos mokslo. Metodologiniu pagrindu darbe buvo svarbūs
jau atlikti tokių autorių, kaip M. Kucała [2], T. Mika [3], R. Rzepka [7], B. Walczak [7], I. Szleziński [8] tyrimai, o
sąvokos vardai, titulai ir deskripcijos vartojamos panašiai kaip K. Rutkovskos [5, 6] straipsniuose, skirtuose Švč.
Megelės Marijos vaizdui aprašyti.
Tyrime naudotasi Jokūbo Vujeko „Mažąja postile“ (1590) ir Mikalojaus Daukšos „Postilės“ (1599) perrašu.
Projekto metu buvo sudarytas tekstinių duomenų tekstynas, rankiniu būdu išrinktos citatos iš 50 pamokslų (apie
135 psl., 30 600 žodžių), išrinkti 125 Dievo vardai ir titulai, kurie sudaro 46 motyvacinius modelius. Toks detalizuotas vardų aprašymas buvo reikalingas išsamiam Dievo vaizdui atkurti. Šiame pranešime dėl medžiagos gausos
apsiribosime tik Kristaus vaizdavimo būdų pristatymu ir jo pavadinimų analize.
Kristaus aprašyme vartojami tikriniai vardai (Jėzus, Kristus, Emanuelis ir kt.), kurie sudaro labai stabilią
išraišką religiniame tekste, jų šaltinis yra Biblija. Antrąją grupę sudaro vardai, atspindintys Kristaus kilmę, funkcijas ir veiklą (Dievo Sūnus, Mesijas, Jėzus iš Nazareto, Etmonas, Karalius, Daktaras ir kt.), o trečioje grupėje
yra metaforiniai pavadinimai (Avinėlis, Tiesa, Šviesa, Žodis). Atliekant surinktų pavadinimų analizę, išsiskyrė du
pagrindiniai Kristaus profiliai: Kristaus kaip žmogaus profilis ir Kristaus kaip Dievo profilis.
Dominuojantis postilėje yra Kristaus kaip žmogaus profilis, kuriame Kristus pristatomas kaip žemėje gyvenantis (Miesčionis), artimas žmogui asmuo (Brolis). Kristus pasirodo kaip Globėjas, Sargas, Tėvas ir Gynėjas, asmuo vykdantis dvasinę globą – Pamokslininkas, žmogų nuo nuodėmių apsaugojantis Gydytojas. Surinkta medžia500

ga atskleidžia mums Kristaus, užimančio svarbias pozicijas tarp žmonių: Vyskupo, Etmono, Karaliaus, Teisėjo,
vaizdą. Būtent apibūdinimai, kurie atskleidžia Kristaus funkciją žmonių atžvilgiu, sudaro didžiausią tyrinėtų pavadinimų grupę.
Būdamas dieviškosios prigimties (Dievo Sūnus, Mesijas, Šventasis), Kristus vaizduojamas postilėje kaip palaikantis santykius su Dievu, vykdantis Jo valią, bet tuo pačiu metu Jo bendravimas su Tėvu siejasi su žemėje
gyvenančiais ir išganymo siekiančiai žmonėmis. Kristus pirmiausia pasirodo kaip žmonių Užtarėjas, Atpirkėjas ir
Išganytojas. Dieviškasis Kristaus profilis yra įkomponuotas į pareigas, susijusiais su Jo misija žemėje. Antgamtinių
savybių galima ieškoti pavadinimuose Dievas, Karalius, bet tai – visada neįprastas vaizdas – gero, mylinčio, bet ne
griežto, teisiančio Viešpaties, nes teisimo funkcija priskiriama Dievui Tėvui. Daugiausia šios grupės pavadinimų,
atskleidžiančių Kristaus santykį su Tėvu, sudaro pavadinimai, apibūdinantys Kristų kaip Dievo Sūnų.
Postilių tekstuose galime įžvelgti daug simbolinių Kristaus pavadinimų. Visos šios metaforos, kurios dažnai
pasirodo Biblijos tekste, yra daugiareikšmės ir atskleidžia tokias Kristaus savybes, kaip gebėjimą skleisti Dievo
žodį, skelbti tiesą ir tikėjimą, suteikti naują gyvenimą, pasirodyti kaip bedugnis visokių dvasinių gėrybių šaltinis,
išryškina Jo paskirtį nešti meilę, šviesą ir ramybę.
Atsižvelgiant į asmenines ypatybės, postilėje Kristus vadinamas Geradėju ir Vyru. Dažniausiai Jis vaizduojamas kaip žmones mylintis, jiems padedantis, todėl žmonių gerbiamas. Dėl šių savybių žmonėms Jis tampa
pavyzdžiu.
Daukšos postilėje Dievo vardai yra versti beveik pažodžiui, jo tekste biblinis vardas atlieka panašią stilistinę
funkciją kaip ir Vujeko postilėje. Vardų perteikimo skirtumai yra susiję su rašyba: dažnai trumpinamas vardas
Viešpats – V (plg. Šinkūnas [9]), bibliniai titulai rašomi mažomis raidėmis (karalius, sūnus). Pasitaiko titulų pažodinio vertimo (karalius ant karalių), yra būdvardžių vertimo nenuoseklumų (lenkiškas prawy / prawdziwy verčiamas vienu žodžiu tikras), kartais būdvardžiai praleidžiami arba lenkiškam pavadinimui pateikiami du lietuviški
žodžiai (Zbawiciel – Išganytojas / Išgelbėtojas).
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GRĖSMĖS RETORIKA:
VISUOMENĖS REAKCIJA Į
SU COVID-19 SUSIJUSIAS
NAUJIENAS

PRANEŠIME PRISTATOMO TYRIMO OBJEKTAS:
Pandeminės retorikos dėmenys komentaruose po straipsniais apie coronavirusą (COVID-19) socialiniame
tinkle „Facebook“. Tyrimo tikslas: išanalizuoti kaip pandemijos grėsmę suvokia ir į ją reaguoja socialinių medijų
vartotojai. Tiriamasis uždavinys –išanalizuoti būdinguosius diskurso retorinius dėmenis: a) ištirti dominuojančius
loginius ir retorinius topus; b) išanalizuoti retorinius ir eristinius argumentus. Topikos tyrimas atskleidžia grėsmės
suvokties dėsningumus, iliustruojančius tam tikrus tikrovės suvokimo ir vertinimo modelius. Argumentacijos
analizė atskleidžia pasikartojančius retorinio ir eristinio argumentavimo modelius tiriamame diskurse.
Krizių komunikacijos tyrimas retoriniu aspektu yra novatoriška prieiga, dar neaptartas viešojo COVID-19
diskurso aspektas. Tyrimo rezultatai atskleidžia medijų „vartojimo“ dėsningumus, taip pat gali būti pravartūs renkantis paveikias komunikavimo strategijas kritinėse situacijose, kada iškyla būtinybė „išlaikyti ar net sustiprinti
pasitikėjimą valstybe, verslu, aplinkiniais žmonėmis“ [1].

TIRIAMOJI MEDŽIAGA:
Komentarai, paskelbti po straipsnių nuorodomis apie COVID-19 virusą. Komentarai rinkti iš alfa.lt, Delfi,
15min, lrytas.lt naujienų portalų paskyrų socialiniame tinkle „Facebook“. Surinkti komentarai (297 pavyzdžiai)
paskelbti nuo 2020 03 16 iki 2021 01 01. Pavyzdžiai padalinti į dvi dalis: išskirti pirmosios ir antrosios pandemijos bangos metu paskelbti komentarai.
Analizuojant tiriamąją medžiagą taikytas retorinės analizės metodas, leidžiantis išskirti ir retorinėmis
kategorijomis apibrėžti būdinguosius retorinių apeliacijų modelius. Pasirinktas retorinės analizės metodas
derintas derinamas su turinio analize [2]: vadovaujantis dažnumo ir pasikartojamumo kriterijais identifikuotos
ir klasifikuotos atitinkamos tiriamo reiškinio retorinės kategorijos; išskleistas šių kategorijų turinys – atlikta
retorinė turinio analizė.
Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad socialinėje medijoje topikos tikslas – įtikinti, o topo reikšmę apibrėžia
konkretus kontekstas.
Priešinimo topai pasitelkiami komentaruose, kuriuose išsakomi kaltinimai medijoms panikos kėlimu, neskaidrumu, melaginga informacija. Kuriamas konfliktas, žiniasklaida kritikuojama dėl objektyvumo
ir skaidrumo stokos, netikslių antraščių, sensacijų vaikymosi: Vel melas. Paziurekite pries rasydami zurnalistai
jus1; Kad čia tiek Delfi tiek 15min tiek lrytas ir visi kiti pučia tą pačią propagandą; dusk, Delfi su savo melagingom ziniom! Argumentavimas kliaujasi tokia logine seka: žiniasklaida nuolat meluoja / siekia naudos →
žiniasklaida nuolat rašo apie COVID-19 → žiniasklaida meluoja apie COVID-19 / žiniasklaida siekia naudos iš
COVID-19.
Pagrindinis lyginimo topų tikslas – įtikinti sumenkinant grėsmingas aptariamo reiškinio savybes.
COVID-19 virusas lyginamas su mažiau grėsmingomis ligomis, ieškoma tam tikrų paralelių, panašumų.
Pabrėžiama, jog pasaulinė pandeminė situacija yra perdėta, o prevencinės priemonės yra perteklinės: Korona
yra paprasceusias gripas tik daktarynas to dar patis nesupranta ir todėl cia visa ta panika; O gripas, sloga,
peršalimas? Vėžys, tuberkulioze, plaučių uždegimas? Insultas, infarktas?; O nuo kovid miršta tik 0,001%, nuo
kraujotakos ligų ir vėžio 60%.
1

Siekiant autentiškumo, čia ir kitur komentarų kalba netaisyta.
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Sąmokslo topais išsakomos sąmokslo teorijos, kylančios iš nepasitikėjimo valdžia, jos pateikia paprastą
atsakymą į nesuprantamus reiškinius. Išryškėja apokaliptinis vaizdinys, pasaulio pabaigos, atpildo dienos
paveikslas, būdingi žiaurumo elementai: Mums neskelbiama reali padėtis, kad ten gatvėse nuo ligos mėtosi lavonai, mirusiųjų daugiau nei pusantro milijono, deginami kūnai 24 val. per parą, ištisom savaitėm be perstojo...
įvesta mirties bausmė tiems, kurie nesigydo ir užkrečia kitus; Draugai gryzo iš italijos, tai sakė jau kariuomene
saudo gatvėse infekuotuosius; Mes čia bejėgiai, čia specialiai daroma, kad mirtų kuo daugiau žmonių.
Pavyzdžio topai pasitelkiami komentaruose, kuriuose valdžia, visuomenė, pandeminė situacija yra lyginami su užsienio valstybėmis, nurodoma, kurios šalys geriau tvarkosi su pandemija. Kai kur pavyzdžio topas sustiprėja iki autoriteto: JAV niekas nepanikuoja, nera pirkimo bumo, nes žmonės pasitiki valdžia ir gali didžiuotis
kvalifikuota medicinos pagalba; prancuzai išvis ramus, olandai ir vokieciai apie jokias panikas net neskelbia,
lenkijoje ramu; Dauguma šalių nenaudojo jokiu kaukių, tarp jų ir Švedija, negązdina žmonių, nepykdo, ramiai
priima Covid, o pas mus kaip idiotus isterikus, žmones pykdo, kiršina, rašo baudas, kai tuo tarpu žmonės ir taip
vargsta per karantiną, sėja baimę, baugina.
Retoriniai argumentai komentaruose padeda kurti logiško samprotavimo imitaciją, jie pravartūs manipuliuojant auditorijos nuomone, nukreipia dėmesį į komentaro autoriui parankių teiginių išryškinimą.
Indukcija pasitelkiama skatinant pasipiktinimą, masinant auditoriją (susilauzete koja nesidekit itvaro ar
gipso. Nu,nes kam jum visa tai tegu jusu imunitetas pats jus isgydo); pabrėžiant asmeninę patirtį, nuomonę
(Viešasis transportas Milane veikia kaip buvęs, žmonės toliau šmirinėja gatvėse, rengia bendras vakarienes ir
dūzges viešbučiuose, niekas nedėvi apsauginių kaukių. Lietuvoje dar blogiau, ypač ligoninėse).
Dedukcija kuria minties svarumo, solidumo įspūdį: komentatoriai vadovaujasi įstatymais (Nes čia yra tik
karantinas, jo sąlygose apribojimų nėra, joks kitas, premjero, prezidento ar net kultūros komiteto pirmininko
atskiras potvarkis nebūtų galiojantis ir grubiai pažeistų LR Konstituciją); sėkmingais pavyzdžiais (Galėtų Lietuva
imt pavyzdį iš kitų šalių, kaip tvarkomasi su žmonių srautais, ateinančiais į prekybos centrų parduotuves… Kai
apsaugos darbuotojai įleidžia nustatytą kiekį žmonių apsipirkti – prieš tai pakontroliuojant, kad žmonės dezinfekuotų rankas, naudotų vienkartines pirštines, o baigus apsipirkti priminti, kad nusiimti panaudotas pirštines ir vėl
dezinfekuoti rankas, tik tada išleisti iš parduotuvės...).
Retorikoje entimema – sutrumpintas silogizmas, kuriame praleista prielaida arba išvada, nes ji ir taip aiški.
Nors ir glausta, entimema atkreipia adresato dėmesį į tai, kas svarbiausia, yra lengvai suprantama, ją galima
pritaikyti įvairiuose kontekstuose (Parduotuvese nepasigauna, Palangoje nieks neuzsikrete, o cia tik pyp ir namuose korona atsirado, matomai skraidyt virusas išmoko; Kazkaip kaip balsuot reikejo tai iki 10 nesieke, o dabar jau
simtais; Tiek žmonių nėra , kiek kronos atveju nustato :)))) ir iš kur čia tu testu tiek turi pasitaupe ? Kur seniau nei
su žiburiu nerasdavo..).
Epicherema – vadinama išplėtotu silogizmu, čia prielaidos yra papildomos argumentais, praplečiamos
retorinėmis priemonėmis – metaforomis, metonimijomis, vaizdingais palyginimais, retorinėmis figūromis: Visų
pirma žmonės savo galvose turi užverti visus kelius ir suprasti, kad nuo tinkamo elgesio priklauso kaip greitai
nebus reikalo uždarinėti jokių kelių; Tokių tiesų skleidėjams jau niekas nepakenks, nes jų tik vienas vingis yra,
kuris ausis laiko.
Analogija – samprotavimo būdas, kai išvada daroma gretinant panašias skirtingų objektų ypatybes. Per
analogiją siekiama hiperbolizuoti arba priešingai – sumenkinti pandemijos realijas: jos gretinamos su karo, okupacijos patirtimis (Tautos genocidas. Baisiau dabar nei pasakojo seneliai apie anuos laikus. Dabar savi savus
naikina; Moko pridavinėti tėvus. Kaip komunistų laikais. Nieko kito iš jų ir nesitikėjau); aukštesnėmis jėgomis
(Veryga kaip dievas, pasako, kuriam izoliuotis, o kuriam ne), anekdotais tapusiomis viešojo gyvenimo patirtimis
(Čia kaip paskutinis Selo koncertas, vis nesibaigia).
Eristiniais argumentais komentaruose apeliuojama į auditorijos emocijas, jie pasitelkiami implikuojat sąsajas tarp neretai nieko bendro tarpusavyje neturinčių reiškinių ir situacijų.
Vienas populiariausių komentaruose – „lazdos“ argumentas (lot. argumentum ad baculum), kuriam
būdingas bauginimo, emocinės manipuliacijos elementas, apeliacija į adresantui nepriimtinas veiksmų pasekmes. Daugelis šių argumentų nukreipti į žmonių baimes, neužtikrintumą (Niekam jūsų ligos neįdomios), gąsdinama pražūtimi (Vykdomas zmonių genocidas; visi mirsim nuo koronos), sveikatos sutrikimais (užsilenksit be
deguonies, gryno oro ir kontakto su kitais žmonėm).
Ad hominem argumentai dažniausiai nukreipti prieš valdžios atstovus. Dominuoja išvaizdos įžeidimai (Kiaulės akys išverstos, šlykštus tipas; Jei morda plytos prašo- visa kita neįdomu); kompetencijos menkinimas (O čia
išlindo aukštas ir gražus bet labai durnas ir pasake. Kaip jis gali būti prezidentu; Pasirodo, virusas veikia ir Verygos
smegenis, visai sunyko); užgauliojimas dėl profesijos (Skvernelis juk policiniais metodais dirba ir sugeba biudžetą
pildyti tik baudomis; Mentas. Taškas).
Nesusijusios priežasties argumentų esama komentaruose, kuriuose siejami du reiškiniai, bet jų sąsaja nėra
įrodoma arba objektyviai yra neįmanoma. Paprastai lyginamų reiškinių panašumai tik tariami arba nepakankami
objektyvių išvadų formulavimui: Lietuvoje kas metus miršta 40 000-42 000 žmonių, per mėnesį apie 3350 mirčių.
Nuo COVID-19 per mėnesį 41 mirtis. Palyginam. Čia tik statistika; Kasdien 400.200.250...pala Lietuvoi tiek zmoniu
negyvena..kiek kasdien sudejus susergama..as dirbu kur 150 zmoniu dirba vienam darbe..nu coronos nera nei
pas viena.
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Argumentum ad absurdum tikslas – atskleisti, jog samprotavimo išvada yra absurdiška arba neįmanoma.
Taip komentatoriai išsako neigiamą požiūrį į pandemijos valdymą, ironizuoja tariamai perdėtą reakciją: Čia iš
sėrijos mokslininkai nustatė-rytų timoro mokslininkai nustatė kad persirgusiems koronavirusu vyrams užaugs
trečias kiaušinis; Vakar partrenkiau žmogų, sergantį Korona virusu, bet išlipęs nebuvau. Ar yra galimybė, kad
automobilis užsikrės, nes priklauso rizikos grupei?
Eristinių liudininko argumentų esmė – dalijimasis asmenine, šeimos narių, pažįstamų žmonių patirtimi.
Pirmojo karantino metu publikuotuose komentaruose dažnesni liudijimai apie asmenines patirtis užsienyje, antrojo – apie išgyventą savo ir artimųjų ligą. Neretai tai labai subjektyvios ir abejotino autentiškumo patirtys,
skatinančios sąmokslo teorijų sklaidą: Teta mirė nuo visiškai kitos ligos, nei Covid-19, bet daktarai siūlė 700eur,
kad mirties priežastį padaryti, kaip mirė nuo Covid-19; Turiu pazistamu, kuriems daktarai netgi siule pinigu kad
mirusiam zmogui nuo visai kito dalyko galetu diagnozuoti korona, tiesiog labai smagiai yra plaunami pinigai o
dar kitaip pasakius „uzdirbinejami“ is kazko kam palanku.
Apibendrinant atliktą tyrimą pastebėtina, kad topai diskurse vartojami kaip argumentai, kuriais siekiama inspiruoti elgesio pokyčius: stengiamasi įkalbėti aplinkinius priešintis karantinui, nekaupti maisto produktų,
nedėvėti kaukių, nesilaikyti saviizoliacijos. Retorinio ir eristinio argumentavimo strategijos pasitelkiamos, kai
komentarų autoriams sudėtinga pagrįsti nuomonę loginiais argumentais, tikėtina, tam įtakos turi ir oficialios
informacijos trūkumas. Retoriniai argumentai padeda kurti logiško samprotavimo imitaciją, jie pravartūs manipuliuojant auditorijos nuomone. Eristiniais argumentais apeliuojama į auditorijos emocijas – baimes, pyktį,
nusivylimą, nesaugumo jausmą, lūkesčius.
Pandemijos valdymas pareikalavo (ir tebereikalauja) aktyvaus visuomenės įsitraukimo, pasitikėjimo valdžios institucijomis bei specialistų rekomendacijomis. Tikėtina, būtent todėl internetinių komentarų diskurse
tokia akivaizdi grėsmės raiška – pandemija asmeniškai palietė kiekvieną. Socialinės medijos daugeliui tapo pagrindine komunikacijos su išoriniu pasauliu priemone, čia imta ieškoti efektyviausių ir efektingiausių raiškos priemonių. Aptartos topikos ir argumentavimo strategijos paveikios – sulaukia daug „patiktukais“ reiškiamo dėmesio, įžiebia diskusijas, suburia bendraminčius.
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KLIMATO KAITOS
KONCEPTUALIZACIJA:
GRETINAMASIS LIETUVIŲ IR
ANGLŲ KALBŲ TYRIMAS

Klimato kaita, laikoma vienu aktualiausių reiškinių visame pasaulyje, šiuo metu vyksta sparčiau nei bet
kada anksčiau. Dėl žmonių veiklos skatinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą, nemaža
dalis gyventojų jau susiduria su šiltėjančio klimato padariniais [1]. Neišvengiama būtinybė informuoti visuomenę
apie planetos klimato pokyčius ir jų keliamas grėsmes, įvairias akcijas bei renginius lėmė šia tema intensyvėjantį
diskursą ir tekstų gausą, ypač internetiniuose naujienų portaluose. Tačiau internetinės žiniasklaidos tikslas yra
ne tik suteikti žinių, bet ir formuoti skaitytojų nuomones, tam pasitelkiant įvairias kalbines priemones, tarp kurių
ypač ryškios įvairios metaforos.

KONCEPTAI:
Konceptualizacijos metu kuriami reikšmės vienetai – konceptai – padedantys suvokti abstrakčias sritis.
Šiam procesui gali būti panaudojamos įvarios perkeltinę reikšmę suteikiančios lingvistinės priemonės, tačiau
tyrimai rodo, jog pagrindinė konceptualizacijos priemonė – metafora [2]. Klimato kaitos metaforizacija vis universalėja, todėl svarbu ištirti ir palyginti skirtingų kalbų konceptualiąsias metaforas, jomis pateikiamą kalbinių
bendruomenių klimato kaitos suvokimą ir vertinimą.

PROJEKTO TIKSLAS:
Išanalizuoti klimato kaitos konceptualizavimo ypatumus lietuviškoje ir angliškoje internetinėje žiniasklaidoje.
Siekiant išsiaiškinti, kaip lietuviškoje ir angliškoje internetinėje žiniasklaidoje konceptualizuojama klimato
kaita, pasitelkta metaforų identifikavimo procedūra (angl. Metaphor Identification Procedure; MIP), tekstynais
grįstos metaforų analizės, gretinamojo ir aprašomojo tyrimo metodai. Naudojant „SketchEngine“ programą sukurti du vienkalbiai (lietuviškas ir angliškas) tekstynai, kiekvieno apimtis siekia 1 mln. žodžių. Tekstynus sudaro
populiariausių internetinių naujienų portalų straipsniai apie klimato kaitą, išleisti 2017–2020 metų laikotarpiu,
dėl tuo metu klimato kaitos problemos sprendimui svarbių įvykių, tokių kaip JAV pasitraukimas iš Paryžiaus susitarimo, moksleivių streikas dėl klimato (dar žinomo kaip judėjimas „Penktadieniai už ateitį“) ir kt.. Metaforos iš
tekstynų atrinktos pritaikant MIP metodą, kurį sukūrė metaforas tyrinėjančių lingvistų grupė Pragglejaz group.
Vadovaujantis šiuo metodu metaforos nustatomos patikrinus leksinių vienetų kontekstines ir pagrindines reikšmes, pateikiamas dabartinės kalbos žodynuose [3]. Atrinktos metaforos skirstomos pagal ištakų sritis, analizuojamos, pastebėtos tendencijos aprašomos. Gretinamosios analizės metu pastebimi abiejų kalbinių bendruomenių
panašumai ir skirtumai, leidžiantys nustatyti, kaip lietuvių ir anglų kalbomis kalbantys asmenys suvokia ir metaforizuoja klimato kaitą.
MIP metodu iš lietuviško tekstyno atrinkta 818, o iš angliško – 828 klimato kaitos metaforų. Kaip rodo
analizės rezultatai, klimato kaita abiejų kalbų žiniasklaidoje daugiausiai konceptualizuojama kaip KARAS, mažiau
– kaip SPORTAS, JUDĖJIMAS, GYVA BŪTYBĖ. Rečiausiai abiejose kalbose vartojamos konceptualiosios metaforos
priklausančios LIGOS, PREKĖS ir DUOBĖS konceptams. Tik lietuviškai žiniasklaidai būdinga klimato kaitą konceptualizuoti kaip MECHANIZMĄ ir tik angliškoje žiniasklaidoje vartojamos JŪROS ir MAISTO konceptualiosios metaforos kalbant apie klimato kaitą (žr. 1 pav.).

505

1. pav.
Konceptualiųjų klimato kaitos metaforų pasiskirstymas pagal ištakos sritis

Tikėtina, kad klimato kaitai konceptualizuoti gretinamose kalbose naudojama nemažai skirtingų konceptų,
kadangi apie šį globalios reikšmės reiškinį dažniau pradėta kalbėti pastaraisiais metais.

IŠVADOS:
1. Gretinamieji konceptualiųjų metaforų tyrimai padeda atskleisti tam tikrų kalbinių bendruomenių pasaulėvaizdžio panašumus ir skirtumus. Klimato kaitos konceptualiųjų metaforų tyrimai Lietuvoje pradėti vykdyti tik pastaraisiais metais, vis dar trūksta gretinamųjų darbų, atliktų lietuvių kalba.
2. Klimato kaitai konceptualizuoti dažniausiai naudojami konceptai, kylantys iš bendros kultūrinės patirties, todėl metaforiniai pasakymai ir jais kuriami vaizdiniai gretinamose kalbose panašūs. Šį reiškinį
abiejose kalbose būdingiausia konceptualizuoti KARO ištakų srities metaforomis. Tokiose metaforose
sutapatinamos tikslo ir ištako sritys – su klimato kaita „kovojama“ / „fighting“, kuriamos „strategijos“ /
„guides“, prieš ją „mobilizuojamasi“ / „mobilize“. KARO konceptui priklausančių metaforų gausa parodo, jog šios metaforos tampa konvencionaliosiomis metaforomis, o metaforizacijai naudojami žodžių
junginiai – kolokacijomis.
3. Daugelyje konceptualiųjų klimato kaitos metaforų lietuviškoje ir angliškoje žiniasklaidoje vartojama jėgos, smurto, konkurencijos leksika, ryškiausia KARO ir SPORTO konceptams priklausančiose metaforose.
4. Daugiausiai kalbinės raiškos skirtumų tarp gretinamųjų kalbų pastebima religinės tematikos konceptualiosiose metaforose, ypač susijusiose su skirtingomis religijomis / įsitikinimais. Taip pat pažymėtina,
jog angliškoje žiniasklaidoje metaforos yra kiek vaizdingesnės nei lietuviškoje žiniasklaidoje, dažniau su
metaforomis vartojamos ir kitos semantinės figūros, tokios kaip simbolis, palyginimas, idioma. Tačiau
šie skirtumai nėra esminiai, jie parodo, kad klimato kaita lietuvių ir anglų kalbinėse bendruomenėse
suvokiama labai panašiai.
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Klimato kaitos konceptualizacijos gretinamasis tyrimas prisideda prie vis gausėjančio klimato kaitos diskurso tyrimų, leidžiančių padaryti tvirtesnes išvadas apie reiškinio suvokimą, atpažinti kultūrinių grupių pasaulėvaizdžio skirtumus. Remiantis šiuo tyrimu, siūlytina atlikti lietuvių kalbos klimato kaitos konceptualizacijos tyrimus
analizuojant viešąjį, politinį, akademinį diskursą gretinant su kitomis kalbomis.
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ARCHETIPINIAI MOTERS IR
VYRO VAIZDINIAI JURGIO
SAVICKIO NOVELISTIKOJE:
PARALELĖ SU HENRIKO
IBSENO DRAMATURGIJA

XX a. pirmosios pusės lietuvių novelistas Jurgis Savickis – išskirtinio talento kūrėjas, modernistas ir literatūros reformatorius, europinis rašytojas. Tad ir mokslininkai Savickio novelistiką sieja su užsienio kūrėjų darbais, antai Donatas Sauka [1] mokslinėje studijoje Jurgis Savickis – XX amžiaus šifras teigė, jog Savickio prozos
modernumą ir jos originalumą lietuvių prozos kontekste galima aiškinti atsiremiant į Knuto Hamsuno, Oskaro
Wilde’o, Luigi Pirandell’o kūrybos kontekstą (p. 58–74). Galimą Savickio novelistikos paralelę su Ibseno kūryba
yra įvardijusi Rita Tūtlytė [2] straipsnyje „Jurgis Savickis: Fin de siecle ir jugendo parodijos ar žaidimas literatūrine
tradicija“ (p. 95) ir Eglė Keturakienė [3] mokomojoje knygoje XX amžiaus pirmosios pusės moderniosios lietuvių
novelės skaitymai (p. 29).

TEMOS AKTUALUMAS:
Šiame tyrime Savickio novelistika siejama su Ibseno dramine kūryba. Temos naujumą ir aktualumą lemia
tai, kad genetinė ir tipologinė šių dviejų rašytojų kūrinių sąsaja nėra išsamiai tirta. Genetinio tyrimo galimybę
pagrindžia literatūriniai faktai – Savickis buvo gerai susipažinęs su Ibseno kūryba ir ją itin vertino. Rimošiaus
slapyvardžiu pasirašytoje kelionių apybraižoje Norvegiškos nuotaikos Savickis [4] rašo: „Iš seno Ibseno norvegų
jaunuomenė net imdavo juoktis. Kai mes, tuomet Rusijoje būdami, tik galėjome adoruoti. Ir be jų kitokios šviesos
mums nebuvo“. Kultūriniame tekste „Skandinavija“ Savickis [5] (p. 174) atkreipė dėmesį į skandinavų literatūros
ir ypač – Ibseno draminės kūrybos reikšmę: „Kaip tolimais būgnais ir muzikos garsais atskrenda prie mūsų norvegų literatūros atbalsiai. <...> Ibseno siela nenurimsta ir, taip faktiškai neseniai vystytis pradėjusi, neša naujų galimybių pasauliui“, Ibseno vardas iškyla ir Savickio [6] laiške Kaziui Binkiui, nurodoma, jog jau perskaityta
jo išverta Ibseno drama Brandas (p. 380). Komparatyvinę dviejų autorių paralelę grindžia tai, kad abu kūrėjai
priklauso bendram europiniam literatūrinio modernizmo laukui, jų kūryboje dominuoja dėmesys žmogaus psichinei tikrovei, t. y. moters ir vyro santykių vaizdavimo problematikai, ryški bendra gyvenimo kaip teatro samprata.
Jurgio Savickio proza yra sulaukusi ir mokslininkų dėmesio: Janina Žėkaitė Jurgis Savickis (1994), Donatas
Sauka Jurgis Savickis: XX a. literatūros šifras (1994), Giedrius Viliūnas „Ironija Jurgio Savickio raštuose“, Literatūra
Nr. 37 (1), 1999, Rita Tūtlytė „Jurgis Savickis: Fin de siecle ir jugendo parodijos ar žaidimas literatūrine tradicija“
Literatūra, Nr. 53, 2011, Joana Tabor „Kaukės motyvas Jurgio Savickio ir Witoldo Wojtkiewicziaus kūryboje“,
Colloquia, Nr. 23, 2011.
Henriko Ibseno dramaturgija išsamiai aptarta Ramintos Gamziukaitės-Mažiulienės monografijoje Tarp
Logoso ir Pano: Henriko Ibseno analitinės dramos (2005). Vytauto Kubiliaus monografijoje Lietuvių literatūra ir
pasaulinės literatūros procesas (1983) ir Silvestro Gaižiūno knygoje Skandinavų literatūros ir baltiškieji kontekstai
(2008) nurodomos galimos komparatyvinės Ibseno ir lietuvių literatūros paralelės, tačiau gretinimo su modernistine Savickio proza nėra. Šiam tyrimui svarbūs ir užsienio mokslininkų atlikti Ibseno kūrybos tyrimai, pavyzdžiui,
Fredieʼio Rokem straipsnis „Slapping Women: Ibsenʼs Nora, Strindberg’s Julie and Freud’s Dora“ (Textual Bodies.
Changing Boundaries of Literary Representation, 1997, p. 221–243), Ellenʼos Hartmann straipsnis „Ibsen’s Motherless Women“ (Ibsen Studies, Nr. 4, 2004), Katherineʼos Bowers straipsnis „The Three-Dimensional Heroine: The
Intertextual Relationship Between Three Sisters and Hedda Gabler“ (Studies in Slavic Cultures, Nr. 7, 2008), Jorgenʼo Lorentzen straipsnis „Ibsen and Fatherhood“ (New Literary History, Nr. 4, 2006), Maritʼos Aalen ir Andersʼo
Zachrisson straipsnis „Peer Gynt and Freud‘s the Uncanny“ (Ibsen Studies, Nr. 2, 2019).
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ŠIO TYRIMO TIKSLAS:
Išanalizuoti archetipinius moters ir vyro vaizdinius Ibseno dramaturgijoje ir Savickio novelistikoje,
aptariant jų panašumus ir skirtumus.

TIKSLUI PASIEKTI KELIAMI TRYS UŽDAVINIAI:
1. išnagrinėjus mokslinę literatūrą, pristatyti Carlo Gustavo Jungo kolektyvinės pasąmonės archetipų teoriją ir apibūdinti animus, anima, personos, šešėlio archetipus;
2. išanalizuoti archetipinius koketiškų, lemtingų ir (ne)motiniškų moterų vaizdinius Ibseno dramaturgijoje
ir Savickio novelistikoje;
3. atskleisti archetipinius egoistiškų, valdingų, (pseudo)riteriškų, bevalių vyrų vaizdinius Ibseno dramaturgijoje ir Savickio novelistikoje.
Tyrinėjant buvo analizuojamos septynios Ibseno dramos (Helgelando karžygiai, Brandas, Peras Giuntas, Lėlių namai, Heda Gabler, Statytojas Solnesas, Junas Gabrielis Borkmanas) ir Savickio novelės iš rinkinių
Šventadienio sonetai, Ties aukštu sostu, Raudoni batukai.
Komparatyviniam tyrimui pasirenkama Jungo archetipų teorija, aptarianti anima ir animus, personos,
šešėlio archetipų sampratą ir raišką. Ji papildoma Emmaʼos Jung esė Animus and Anima (2004) teiginiais bei
mokinės Jolandeʼės Jacobi studija The Psichology of C. G. Jung (1943). Jungo psichoanalitinę teoriją, Ibseno ir
Savickio kūrybą vienija bendras požiūris į žmogų – netikima absoliučiu žmogaus veiksmų racionalumu.

REZULTATAI:
Atlikus tyrimą, išsiaiškinta, abu kūrėjai daug dėmesio skiria moteriai. Vaizdiniai labai įvairūs – yra koketiškų,
lemtingų, rūpestingų, nemotiniškų moterų, taip pat pastebėtas poliariškumo aspektas. Analizuojant pastebėta,
kad viena ryškiausių moters ypatybių – koketiškumas. Ibseno dramose moterys – Nora, Heda, Hildė – koketuoja,
siekdamos skirtingų tikslų, pavyzdžiui, Noros koketavimas yra vyro reikalaujamas vaidmuo. Savickio novelėse
moterys koketuoja siekdamos gauti naudos. Dėl jų vyrai atsisako įprasto gyvenimo, nepastebėdami, kad taip tik
pildo egoistinius gundytojų įgeidžius. Gavusios ko trokšta, moterys palieka vyrus – taip anima realizuoja troškimą
gyventi.
Ibseno dramose ir Savickio novelėse yra ir lemtingų moterų. Ibseno dramose fatališkumas siejamas su
moters troškimu būti svarbia, norint įgalinti vyrą siekti aukščiausio. Dramose „Helgelando karžygiai“ ir „Heda
Gabler“ reikšmingas ir personos archetipas – susidurdamos su kitais, moterys bando atitikti savo susikurtą ir kitų
primestą įvaizdį, nors viduje besigrumiantys jausmai veda kitur. Todėl moterys imasi drastiškų veiksmų. Savickio
novelėse moterys nulemia kito gyvenimą, kad pačios įgytų galios arba pasiduodamos dionisiškajam svaiguliui.
Tad čia fatališkumas – tai akimirkos troškimas, noras nugalėti.
Ibseno dramaturgijai būdingas ryškus motinos archetipo variantas, kuris reiškiasi, pasak Jungo [7], „globojančiu ir peninčiu gerumu“ (p. 102) – tai fru Alina Solnes, freken Julianė Tesman, fru Lindė, Freken Ela Rentheim, Dagnė. Opozicija joms tampa animus archetipo veikiamos Gunhilda ir Jordis arba kaip Heda Gabler asmeninę laisvę vertina labiau nei rūpinimąsi kitais. Savickio novelėse moterys egoistiškai rūpinasi savo gerove,
todėl išryškėja kitas motinystės archetipo variantas, siejamas su Jungo [7] aprašytu „orgijiniu emocionalumu ir
požemio tamsa“ (p. 102), todėl net ir motinos yra daugiau koketės nei vaiko globotojos.
Ibseno dramaturgijoje perteikiamas moters vaizdinio poliariškumas, būdingas žmogaus psichinei ir
dvasinei tikrovei. Antai, novelėje „Ponia Janina Sudocholskienė“ į ūkį atkeliavusi „aristokratiškoji“ našlė tampa
mirtį nešančia tamsiąja moterimi, o jai priešprieša – klėtyje gyvenanti auksakasė merga.
Vyro vaizdiniai Ibseno ir Savickio kūryboje – įvairūs. Ibseno dramose veikėjams vyrams rūpi aplinkinių
vertinimas, socialinė padėtis. Savickio novelistikoje vyrams dažnai stinga moralumo, drąsos, jie prisidengia apsimestinio riteriškumo kauke, paklūsta šešėlio archetipo veikimui, rūpinasi savo persona. Ibseno dramose egoistiškumas siejamas su asmenybės uždarumu, apsimestine stiprybe. Antai, Peras Giuntas nuo pat pradžių tiki
pažįstantis savąjį „aš“, tačiau tenkindamas egoistinius įnorius, nesuvokia, kad gyvena iliuzijoje. Tokių vyrų yra ir
Savickio novelėse. Vyrai trokšta keliauti, patirti malonumų, o vos tik atsiradusi rimto gyvenimo galimybė gąsdina.
Ir Ibseno, ir Savickio veikėjams vyrams yra būdingas polinkis moteris estetizuoti. Ibseno dramose vyrams moterys
dažnai tampa jų statuso dalimi, o Savickio novelėse – pasigėrėjimo vertu meno kūriniu.
Valdingo vyro ypatybių Ibseno dramose turi Solnesas, Borkmanas, Brandas. Valdingumas siejamas su kūrėjo ypatybėmis, bekompromisiu idealų siekiu. Veikėjai kenčia jausdami savo išskirtinumą ir nesugebėjimą rasti
ryšio su aplinkiniais, todėl ima elgtis valdingai. Antai, Solneso valdingas elgesys ir egoizmas ryškiausias, bendraujant su pavaldiniais – Kaja, Ragnaru, Bruviku. Savickio tvirto, valdingai besielgiančio vyro bruožų turi Kazimieras ir
novelės „Kapinėse“ ūkio šeimininkas. Tačiau tokio tipo vyrų Savickio novelėse aptinkama retai.
Ibseno dramoje „Helgelando karžygiai“ yra narsių, tvirto charakterio vyrų – tai Gunaras ir Sigurdas. Ibseniškoji herojiškumo reikšmė Savickio novelėse transformuojama į suvaidintą kilnumą, pavyzdžiui, Petras Eimutis, pamatęs elgetaujančią merginą, ima svajoti, jos beatodairiškai trokšti – tai nulemia prisiimtas riterio vaidmuo.
Būdamas menkos savivokos, Eimutis mėgaujasi jausdamasis kito žmogaus gyvenimo lėmėju.
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Ibseno dramose bevališkumas yra siejamas su artimųjų despotišku elgesiu ir nepalankiomis aplinkos sąlygomis, gąsdinančiomis vyrus, pavyzdžiui, dramoje „Heda Gabler“ bevališkumas sustiprėja Tesmanui sužinojus,
kad paskyrimas gali atitekti Eilertui Liovborgui. Savickio novelėse bevališkumas pirmiausia siejamas su veikėjo
silpnumu ir nesugebėjimu atsispirti impulsams.

Literatūra
[1] Sauka, D. Jurgis Savickis – XX amžiaus šifras, Baltos lankos, Vilnius. 1994. 136 p.
[2] Tūtlytė, R. Literatūra, 2011, Nr. 53, p. 95.
[3] Keturakienė, E. XX amžiaus pirmosios pusės moderniosios lietuvių novelės skaitymai, Kaunas, 2012, p. 70.
[4] Savickis, J. Lietuvos aidas. 1936, p. 2.
[5] Savickis, J. Raštai. 3 t. Vilnius: Vaga. 1990, p. 510.
[6] Savickis, J. Raštai. 5 t. Vilnius: Vaga. 1998, p. 734.
[7] Jungas, C. G. Archetipai ir kolektyvinė pasąmonė. Vilnius: Margi raštai. 2015, p. 380.
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FRAZEOLOGINIŲ VIENETŲ
TRANSFORMACIJŲ SPAUDOJE
ANALIZĖ

Frazeologija – yra viena iš lingvistikos šakų, nagrinėjanti stabilius žodžių junginius, tokius kaip aforizmai,
patarlės, frazeologiniai vienetai ir kt. Per pastaruosius kelis dešimtmečius domėjimasis frazeologija bei frazeologiniais vienetais vis labiau augo, o tai parodo, jog šioje srityje atlikti tyrimai yra pakankamai nauji, kas skatina
kalbotyrininkus visapusiškai įsigilinti į šią atšaką.

DARBO TIKSLAS:
Atskleisti transformuotų frazeologinių vienetų, pavartotų įvairiuose publicistinio stiliaus straipsniuose,
funkciją.

IŠKELTI UŽDAVINIAI:
•
pristatyti terminų „frazeologija“ ir „frazeologinis vienetas“ esmę;
•
supažindinti su publicistinio rašymo stiliaus svarba ir aptarti transformacijų vaidmenį jame;
•
įvardyti pagrindines transformacijų grupes, pateiktas įvairių mokslininkų;
•
išanalizuoti transformuotus frazeologinius vienetus rastus įvairiuose naujienų portaluose.
Teorinės medžiagos pagrindai buvo rasti straipsniuose ir tinklalapiuose, kaip pavyzdžiui, Oxford Research
Encyclopedias, Academia.Edu, Google Scholar ir kt. Taip pat, fizinių knygų kopijų ieškojimas bibliotekose, „Google“ skaitmeninių knygų paieškos svetainėje bei jų skaitymas, nagrinėjimas ir terminologijos paieška. Teorinėje
dalyje pateiktai medžiagai pagrįsti buvo nurodyti konkretūs pavyzdžiai rasti anglų kalbos žodyne, o kai kuriais
atvejais buvo pasitelkti pačių autorių pateikti pavyzdžiai.
Frazeologiniai vienetai tai yra žodžių junginiai, kurie susideda iš dviejų ar daugiau komponentų, o jų derinys turi bendrą reikšmę. Pagrindiniai frazeologinių vienetų požymiai yra šie: vyrauja leksinių elementų stabilumas, turi perkeltinę reikšmę, yra plačiai vartojami kalboje, pabrėžia ir sustiprina tekstų funkcijas. Frazeologiniai
vienetai yra klasifikuojami pagal derinių stabilumą, semantinius ir sintaksinius požymius ar idiomatikos laipsnį.
Teorinėje apžvalgoje buvo aptartos skirtingos klasifikacijos pasiūlytos lingvistų, o iš jų dvi, tai Gluksbergo ir Vinogradovo, buvo panaudotos nagrinėjant transformuotų frazeologinių vienetų pavyzdžius.
Kalbotyrininkas Gluksbergas pateikia klasifikaciją pagal semantinį komponentų junglumą, t.y., frazeologiniai vienetai yra išskiriami į 4-ias klases: stabilūs nedalomi junginiai, kurių apibendrinta vientisa reikšmė nėra
kildinama iš jų sudedamųjų komponentų reikšmės; iš esmės stabilūs deriniai, kuomet vienas iš komponentų
padeda suprasti išsireiškimo perkeltinę prasmę; dinamiški junginiai, kurių prasmę sudaro jų sudedamųjų komponentų semantika bei kvazimetaforiniai vienetai, kai remiantis komponentų panašumu vieno elemento savybės
priskiriamos kitam.
Vinogradovas pateikia 3-jų tipų klasifikaciją: frazeologinės fuzijos, frazeologinės vienybės ir frazeologinės
kolokacijos. Frazeologiniai vienetai yra praskiriami fuzijoms, kai atskirų komponentų reikšmės nesusiję, o jie negali būti pakeistais jokiais kitais leksikos elementais. Pagrindinė frazeologinių vienybių savybė yra ta, kad elementų stabilumas yra gana griežtas, tačiau nežymūs pakeitimai leidžiami. Frazeologinių vienetai priskirti kolokacijų
klasei, kuomet aptinkami įvairūs gramatiniai ir/arba leksiniai pokyčiai.
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Kadangi praktinėje dalyje buvo nagrinėjami straipsniai, tad buvo svarbu aptarti publicistinio stiliaus funkcijas. Jis atlieka šias dvi: informacinę ir ekspresyvinę, t. y. informuoja ir paveikia skaitytojus. Publicistinio stiliaus
tekstai paprastai būna struktūruoti, trūnitės loginę prasmę, bet taip pat ir išraiškingi bei vaizdingi, tad galima teigti, kad yra svarbi pusiausvyra. Publicistai naudojasi visomis įmanomomis literatūrinėmis išraiškos priemonėmis,
tad stilistiniai elementai, tokie kaip frazeologiniai vienetai, posakiai, patarlės yra neatsiejama šio stiliaus dalis.
Maža to, siekdami užtikrinti meninį efektą, publicistai neretai transformuoja frazeologizmus atitinkamai pagal
situaciją, kuri yra aprašoma straipsnyje. Transformacija – tai bet koks literatūrinės ir fiksuotos formos pakeitimas,
improvizavimas, siekiant ekspresyvumo ir ypatingo stilistinio atspalvio.
Pagrindiniai transformacijų tipai yra šie:
•
leksinis,
•
morfologinis,
•
sintaksinis ir semantinis.
Leksinė transformacija yra tuomet kai vienas arba keli originalioje struktūroje esantys komponentai pakeičiami naujais. Morfologinė transformacija – visi pokyčiai, susiję su gramatikos taisyklėmis. Sintaksinė transformacija – elipsės taikymas arba naujų komponentų pridėjimas prie frazeologinio vieneto struktūros. Semantinė
transformacija – visi pokyčiai, susiję su vienetų reikšmėmis.
Visų pirma, buvo svarbu sukaupti rastus transformuotus frazeologinius vienetus į duomenų bazę bei juos
trumpai aprašyti pagal nusistatytus kriterijus. Jie buvo išskirti tokie: įvardyti frazeologinio vieneto tipą, remiantis
pagal teorinėje dalyje aprašytomis Gluksbergo ir Vinogradovo klasifikacijomis, nurodyti originalią vieneto struktūrą pateikiamą žodynuose bei jo apibrėžimą, įvardyti transformacijos tipą bei glaustai paaiškinti ar po transformacijos pasikeitė frazeologinio vieneto reikšmė, jei taip, ar ji paveikia skaitytoją. Pavyzdžiui:

1. pav.
Frazeologinio vieneto transformacijos pavyzdys

Frazeologizmas „nespręsk apie knygą iš viršelio“ buvo priskirtas frazeologinių kolokacijų klasei, nes daugiau nei vienas pakeitimas gali būti pritaikytas. Pagal Gluksbergo klasifikaciją tai kvazimetaforinis tipas, kadangi
knygos viršelio savybės yra tiesiogiai pritaikytos žmonių išvaizdai. Taip pat, šiame pavyzdyje įžvelgiamos 3-ijų
tipų transformacijos. Visų pirma, morfologinė, kadangi frazeologizme neiginys nebepavartotas, o žodis „knyga“
pavartotas daugiskaitos formoje. Sintaksinė transformacija, nes būdvardis „laimėjimas“ buvo įterptas į struktūrą,
o galiausiai – semantinė , kadangi šio pavyzdžio reikšmė tampa pažodine. Tokiu principu praktinėje dalyje kiekvienas pavyzdys buvo nagrinėjamas išsamiai aprašant visus požymius nustatytus duomenų bazėje.
Toliau pavaizduota diagrama parodo, kad iš 57 surinktų transformuotų frazeologinių vienetų, 10 buvo priskirta sintaksės tipui, 11 – morfologiniui, 4 – semantiniui, 7 – leksiniui ir 25 – mišrūs.
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2. pav.
Transformacijų tipai rasti frazeologinių vienetų
pavyzdžiuose

Pagal Gluksbergo siūlomą klasifikaciją, 41-ienas iš 57-nių pavyzdžių buvo įvardyti kaip dinamiški junginiai, o
likę 6 – iš esmės stabilūs deriniai. Remiantis Vinogradovo siūlomais tipais, 35 pavyzdžiai buvo įvardyti kaip frazeologinės vienybės, 18 – frazeologinėmis kolokacijomis, o kiti 4 atvejai priskirti keliems tipams.

IŠVADOS:
•
Transformuoti frazeologiniai vienetai padeda publicistams užmegzti ryšį su skaitytoju tuo pačiu metu
sukurdami šmaikštų ir intelektinį efektą.
•
Buvo padarytas svarbus atradimas, nurodantis, kad tam tikras frazeologinis vienetas gali būti transformuojamas daugiau nei vienu būdu, t.y. priskirstas daugiau nei vienam transformacijos tipui. Frazeologiniai vienetai priskirti daugiau nei vienam tipui yra laikomi itin kūrybiška teksto dalimi.
•
Leksinės, sintaksinės ir semantinės transformacijos labiausiai sustiprina tekstų kūrybiškumą, nes yra
susijusios su reikšmių pokyčiais bei naujų žodžių pridėjimu prie originalios struktūros. Tuo tarpu morfologiniai pakeitimai yra neunikalūs bei nesuteikia jokio poveikio skaitytojams.
•
Buvo pastebėta, jog kuomet daugiau nei vienas pradinės struktūros komponentas yra pakeistais nauju, neretai frazeologizmas praranda perkeltine prasmę.
•
Neretai transformuoti frazeologiniai vienetai kelią iššūkį skaitytojams atpažinti originalią struktūrą
bei jo prasmę.
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DIDŽIŲJŲ LIETUVOS MIESTŲ
KALBINIS KRAŠTOVAIZDIS:
MULTIMODALINIŲ
ELEMENTŲ POVEIKIS
FORMUOJANT REKLAMINĘ
ŽINUTĘ

Kalba yra bendravimo būdas atliekantis reikšmingą vaidmenį kiekvieno žmogaus kasdieniniame gyvenime.
Komunikacijos būdų yra įvairių, tačiau šiame tyrime daugiausia dėmesio yra skiriama komunikacijai kalbiniame
kraštovaizdyje. Norint pasiekti, jog siunčiama žinutė būtų lengvai suprantama tikslinei auditorijai, svarbu sutelkti
dėmesį į skirtingus multimodalinius elementus, kurie yra naudojami sukurti reklaminę žinutę.

TYRIMO OBJEKTAS:
Multimodalinių elementų funkcijos formuojant reklaminę žinutę.

TIRIAMOJO DARBO TIKSLAS:
Išsiaiškinti multimodalinių elementų poveikį formuojant reklaminę žinutę didžiausių Lietuvos miestų
kalbiniame kraštovaizdyje.

UŽDAVINIAI:
1. Apibrėžti kalbinio kraštovaizdžio ir multimodalumo sąvokas;
2. Sudaryti pasirinktų Lietuvos miestų komercinių ir socialinių reklamų duomenų bazę;
3. Surinktuose pavyzdžiuose nustatyti multimodalinius elementus;
4. Išanalizuoti multimodalinių elementų, naudojamų formuojant reklaminę žinutę, poveikį;
5. Apibendrinti surinktų multimodalinių elementų analizę.
Tikslas siekiamas naudojant kokybinės analizės metodą, kai surinkti duomenys klasifikuojami ir aprašoma
multimodalinių elementų įtaka reklaminėms žinutėms. Taip pat naudojamas kiekybinės analizės metodas, sudarant surinktų duomenų statistiką.
Kalbinis kraštovaizdis yra sąvoka, naudojama daugelyje akademinių disciplinų analizuojant, kaip kalbos
naudojamos viešoje aplinkoje. Durk Gorter kalbinį kraštovaizdį įvardijo kaip „bet kokį matomos rašytinės kalbos
vartojimą. Ženklai yra tekstinės aplinkos, kuri mus supa kiekvieną dieną, einant ar važiuojant per miesto aplinką,
dalis.“ [1] Kiek vėliau, apibrėžimas buvo išplėstas kartu su Shohamy. Jie pabrėžė, kad kalbinis kraštovaizdis reiškia
„kalbos aplinkoje, žodžių ir vaizdų, esančių viešosiose erdvėse“ [2] tyrimą.
Kalbinis kraštovaizdis turi keletą funkcijų. Informacinė ir simbolinė funkcijos yra svarbiausios ir pagrindinės, tačiau yra ir kitų: kultūrinė, istorinė, švietimo, socialinė ir psichologinė funkcijos. [4] Pavyzdžiui, informacinė
funkcija pažymi tam tikros kalbos bendruomenės geografinę teritoriją. Kitaip tariant, kalbinis kraštovaizdis informuoja gyventojus apie jų regiono kalbines savybes, teritorines ir kalbos ribas. Simbolinė funkcija, kita vertus,
nurodo kalbos statusą, etninės grupės demografinį paplitimą ir institucinę galią.
Apibrėždamas multimodalumo sąvoką, Gunther Kress teigia, kad multimodalumas nagrinėja daugybę
skirtingų informacijos pateikimo būdų (tokių kaip rašymas, kalbėjimas ir prasmės modeliai, kurie yra vaizdiniai,
garsiniai, gestų, lytėjimo ir erdviniai), kuriuos žmonės naudoja norėdami išreikšti save ir bendrauti tarpusavyje.
Antra, jis priduria, kad „semiotinius objektus formuoja ir vidinės tam tikros aplinkos savybės bei potencialas,
visuomenės bei jų kultūrų reikalavimai, istorijos ir vertybės“. [5] Šis sąvokos apibrėžimas gerai atspindi tyrimo
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tikslą, nes teigiama, kad semiotinius informacijos pateikimo būdus, ypač ženklus, formuoja visuomenės ir
kultūros vertybės.
Remiantis minėtomis sąvokomis bei multimodalumo analizės modeliu, tyrimas daugiausia orientuotas į dvi
pagrindines multimodalinių elementų dimensijas: kalbinę bei vaizdinę. Multimodaliniai elementai yra nagrinėjami socialinėse bei komercinėse reklamose. Taip pat, išskirtas kitas tipas – socialinė-komercinė reklama. Šis
tipas apima tas reklamas, kur komercinis produktas, paslauga ar įmonė prisidengia tam tikra socialine reklama.
Multimodalinių elementų analizei buvo sukurta 505 reklamų duomenų bazė; jos skirstomos pagal: miestą, kuriame rasta reklama, - Vilnius, Kaunas ar Klaipėda; reklamos tipą, - socialinė, komercinė ar socialinė-komercinė;
reklamos temą.
Tiriamojo darbo analizėje buvo išanalizuoti bei atskleisti multimodalinių elementų įtakos aspektai formuojant reklaminę žinutę didžiųjų Lietuvos miestų kalbiniame kraštovaizdyje.

PASTEBĖTOS TENDENCIJOS:
1. Didžiausiąją dalį visuose didžiuosiuose miestuose užima komercinės reklamos, kurių nemaža dalis sudaro įmonių, o ne konkrečių suteikiamų paslaugų ar prekių reklama;
2. Didelėje dalyje visų socialinių reklamų (nepriklausomai nuo miesto) dominuoja pozityvios idėjos perteikimas; net kalbant apie socialines problemas, jas stengiamasi perteikti pozityviai, siekiant formuoti
teigiamą gyventojų nuomonę apie reklamuojamą produktą;
3. Nemaža dalis socialinių reklamų miestų gatvėse pasirodo tik tam tikru laikotarpiu bet kurioje miesto
vietoje (1,2 GPM, politinės, susijusios su pandemija),o komercinių reklamų geografinė vieta yra svarbi
įmonėms, neturinčioms kelių parduotuvių / prekybos centrų / biurų tuo pačiu pavadinimu, tačiau laikotarpis nėra aktualus (prekybos centrų reklamos, darbo pasiūlymai);
4. Reklamose prioritetas dažniausiai skiriamas vaizdiniams elementams, kadangi jie sustiprina siunčiamos
žinutės įtaką, o kalbiniai elementai atlieka informavimo funkciją ir papildo vaizdinius elementus;
5. Spalvos elementas dažniausiai parenkamas pagal konkrečios įmonės prekės ženklo spalvų gamą;
6. Paryškintas šrifto elementas dažniausiai pasirenkamas norint atkreipti dėmesį bei pabrėžti svarbiausią
informaciją;
7. Nuotraukų ir/ar paveikslėlių elementai dažniausiai naudojami reklamuojant tam tikrą produktą ar
paslaugą, tačiau ne pačią įmonę;
8. Logotipo elementas yra pateikiamas atkreipiant dėmesį į reklamos temą – jei reklamuojama įmonė,
logotipas bus didesnis ir įterptas arčiau centrinės reklamos dalies, tačiau jei reklamuojamas produktas
ar paslauga, logotipas bus mažesnis ir įterptas pasirinktame reklamos kampe.
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MULTIMODALINĖS
METAFOROS LIETUVOS
SOCIALINĖSE REKLAMOSE

PROJEKTO TIKSLAS:
Aprašyti dominuojančius multimodalinių metaforų tipus lietuviškose socialinėse reklamose nukreiptose
prieš smurtą, alkoholio vartojimą, aplinkos taršą, diskriminaciją ir grėsmes sveikatai, siekiant sužinoti, koks vaizdinio ir verbalinio modusų santykis multimodalinėse metaforose, bei kokio tipo ir modalumo metaforos yra
dažniausios kuriant lietuviškas socialines reklamas.

UŽDAVINIAI:
•
aptarti metaforos, vaizdines metaforas, monodalines ir multimodalines metaforų apibrėžimus;
•
išanalizuoti socialinių reklamų ypatumus;
•
nustatyti mono ir multi modalinių metaforų santykį socialinėse reklamose;
•
Identifikuoti multimodaliųjų metaforų tipus;
•
aptarti verbalinio ir vaizdinio moduso santykį multimodaliosiose reklamose;
•
aprašyti multimodaliųjų metaforų funkcijas, bei gretutines priemones socialinėse reklamos įtaigai
sustiprinti.

TYRIMO OBJEKTAS:
Multimodalinių metaforų naudojimas surinktose Lietuvos socialinėse reklamose. Didžioji dalis pasirinktų
reklamų buvo demonstruotos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miesto skelbimų lentose, autobusų stotelėse ar kitose
viešose vietose. Socialinių reklamų vaizdai buvo surinkti fotografuojant reklamas gatvėje bei naudojantis internetinėse svetainėse talpinama medžiaga. Surinktą duomenų bazę sudaro 79 socialinių reklamų, iš kurių 56-iose
žinia auditorijai yra perteikiama metaforiškai per vaizdo ir žodžio modusą, t.y. multimodaliųjų metaforų pagalba.
Didžioji dalis surinktų duomenų yra naujos 2020-2021 metais eksponuojamos socialinės reklamos, tačiau, autoriaus įsitikinimu, kai kurioms temoms aptarti buvo naudinga retrospektyva, todėl į projekto duomenų bazę
įtrauktos ir keletas senesnių socialinių reklamų.
Teorinėje apžvalgoje buvo aptartos skirtingų metaforų klasifikacijos pasiūlytos įvairių lingvistų. Kognityviųjų metaforų klasifikacija vėliau buvo panaudota nagrinėjant pasirinktas socialines reklamas. Kognityviųjų metaforų tyrėjai pagrinde išskiria tris metaforų rūšys.
Struktūrinės metaforos yra metaforos, kurios glaudžiai bei struktūriškai sugretina vieną idėją su kita. Šis
metaforų tipas turi apibrėžtą struktūrą - konkreti idėja ar procesas, kurio struktūrą žmogus geriau supranta ir
gali geriau apibūdinti, vadinama šaltiniu (angl. source), o abstrakti sąvoka – tikslu (angl. target). Panašūs šaltinio
ir tikslo elementai yra susiejami tam, kad būtų tinkamiau apibūdinta abstrakti sąvoka ar procesas. Pavyzdžiui,
panašios debatus ir sporto varžybų, konceptų struktūros nulemia tai, kad žmogaus protas jas sugretina remdamasis geriau pažįstama karo struktūra, ir todėl vartoja karo semantiniam laukui būdingas konstrukcijos tiek
kalbant apie debatus, tiek apie sporto varžybas.
Orientacinės metaforos neperkelia visos struktūros iš šaltinio domeno į tikslo, o sudaro vientisą sistemą,
kuri yra susijusi su erdvine orientacija. Pavyzdžiui, kalbant apie laiką, yra suvokiama, kad egzistuoja praeitis,
dabartis ir ateitis. Šie terminai „išrikiuoti“ vienoje tiesėje leidžia lengviau suprasti laiko tėkmės procesą. Remian516

tis fizine erdve, žmonės gali sakyti, kad „praeitis jau užnugaryje“, kad „rytojus jau ne už kalnų“ ir pan.
Paskutinis konceptualių metaforų tipas (ontologinės metaforos) yra toliau skirstomas į tris porūšius: objekto/būsenos metafora, personifikacija ir talpos metafora. Objekto metafora leidžia vieną abstraktų konceptą
apibrėžti kitu, konkretesniu konceptu. Pavyzdžiui, pasitikėjimas apibrėžtas kaip objektas, kurį galima prarasti
gauti ir pan. Personifikacija yra tipas, kuriame tikslo srities konceptas sugretinamas su konkrečia figūra. Pavyzdžiui skurdą galima palyginti su žudiku, konkrečia figūra: „skurdas šiais metais nužudė 20 žmonų“ yra vienas iš
pavyzdžių kaip yra pritaikomos ontologinės metaforos kalbant apie abstrakčius konceptus. Paskutinis ontologinės metaforos tipas yra talpos metaforos. Šiomis metaforomis apibrėžiama, kad daiktai turi išorę ir vidų arba kad
jie gali savo viduje turėti kažkokią substanciją. Diena gali būti pilna rūpesčių, gyvenimas pilnas nuoskaudų ir pan.
Suprantama, kad gyvenimas yra talpa, kurio viduje yra substancija – kažkokie išgyvenimai, darbai.
Toliau projekte aptariamos teorijos susijusios su metaforų modalumu bei vizualinėmis metaforomis.
Charles Forceville‘is įvardija šiuos modusus, kuriais galima perteikti metaforas ar sąsajas: rašytinė kalba, sakytinė
kalba, statiški ir judantys vaizdai, muzika, neverbaliniai garsai ir gestai. Metaforos, išreikštos tik per viena modusą
vadinamos monomodalinėmis metaforomis, o tik per statišką vaizdinį išreikštos metaforos yra klasifikuojamos į
tris tipus. Kontekstinėje metaforoje vaizduojamas tik vienas metaforos elementas (dažniausiai metaforos tikslo
erdvė). Vizualiai perteiktas objektas paverčiamas metaforos šaltiniu, vaizduojant tikslo domeną šaltinio kontekste taip, tarsi jis būtų šaltinis. Hibridinėje metaforoje vaizduojamas ir tikslas, ir šaltinis, apjungiant abu elementus
į visumą, o similė tikslą aiškiai lygina su šaltiniu, kuris vienaip ar kitaip yra panašus į tikslą“. Skirtingai nuo monomodalinių metaforų, multimodalinės metaforos yra metaforos, kuriose šaltinis ir tikslas yra perteikiamas per
daugiau nei vieną modusą. [1]
Paskutiniame teorinės dalies poskyryje pristatomi socialinės reklamos ypatumai. Esminis skirtumas tarp
komercinių reklamų ir socialinių reklamų yra tas, kad socialines reklamos kuriamos siekiant atkreipti visuomenės
dėmesį į negeroves, kovoti su socialinėmis problemomis ir skatinti teigiamus pokyčius.
Praktinėje analizėje pirmiausiai buvo svarbu sukaupti socialines reklamas į duomenų bazę bei išanalizuoti
jose esančias metaforas pagal nusistatytus kriterijus. Praktinis tyrimas buvo atliekamas aprašant paeiliui visas
išskirtas tematines socialinių reklamų sritis. Pavyzdžiui:

1. pav.
Socialinė reklama „ATOSTOGOS!“

Reklamoje pavaizduotas apsinuoginęs barzdotas vyras, sėdintis ant kėdės raudoname fone. Reklama konstruojama pagal struktūrinę metaforą AZARTINIAI LOŠIMAI YRA DARBAS. Šaltinio erdvės struktūra yra perkeliama
tikslo, t.y. azartinių lošimų, mentalinei erdvei. Lošimas yra struktūruojamas ir pateikiamas kaip darbas: lošėjas yra
ofiso darbuotojas, kazino erdvė yra ofisas, lošimas yra darbinė veikla, o pasibaigęs lošimas yra atostogos darbe.
Tekstas reklamoje rašo „ ATOSTOGOS! Viską pralošiau, nebeliko rūpesčių“ , kas suponuoja monomodalinę metaforą, pateikiamą per tekstą. Tačiau reklamoje dideliu šriftu parašytas tik žodis ATOSTOGOS, taigi, panašu, kad
tikslinė auditorija pirmiau atkreips dėmesį į vaizdą ir vieną žodį, ir tik vėliau perskaitys žodžius mažesniu šriftu.
Todėl traktuotina, kad tikslo domenas, t.y. azartiniai lošimai, yra pateikiamas per vaizdinį modusą, o ištakos domenas, t.y. darbas, aktualizuojamas per verbalinį modusą. Reklamos autoriai naudoja tabu elementą bei ironiją,
nes bankrotą prilygina atostogoms ir sukuria aiškią priešpriešą tarp tiesioginės ir implikuotos teksto.
Toliau pavaizduota diagrama parodo, kad iš 70 surinktų lietuviškų socialinių reklamų, 50 iš jų buvo multimodalinės, o likusios 20 – monomodalinės.
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2. pav.
Metaforos Lietuvos socialinėse reklamose pagal modalumą

IŠVADOS:
•
Didesnioji dalis analizuotų metaforų buvo multimodalinės
•
Iš analizuotų lietuviškų socialinių reklamų, 14 reklamų negatyviai vaizduoja tuos, kurie nesilaiko kažkokios socialinės normos, arba aktyviai daro žalą (vyrai, mušantys moterys, vadinami gyvuliais, neblaivūs vairuotojai sugretinami su manekenais, kurie naudojami autoavarijų eksperimentuose, žmonės, dėvintys kailinius vaizduojami kaip neandertaliečiai, žmonės, kurie netinkamai dėvi veido kaukes,
laikomi kvailais ir kt.).
•
Humoras ir ironija taip pat naudojami tam, kad kai kurios aptartos reklamos būtų labiau įsimintinos.
Dažniausiai pašiepiami žmonėms, kurie nesilaiko tam tikrų normų arba kurie aktyviai daro žąlą.
•
Dauguma vaizdinių metaforų, aptiktų analizuojamuose reklamose buvo arba hibridinės arba kontekstinės metaforos potipio.
•
Dažniausiai aptikta metaforų rūšys buvo ontologinės metaforos (konkrečiai – subjekto metaforos).
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HENRI BERGSONO
LAIKO KONCEPTAS
GILLES DELEUZE‘O KINO
FILOSOFIJOJE

TYRIMO TIKSLAS:
Sukonkretinti Henri Bergsono laiko konceptą, nurodyti, kaip ir kokiomis sąlygomis Gilles Deleuze’as jį vartoja kino analizėje, ir dviem pavyzdžiais pademonstruoti, kaip abiem filosofams bendra laiko samprata realizuojasi
kino vizualinėje ir naratyvinėje struktūroje.
Pirmoje XX a. pusėje įtakingo filosofo, Nobelio premijos laureato H. Bergsono idėjos darė įtaką daugeliui fenomenologų bei rašytojų. Pirmojoje pranešimo dalyje brėžiama jo laiko sampratos kaitos trajektorija. Štai
ankstyviausiame savo veikale, disertacijoje „Apie tiesioginius sąmonės duomenis“, jis nurodo du laiko patirties
aspektus. Homogeniškas laikas, anot jo, yra įprasta chronologinė įvykių seka, kurią esame linkę vaizduoti tiese.
Mes esame linkę suvokti įvykius laike tartum paskirus vienetus, vadinasi, galime juos statyti greta vienas kito
abstrakčioje laiko tiesėje, skaičiuoti, skaidyti į fazes. Tokia laiko patirtis, jo nuomone, neatskiriama nuo erdvės, ir
todėl neturėtų būti laikoma laiko esme. Kaip priešpriešą H. Bergsonas pristato grynosios trukmės idėją. Melodijos pavyzdys ir atskleidžia antrą laiko patirties pobūdį: sąmonė sulaiko kiekvieną natą ne kaip atskiros melodijos
stadijas, o kaip patirties elementus, kurie gali būti tik kokybiškai išskirti [4].
Vėliau, veikale “Materija ir atmintis”, H. Bergsonas ima tirti percepcijos sąlygų ir atminties įtakos joje.
Materiją jis apibrėžia kaip vaizdinių samplaiką. Šie vaizdiniai – sensorinės savybės, kurios mobilizuoja gyvuosius organizmus veiksmui, sąlygodamos galimo veiksmo trajektorijas. Percepcija, jo nuomone, apriboja sensacijų
srautą tam, kad subjektą paveiktų būtent tai, kas aktualu dabartiniam veiksmui. Tačiau percepcija negalima be
atminties įsiterpimo. H. Bergsonas nurodo, jog ši turi dvejopą vaidmenį. Viena vertus, motorinė atmintis leidžia
praeitį “įgyvendinti” veiksmu, kitaip tariant, atsakas į tam tikrus stimulus susiformuoja kaip įprotis. Kita vertus,
atmintis sulaiko prisiminimus, t. y., unikalius, datuotus, nepakartojamus įvykius [3]. Santykis tarp dabarties ir praeities, įgalinamas atminties ir percepcijos nuolatinės sąveikos, aprašomas tiriant dėmesio sutelkimo fenomeną.
Sutelkdami dėmesį į konkretų objektą, mes suspenduojame savo aktyvumą, ir tokiu būdu susiduriame ne tik su
aktualiai patiriama tikrove, tačiau užčiuopiame ir virtualiai slypinčius mūsų atminties bei objekto istorijos aspektais. Galų gale, kaip pabrėžia ir G. Deleuze’as, praeitis nebelaikoma tuo, kas buvo, tačiau nebėra. Priešingai, šiuo
požiūriu dabartis laikoma tapsmo plotme, o praeitis tuomet laikoma tuo, kas jau yra [1, 3].
Savo knygoje “Kūrybinė evoliucija” H. Bergsonas grįžta prie judėjimo temos, kurią jis analizavo ir ankstyvojoje disertacijoje. Savo akademinės karjeros pradžioje jis tvirtino, jog sąmonė, atminties dėka išlaikydama praėjusius momentus, tampa judėjimo apmąstymo pagrindu, tačiau ilgainiui šios nuostatos reikšmė sumažėja [5].
Kalbėdamas apie filosofijoje iškylančias aporijas judėjimo atžvilgiu jis teigia, jog klaidinga yra tapatinti judėjimą
su erdviškai nustatomų stadijų mainymusi. Šią iliuziją jis tapatina su kinematografo veikimu. Jis teigia, kad judėjimas, suskaidytas į fazes, kurios vėliau gali būti rikiuojamos eilės tvarka ir pakartojamos, tėra judėjimo iliuzija,
neleidžianti pamatyti kiekvieno kismo unikalumo [2].
Būtent šis pastarasis punktas suproblemina G. Deleuze’o pastangą kino analizei taikyti H. Bergsono laiko
konceptą, sietiną su laiko modusų ontologinio statuso permąstymu ir atminties funkcija suvokime. G. Deleuze’as
tad pradeda savo dvitomį “Kinas” teigdamas, jog “kinematografinė iliuzija” yra būdinga percepcijai savaime,
tačiau kadangi kinematografo išsaugojami ir atkuriami momentai yra atsitiktiniai, o ne įvedami prieš užfiksuoti
judėjimo įvykį, ši techninė įprastos iliuzijos reprodukcija turi galimybę ją koreguoti [6, 9].
G. Deleuze’as taip pat teigia, jog H. Bergsonas kritikavo kiną per anksti. Jam buvo prieinama tik kino technologinės plėtros pradžia, tad kritiką dar nesubrendusiai meno šakai G. Deleuze’as laiko nepakankamai išsamia.
Tai ir leidžia jam taikyti H. Bergsono suformuotas sąvokas, nusakančias laiko prigimtį, kino analizei. Anot jo, būti519

na atkreipti dėmesį, kaip po Antrojo pasaulinio karo pasikeitė jame vaizduojami motyvai: jame vaizduojami nebe
veikėjai konkrečiose situacijose, bet stebėtojai derealizuotose erdvėse, kuriose jų pastangos veikti erdvėje yra
suspenduotos. Vaizdo ir garso ženklai (Opsigns ir Sonsigns) jau nebesusaistyti veiksmo. Iškyla galimybė ir poreikis
kine pateikti prisiminimo ir sapno situacijas, kurios tampa reikšmingesnės, nei siužeto įrėminamas vyksmas. Toks
pokytis išreiškiamas vaizdinio-laiko sąvoka, kuri nurodo į virtualiai tvyrančios praeities galimybę įsiveržti į dabartį
[7]. Vaizdinių išaugimo sutelkus dėmesį į objektą momentas grindžiamas aktualumo ir virtualumo dinamikos,
kurią G. Deleuze’as pavadina laiko kristalu. Pažįstamo, „realaus“ pasaulio išsišakojimas ir glaudus sąlytis su neįprastumu ir įsivaizduojamybe grindžiamas iš H. Bergsono perimtos suvokimo struktūros. Pastarojo nuomone,
sutelkus dėmesį į konkretų objektą, t. y., suspendavus subjekto nusikreipimą į veiksmą, atmintis susieja dabartinį
įspūdį su virtualiai egzistuojančia praeitimi. Kristalo sąvoka nurodo, jog aktualusis ir virtualusis patirties poliai
negali būti realiai atskirti vienas nuo kito. Ši įtampa iliustruojama iliustruojamas šviesos-tamsos, atvaizdo, sėklos
ir aplinkos ir net laiko įvaizdžiais.
H. Bergsono laiko analizės integravimas leidžia kalbėti apie praeities pasirodymo neužtikrintumą, tačiau G.
Deleuze’as taip pat rodo pastangą konceptualizuoti, kaip dabartis galėtų būti vaizdinio-laiko dalis. Kadangi laiko
kristalas nurodomas kaip netiesioginis laiko vaizdinys ir tiesioginių laiko vaizdinių pagrindas, jis gali suformuoti
ne vien praeities įsiveržimo, bet ir dabarties virtualumo reginį. Jei nurodomas praeities aspektų koegzistavimo
aspektas, kine iškyla praeities klodai, besitęsiantys toliau, nei psichologinė atmintis leistų. Nors, prisiminus kūgio
schemą, dabartis nurodoma kaip aktyvumo, veiksmo zona, galimas ir vaizdinys-laikas, perteikiantis dabartį su
tokiu pat abejingumu bandymams atskirti, kas iš tiesų yra vyksmo tiesa [7]. Dabarties taškai – galimybė vaizduoti
dabarties plotmę, atsietą nuo subjekto, kuriam toji dabartis priklauso.
Pademonstruoti laiko kristalo specifiką pasirinktas O. Welles filmas “Ledi iš Šanchajaus”. Pats Deleuze’as
atkreipia dėmesį į sceną veidrodžių kambaryje [7]. Joje vizualiai išreiškiama veikėjus visos siužeto plėtotės metu
persekiojusi sumaištis, sukelta alternatyvių praeities versijų daugybė. Aktualumo ir virtualumo dinamika regima
būtent atspindžių daugybėje, kai kadre nebematome “tikrųjų” veikėjų kūnų, tačiau matome daugybę galimų
veikėjų versijų. Taip virtualus atvaizdas tampa aktualus ir panaikina nujaučiamo atvaizdo šaltinio svarbą. Virtualumas užgrobia kadrą taip, kad nebeįmanoma atrasti tikro, aktualaus kūno, sukėlusio atvaizdą, jo net nebereikia,
tačiau veikėjai jaučia poreikį išsilaisvinti iš daugybės galimybių, ir tai veda į realia pasekmę – mirtį [10].
A. Resnais filmas “Praėjusiais metais Marienbade” pateiktas kaip praeities klodų ir dabarties taškų sankirtos pavyzdys. Deleuze‘as nurodo, jog šiame filme išreiškiamas judėjimas tarp dviejų galimų laiko sampratų.
Kadre matomas vyras šią moterį, teigiama, mėgina įpinti į praėjusių metų istorijos klodus, tiek versdamas, tiek
leisdamas jai joje dalyvauti, tuo tarpu ji, atsiveriant vis naujoms praeities detalėms, tartum mėtosi tarp skirtingų,
nesusijusių, nesuderinamų dabarties taškų. Taigi, vyro prisiminimai vis veda į skirtingus dabarties taškus, kurių
nebegalime traktuoti kaip kieno nors dabarties. Taigi, toks pat kokybiškas šakojimasis, kurį regime virtualaus-aktualaus įvaizdžių dinamikoje, galimas ir dabarties plotmėje, kuomet ji kontradikcijomis atskiriama nuo to, kas
veikia minimoje dabartyje [8, 11].

IŠVADOS:
G. Deleuze‘as, kino esmę suvokdamas ne vien technologiškai, gali atrasti jame galimybę realizuoti sąvokų
apie laiką patirtį. Kinas, suardydamas ir iš naujo konstruodamas patirties elementus, gali manipuliuoti suvokimo
sąlygomis ir atskleisti virtualumo bei aktualumo sąveiką, kuri nurodoma kaip laiko esmė ir kismo galimybė.
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MAŠININIS VERTIMAS
LIETUVOS VERTIMO RINKOJE:
POSTREDAGAVIMO TYRIMAS

Mašininio vertimo ir postredagavimo teikiamos galimybės pastarąjį dešimtmetį sulaukia vis daugiau dėmesio tiek vertimo paslaugų rinkoje, tiek mokslinių tyrimų srityje. Šį susidomėjimą lemia didžiulis potencialas,
slypintis už šių dirbtinio intelekto technologijomis grįstų neuroninio mašininio vertimo programų, kurios kartu
su postredagavimo paslaugomis leidžia vertimo rinkos dalyviams versti iki šiol neįsivaizduotas tekstų apimtis.
Automatiškai išverstų tekstų postredagavimas tampa vis aktualesne vertimo rinkos paslauga, tai atveria ne tik
naujus sprendimo būdus minėtiems iššūkiams įveikti, bet kelia ir daug naujų teorinių bei praktinių vertėjų rengimo klausimų. Postredagavimo tyrimai vykdomi daugelyje Europos universitetų (Rico ir Torrejón (2012), Kenny
ir Doherty (2014), Koponen (2015), Guerberof ir Moorkens (2019), ir kt.), bet Lietuvoje tokie tyrimai dar tik
pradedami (Ralys 2017). Be to, visuotinai pripažįstama, o neseniai patvirtintuose dokumentuose nurodoma, kad
postredagavimas turi būti sudėtinė „Vertimo“ programų dalis [1]. Norint tai padaryti reikia kuo daugiau objektyvios informacijos ir duomenų apie mašininio vertimo mastą Lietuvos vertimo rinkoje, Lietuvos įmonėse taikomą
postredagavimo praktiką, vertimo rinkos dalyvių požiūrį į automatinį tekstų vertimą ir postredagavimui reikalingų kompetencijų ugdymą.
Domėjimasis postredagavimu ir mašininiu vertimu ypač sparčiai auga pastarąjį dešimtmetį, tačiau ši tema
tapo aktuali jau praėjusio amžiaus viduryje, o postredagavimo sąvoka atsirado apie 1950-uosius tyrėjams pasidalinus tuo metu laiką pralenkusia vizija taikyti mašinas įvairių kalbų vertimams, nors tam tinkančių įrankių dar
nebuvo. Kaip pastebi Garcia, to meto vizionieriai suprato, kad automatiškai išverstus tekstus reikės papildomai
apdoroti ir jau tada atsirado teksto parengimo mašininiam vertimui (angl. pre-editing) ir postredagavimo (angl.
post-editing) sąvokos [2]. Hutchins ir Somers apibrėžė mašininį vertimą kaip kompiuterinių sistemų atliekamą
vertimą iš vienos kalbos į kitą nepriklausomai nuo to, ar šį vertimą vėliau apdoroja žmogus, ar ne [3]. Taigi šia
prasme, centrinė mašininio vertimo ašis yra vertimo proceso automatizavimas. O’Brien apibrėžia postredagavimą kaip „automatiškai išversto neapdoroto teksto taisymą, kurį vertėjas atlieka vadovaudamasis konkrečiomis
gairėmis ir kokybės kriterijais“ [4]. Šis procesas iš dalies priešpriešinamas žmogaus išversto teksto redagavimui, ir
tai kelia probleminius klausimus, susijusius su postredagavimui reikalingomis kompetencijomis ir įgūdžiais, kurie
turi būti atitinkamai ugdomi. Vertimo paslaugų rinkos dalyviams ypač aktualu, kad profesionalūs vertėjai turėtų
reikiamų kompetencijų, nes vertėjas savaime nebūtinai bus geras postredaktorius [5].
Postredagavimo paslaugų Lietuvos vertimo rinkoje tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti vertimo rinkos dalyvių
požiūrį į mašininį vertimą ir postredagavimo paslaugas, svarbiausias postredagavimo kompetencijas ir sunkumus, su kuriais susiduriama redaguojant automatiškai išverstus tekstus, kur ir kaip postredagavimo kompetencijos galėtų būti ugdomos. Tyrimą sudarė keli etapai: aktualios mokslinės literatūros ir užsienio tyrimų analizė,
Lietuvos vertimo rinkos įmonių ir vertėjų apklausos, kokybinė duomenų analizė vykdant giluminius ekspertų
grupės interviu.
Pradėjus tyrimą, pirmiausia išanalizuoti penkių Europos šalių universitetuose dėstomų ar siūlomų dėstyti
postredagavimo kursų turinys ir aprašai, taip pat naujausia postredagavimo tyrimams skirta literatūra, išskirtos
pagrindinės postredagavimo kompetencijos bei svarbiausi jų mokymo aspektai. Remiantis šia analize parengtas
klausimynas ir 2021 m. sausio–vasario mėn. apklaustos Lietuvos vertimo įmonės bei biurai (n1=42) ir savarankiškai dirbantys vertėjai (n2=61). Antrajame tyrimo etape apklausose surinkti naujausi vertimo rinkos duomenys
vėliau kokybiškai išanalizuoti ir aptarti giluminiuose interviu su atrinkta ekspertų grupe. Sudarant apklausų imtį
prioritetas teiktas ne imties tūriui, bet imties sklaidai atsižvelgiant į tai, ar įmonės bei vertėjai naudoja mašininio
vertimo technologijas ir (ar) teikia postredagavimo paslaugas. Giluminiams interviu taikyta kriterijaus imtis, res521

pondentai atrinkti iš kelių tipų įstaigų: vertimo paslaugas teikiančių įmonių, kurios naudojasi mašininio vertimo
programomis, aukštųjų mokyklų, kuriose dėstomi kalbos ir vertimo technologijų kursai, vienas ekspertas atstovavo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentą. Iš viso dalyvavo
septyni ekspertai.
Kokybiškai išanalizavus apklausų duomenis matyti, kad didžioji dauguma anketą pildžiusių vertimo biurų
bei įmonių mano, kad mašininio vertimo ir postredagavimo paslaugos šiuo metu Lietuvoje populiarėja (71,43
proc. respondentų) ir ateityje populiarės (85,71 proc. respondentų). Vertėjų požiūris labai panašus, atitinkamai
81,97 proc. ir 88,52 proc., ir atitinka pasaulinėje rinkoje vyraujančias tendencijas.
O’Brien (2002), Garcia (2010), Yamada (2015), Lommel ir DePalma (2016) ir kt. pastebi, kad vienas svarbesnių mašininio vertimo ir postredagavimo kompetencijų ugdymo aspektų yra dažnai pasitaikantis pačių vertėjų priešiškas požiūris į mašininį vertimą ir naujausias mašininio vertimo technologijas. Vieniems vertėjams itin
nepatinka taisyti besikartojančias automatiškai išversto teksto klaidas, kurių įprastai žmogaus verstame tekste
pasitaiko gerokai mažiau, kiti bijo prarasti gimtosios kalbos ir kalbos, į kurią verčia, įgūdžius, dar kiti jaučia, kad
ribojama jų kalbinės raiškos laisvė. Tačiau tarp tyrime dalyvavusių Lietuvoje dirbančių vertėjų išryškėjo labiau
palankus (29,51 proc.) ar neutralus (37,7 proc.) nei nepalankus požiūris į mašininį vertimą.
Tyrimo respondentams pateiktas postredagavimo kompetencijų sąrašas, sudarytas remiantis mokslinės
literatūros analize. Šio straipsnio pabaigoje pateikiamas respondentų grupių požiūrio į šias kompetencijas palyginimas (1 pav.). Tyrimo duomenys rodo, kad daugumai tirtų įmonių (85,71 proc.) svarbiausias yra teksto srities
išmanymas, nors tai nėra išskirtinai postredagavimo kompetencija. Mažiausiai svarbos abi respondentų grupės
teikė programavimo pagrindams. Itin didelę svarbą įmonės teikė įgytai postredagavimo patirčiai (76,19 proc.). Tai
leidžia daryti prielaidą, kad ugdant postredagavimo kompetencijas vertėjams svarbus praktinis postredagavimo
žinių taikymas. Pavyzdžiui, remdamasi Vasconcellos atliktu tyrimu, O’Brien apibendrina, kad pamatiniam postredagavimo įgūdžiui susiformuoti reikia bent vieno mėnesio kasdienio postredagavimo „visu etatu“, t. y. bent 100
000 žodžių [6]. Įdomu pastebėti, kad vertėjai postredagavimo kompetencijoms teikia gerokai mažiau svarbos
(55,74 proc. pritaria, kad jų trūkumas kelia sunkumų) nei vertimo įmonės (85,71 proc.).

TYRIMO APIBENDRINIMAS:
Darytina prielaida, kad vertėjai gerokai daugiau svarbos teikia kompetencijoms, susijusioms su automatiškai išverstu tekstu: gebėjimams įvertinti tokio teksto kokybę, tokiame tekste pasitaikančias klaidas, kritiškai
vertinti mašininio vertimo programas ir jų apdorotus tekstus (angl. output). Įmonėms svarbesnės kompetencijos, susijusios su bendru postredagavimo principų išmanymu, gebėjimu parengti tekstą mašininiam vertimui,
postredagavimo patirtimi ir pan. (angl. input). Dauguma ekspertų šiai prielaidai pritarė, aiškindami, kad vertimo įmonės investuoja savo išteklius į vertimo technologijų tobulinimą, o vertėjas visada bus atsakingas už
galutinį užsakovui pateikiamą rezultatą. Vis dėlto, nors čia matyti tam tikra atskirtis, ekspertų nuomone, visų
postredagavimui reikalingų kompetencijų turi būti mokoma kompleksiškai.
Vertinant sunkumus, su kuriais susiduriama postredaguojant automatiškai išverstus tekstus, vertėjai
dažniausiai išskyrė vieną sunkumą – mašininio vertimo programų trūkumus verčiant į (iš) lietuvių kalbos
(93,44 proc. vertėjų), o vertimo biurai ir įmonės visus anketoje išvardytus sunkumus vertina apylygiai (kiekvienam pritaria 83–85,71 proc. vertimo biurų), neišskirdami kurio nors vieno. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės
pastebėjo kur kas daugiau kitų sunkumų (nurodė juos komentaruose), taip pat juos komentavo išsamiau nei
vertėjai.
Daugiau vertėjų linkę manyti, kad postredagavimo geriausia mokytis savarankiškai, įmonės šį mokymosi
būdą vertina santūriausiai. Įmonių atsakymuose nurodoma, kad postredagavimo geriausia mokytis vertimo
paslaugas teikiančiose įmonėse, o galimybė postredagavimo kompetencijų įgyti studijuojant kolegijose ar universitetuose abiejų respondentų grupių įvertinta apylygiai ir tarp kitų vietų mokytis reikalingų kompetencijų
neišsiskyrė. Galiausiai, apibendrinus giluminių interviu su ekspertais duomenis matyti, kad mašininio vertimo
pažanga negrįžtamai keičia vertėjo profesiją, tad svarbu iš naujo peržiūrėti tam reikalingas kompetencijas ir
galimybes jas ugdyti kompleksiškai.
Taigi, tyrimo pradžioje iškelta prielaida pasitvirtino – tobulėjant mašininio vertimo programoms, postredagavimo kompetencijų svarba vertėjo profesijai sparčiai augs, o šių kompetencijų ugdymas rengiant vertėjus
taps ypač aktualus. Apibendrinus tyrimo duomenis ir ekspertų įžvalgas galima daryti išvadą, kad ilgainiui postredagavimo kompetencijų nereikės išskirti kaip atskirų, nes išsiplės pati verstinio teksto redagavimo samprata
(kuri apims ir automatiškai išversto teksto redagavimą), o daugelį kitų, nors tiesiogiai su postredagavimu ir
nesusijusių vertėjo kompetencijų, reikės ugdyti atsižvelgiant į tai, kad didžioji dauguma tekstų bus verčiami
automatiškai. Tarp šių kompetencijų tyrime svarbiausiomis išskirtos teksto lingvistikos žinios, aukštas kalbų
mokėjimo lygis ir verčiamo teksto srities išmanymas.
Ypač svarbu paminėti, kad postredagavimo kompetencijos turėtų būti ugdomos visais trimis mokymosi
lygmenimis: aukštosiose mokyklose, įmonėse ir savarankiškai. Tai reiškia, kad vertimo studijų programose reikėtų stiprinti kalbų bei teksto lingvistikos žinias, įmonėms svarbu parengti postredagavimo gaires ir užtikrinti
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glaudesnį įmonės, užsakovo ir vertėjo bendradarbiavimą (siekiant, kad mašininio vertimo programos vertimo procesus darytų sklandesnius
ir netaptų našta nė vienai iš minėtų pusių), o patiems vertėjams ypač svarbu plėsti savo verčiamo dalyko ar srities žinias.

1. pav.
. Įmonių ir vertėjų požiūrio į svarbiausias postredagavimo kompetencijas palyginimas
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LIETUVIŲ-ŠVEDŲ-VOKIEČIŲ
KALBŲ AKADEMINIŲ FRAZIŲ
SĄVADAS

Akademinis rašymas paprastai suvokiamas kaip sudėtingas procesas su kurio sunkumais pirmiausia susiduria studentai, dar tik besimokantys kurti mokslinį tekstą. Rašant akademinį darbą būtina atsižvelgti į tam
tikrus keliamus reikalavimus, tokio pobūdžio tekste reikia atskleisti rašomo darbo struktūrą, objektyviai išdėstyti
sukauptas žinias, aprašyti tiriamus reiškinius, juos išanalizuoti bei padaryti išvadas. Dėl šios priežasties mokslinis
rašymas įprastai kelia tam tikrų problemų ne tik studentams tekstus kuriantiems užsienio, bet ir gimtąja kalba.
Su tokiais sunkumais susiduriantiems studentams kaip pagalbinė priemonė sudaromi įvairių kalbų akademinių
žodžių sąrašai, internetiniai akademinių kolokacijų ir frazių sąvadai ar mokymosi platformos, tačiau Lietuvoje,
visgi, tokių mokomųjų išteklių, ypač elektroninių, nėra daug. Dėl šios priežasties, remiantis specialiai tam sukurtu
studentų darbų tekstynu, atliktais tyrimais ir Lietuvių mokslo kalbos tekstyno duomenimis, buvo sukurtas struktūruotas lietuvių kalbos akademinių frazių sąvadas (žr. https://doi.org/10.15388/academic.phrasebank), kaip
pagalba rašantiems baigiamuosius ar kitus mokslo darbus lietuvių kalba.
Remiantis minėtu sąvadu buvo kuriamas daugiakalbis lietuvių-švedų-vokiečių kalbų akademinių frazių sąvadas. Šis daugiakalbis akademinių frazių sąvadas yra svarbus ne tik nacionaliniame, tačiau ir tarptautiniame
kontekste. Juo pirmiausia galės naudotis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, rašantys mokslinius darbus gimtąja lietuvių ar užsienio (švedų ar vokiečių) kalba. Taip pat svarbu paminėti, jog tai gali tapti puikia mokomąja
priemone švedų ir vokiečių kalbomis kalbantiems užsieniečiams, kurie mokosi lietuvių kalbos. Toks daugiakalbis
akademinių frazių sąvadas galėtų dominti ir gretinamuosius mokslo kalbos tyrimus vykdančius mokslininkus.
Tinkamai parinktos kalbinės priemonės yra ne tik būdas atskleisti teksto struktūrą ir rišliau bei aiškiau aprašyti
tyrimo objektą bei išdėstyti jo rezultatus. Jos padeda ir skatina mąstyti apie tai, kas daroma tyrimo metu, kokių
klausimų kyla, kokių atsakymų ieškoma, kokios yra reiškinių priežastys ir pasekmės. Todėl parengtas tekstas tampa sklandesnis, akademiškesnis ir suprantamesnis.
Lietuvių-švedų-vokiečių kalbų akademinių frazių sąvadą sudaro apie 3,5 tūkst. frazių, kurios, vadovaujantis
jau egzistuojančia lietuvių kalbos sąvado struktūra, išskiriamos į 33 grupes. Pagal tekste atliekamą funkciją, šios
grupės sąvado sudarytojų padalintos į penkias struktūrines dalis: įvadą (1–4 grupės), teorinį darbo pagrindimą
ir tyrimų literatūros analizę (5–8), praktinę arba tiriamąją dalį (9–15 grupės) ir rezultatų analizę, apibendrinimus
bei išvadas (16–17 grupės). Penktoji dalis skirta „bendrosios funkcijos“ frazėms, kurios pasižymi universalumu ir
gali būti pritaikomos bet kurioje darbo vietoje (Zubaitienė et al., 2020). Kuriant akademinių frazių sąvadą remtasi
Irinos Völz studijoje (2016) pateiktu frazių skirstymo pagal funkcijas modeliu, kuris buvo šiek tiek tobulintas,
siekiant padaryti šį elektroninį išteklių lengviau suprantamą aukštųjų mokyklų studentams. Prieš imantis kurti
daugiakalbį sąvadą, pirmiausia išsamiai studijuoti minėtos autorės tyrimai, kadangi viena iš pasirinktų kalbų yra
vokiečių, kuria ir publikavo Völz. Tai leido lengviau suprasti ir įgyvendinti praktinius pristatomo projekto tikslus.
Vykdant projektą išryškėjo susipažinimo su tiriamų kalbų mokslinio stiliaus ypatumais svarba, tad buvo apžvelgti švedų ir vokiečių kalbų bakalauro pakopos studentų baigiamieji darbai, panašūs akademinių frazių sąvadai
(pvz. Manchesterio: http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/) bei mokslinės kalbos ypatybės, tokios kaip tam
tikros terminijos vartojimas, modalinių žodžių gausa, pirmojo asmens konstrukcijų atsisakymas ar pasyvinių ir
beasmenių konstrukcijų vartojimas (Steinhoff 2007: 10–19). Kuriant daugiakalbį akademinių frazių sąvadą pastebėti nemaži lietuvių ir germanų kalbų raiškos skirtumai, tačiau vokiečių ir švedų kalbos pasižymėjo lengvesne atitikmenų paieška. Ieškant atitikmenų kilo sunkumų parenkant tinkamus frazių atitikmenis, esant sinonimiškiems
žodžiams, taip pat švedų ir vokiečių kalbose nebuvo identifikuota priešdėlinių veiksmažodžių atitikmenų. Tam
tikrais atvejais nebuvo išlaikomas lietuvių kalbos raiškos savitumas. Darbo metu pastebėta žymimosios formos
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vartojimo svarba, pabrėžiama veiksmažodžio vieta gramatinėje sakinio struktūroje, taip pažymint skirtumus tarp
lietuvių ir germanų (švedų ir vokiečių) kalbų, bei aptariama gramatinė giminės raiška. Kadangi mokslo pasaulyje
gana svarbu laikytis susiformavusios teksto kūrimo tradicijos, analizuoti duomenys taip pat atskleidė, jog akademinių frazių atitikmenys neretai yra labiau funkciniai, o ne leksiniai atitikmenys, tad kuriant daugiakalbį sąvadą ir
neatsižvelgiant į šį aspektą iš karto matyti, kad tekstą kuriantis autorius yra negimtakalbis ir jo kalbos mokėjimo
lygis nėra aukštas.
Tikimasi, kad šis projektas ateityje bus tęsiamas kitų kolegų, kadangi būtų labai pravartu sukurtą daugiakalbį akademinių frazių sąvadą papildyti pirmiausia didžiosiomis Europos kalbomis (anglų, prancūzų). Ne mažiau
svarbu būtų įtraukti ir kaimynų (latvių, estų) kalbas. Žinoma, dar nemažai darbų galima atlikti ir kita kryptimi,
t. y. plečiant ir gausinant lietuviško sąvado apimtį bent iki 5 tūkst. frazių. Ypač norėtųsi papildyti tas funkcines
grupes, kurios kol kas nėra tokios gausios. Augant skaitmeninių išteklių populiarumui ir plečiantis techninėms
galimybėms būtų tikslinga sukurti ir išmaniesiems įrenginiams pritaikytą sąvado versiją.
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TIKINČIŲJŲ IR ATEISTŲ
DIALOGAS:
PLATONIŠKASIS MODELIS
VEIKALE „ĮSTATYMAI“

Sekuliarėjančioje, bet kartu religinių ir kultūrinių konfliktų kamuojamoje viešojoje erdvėje kyla klausimas,
koks komunikacinis modelis tarp tikinčiųjų ir ateistų leistų laikytis bendro demokratinio gyvenimo taisyklių ir
užtikrintų informuotą, abipusiškai praturtinantį bei argumentais grįstą diskursą. Kitaip tariant, kaip nesutarimą
tarp tikinčiųjų ir ateistų (kurį a priori lemia skirtingos pasaulėžiūros) paversti racionaliu ir konstruktyviu dialogu,
kur būtų siekiama ne tik diskutuoti, bet ir prieiti vieningų išvadų. Šiandien į produktyvų santykį visų pirma kviečia
religijų lyderiai ir viešieji intelektualai, tačiau tai veikiau yra bandymai taikiu būdu atsverti religinių konfliktų patirtis, o ne diskutuoti apie tikinčiųjų ir ateistų skirtumų pasaulėžiūrines prielaidas. Filosofiniai bandymai užmegzti
tarpusavio dialogą dažniausiai baigiasi oponento pozicijos racionalumo neigimu (e. g. [4]) ir kol kas nedavė teigiamų rezultatų. Tai verčia neapsiriboti šiuolaikinės kultūros pavyzdžiais ir ieškoti alternatyvių komunikacinių
modelių pasiūlymų filosofijos istorijoje. Tad šiuo tyrimu pasinaudojant ir šių laikų mokslininkų svarstymais buvo
siekiama atkreipti dėmesį į Platono „Įstatymus“ – vieną pirmųjų tekstų Vakarų intelektualinėje tradicijoje, kur
iškyla tikinčiųjų ir ateistų diskusijos problema. Tyrimas atliktas keturiais etapais: a) pažvelgta, kokius racionalaus
dialogo principus galima suformuluoti remiantis šiuolaikine epistemologija; b) įvertinta, ar Platono siūlomas dialogo modelis juos atitinka; c) įvardyta, kokių rezultatų galima tikėtis sekant minėtais principais ir kodėl racionalus
dialogas gali stagnuoti; d) galiausiai, grįžta prie Platono taikomi modelio, kurį nagrinėjant išskirsti trys šiuolaikinėje literatūroje neaptariami, tačiau potencialiai reikšmingi principus, kurių de facto laikosi Platonas ir kurie galėtų
reikšmingai prisidėti prie tinkamo tikinčiųjų ir ateistų dialogo modelio paieškų.
Kalbant apie (epistemiškai, o ne praktiškai) racionalų dialogą pagrindiniu racionalaus elgiesio nesutarimo
akivaizdoje parametru laikytinas oponento episteminis (ne)lygiavertiškumas. Mat nesutarimo situacijoje oponentai elgsis racionaliai, jei laikysis savo pozicijos, kai jiems nepritaria epistemiškai menkesnis oponentas ir elgsis
racionaliai atsisakydami savo pozicijos, jei jiems nepritaria epistemiškai pajėgesnis oponentas. Pagrindiniais tokio lygiavertiškumo kriterijais laikytini 1) oponento lygus susipažinimas su aptariamajam klausimui reikšminga
informacija; 2) oponento apylygiai intelektiniai sugebėjimai; 3) oponento deramas atsakas į jiems prieinamus
argumentus konkretaus klausimo atžvilgiu. Visi šie kriterijai yra problematiški (apie pirmojo problematiką cf. [6],
[9], [10] antrojo – [10], trečiojo – [3], [5]), o atsižvelgiant į jų taikyme iškylančius iššūkius galima suformuluoti
šiuos principus: 1) reikia su oponentu pasidalinti visa informacija kurią abi pusės laikytų reikšminga diskusijos
kontekste. Skirtingi ir evidencialiai neįvertinami oponentų atspirties taškai bei argumentai, kurių dėl skirtingų
atspirties taškų įtakos deramai priimti negali viena iš pusių, negali tapti oponento episteminio sumenkinimo pagrindu; 2) vertinant oponento episteminį racionalumą reikia įtraukti apylygių intelektualinių gebėjimų kriterijų,
tačiau negalima oponento intelektualinių gebėjimų sumenkinti a priori vien dėl priklausymo konkrečiai socialinei, politinei, pasaulėžiūrinei ar pan. grupei; 3) vertinant oponento argumentus būtina laikytis Nepriklausomumo
principo (pasak kurio įvertinant, ar oponentas deramai atsako į argumentus ir ar yra epistemiškai lygus negalima
remtis svarstymu už pirminio nusistatymo apie vertinamąjį ribų), o bendruomenės autoritetą galima pasitelkti tik
tada, kai abi pusės priklauso tai bendruomenei.
Panagrinėję dešimtą Platono „Įstatymų“ knygą pamatėme, kad Atėnietis – dialogo protagonistas, kurį negriežtai galima laikyti platoniškos pasaulėžiūros atstovu – kalbėdamasis su bičiuliu Kleinijui ir pats perteikdamas
savo oponentų, t.y. ateistų, pasaulėžiūrą Kleinijui prieštarauja būtent dėl to, kad pastarasis nesilaiko minėtų trijų
principų (885e7-886e3). Tačiau ir vystant racionalų dialogą tarp tikinčiųjų ir ateistų, jis gali atsidurti komunikaciniame akligatyvje. Viena iš priežasčių glūdi pirmajame epistemiškai racionalaus dialogo principe. Tarkime, kad
Jonas ir Viltė laiko vienas kitą epistemiškai lygiais. Abu oponentai pasidalija įvairiais filosofiniais argumentais,
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tačiau aiškios išvados prieiti nepavyksta. Galiausiai Jonas pasako Viltei, kad manyti, jog Dievas yra, jį skatina ne
tik filosofiniai argumentai, bet ir religinė patirtis. Tuo tarpu Viltė tokią patirtį suvokia tik iš gamtos mokslo perspektyvos ir negali jos įvertinti, kad šį argumentą patvirtintų arba paneigtų. Dėl skirtingų atspirties taškų Viltės
ir Jono argumentai apie religinę patirtį atsiduria skirtingose episteminėse dimensijose. Akivaizdu, kad diskusija
stagnuoja, nors (ir tuo pačiu, dėl to, kad) oponentai laikydamiesi pirmojo racionalaus dialogo principo nesumenkina vienas kito episteminio statuso. Tokią situaciją galėtume pavadinti racionaliu nesutarimu, t.y. nesutarimu,
kai abu oponentais elgiasi racionaliai, bet abu laikosi savo pozicijos. Kai kurie mokslininkai teigia, kad racionalus nesutarimas neįmanomas – esą to neleidžia Unikalumo tezė [6] ir oponentams nepriėjus bendrų išvadų jie
turėtų suspenduoti savo sprendįmą. Tačiau tikinčiųjų ir ateistų dialogo atveju tai neįmanoma, nes 1) mūsų de
facto pasirinktas religingas arba nereligingas gyvenimas (neįmanoma nepasirinkti nei vieno), laikymąsi neutralios
episteminės pozicijos padaro bene neįmanomą [9]; 2) agnosticizmas nėra neutrali pozicija, o tai suprasti padeda trumpas mintinis eksperimentas – tereikia įsivaizduoti pasaulį, kuriame būtų vien agnostikai ir ateistai arba
agnostikai ir tikintieji [8]. Kitaip tariant, tai, kad pozicija Dievo buvimo klausimu paremta atsiribojimu tiek nuo
teigiančiųjų, tiek nuo neigiančiųjų perspektyvos, dar nereiškia, kad ši pozicija nėra savarankiška ir šališka, veikiau
atvirkščiai – ji turi būti pagrįsta tiek vienų, tiek kitų atžvilgiu.
Ieškodami, kokie papildomi tikinčiųjų ir ateistų dialogo principai galėtų padėti išvengti akligatvio, pažvelgėme į tris „Įstatymų“ ištraukas (čia necituojamas dėl apimties), kuriose aptinkame tiek Atėniečio persakomą
ateistų argumentą, tiek paties Atėniečio argumentus. Nesiekdami įvertinti pačių argumentų, išskyrėme tikinčiųjų
ir ateistų dialogo principus, kurie kartu su pirmaisiais sudaro platoniško modelio šerdį. Tekste pastebėjome, kad
Atėnietis savo argumenta pradeda konstruoti naudodamas esminę „prigimties“ sąvoką, dėl kurios apibrėžimo su
ateistais sutaria ir nuo kurios priklauso tolimesnės argumentų eiga; taip pat pastebėjome, kad Atėnietis savo argumentą pritaiko dviem skirtingoms pasaulėžiūroms (nuolatinio kismo ir pradėjimo judėti iš statiškos būsenos);
galiausiai pamatėme, kad Atėnietis neįprastai daug dėmesio skiria įvairiausių judėjimų ir kismų klasifikacijai,
kurios didžiosios dalies vėlesniame argumente nepanaudoja, tačiau kuri atliepia ateistišką argumentacijos sferą.
Taigi, suformulavome šiuos principus: 4) (remiantis 885e7-886e3) formuluojant savo argumentą reikia atrasti
bendrus taškus su oponento pozicija, remtis konceptais dėl kurių sutariama ir išskirti esminius pasaulėžiūrinius
skirtumus, kuriems yra subordinuoti kiti nesutarimai; 5) (remiantis 894e7-895b1) formuluojant savo argumentą
negalima jo remti argumentu prieš vieną konkrečią pasaulio sampratą, jei oponento pozicija galima remiantis
kitokia pasaulio samprata; 6) diskutuojant su oponentu ir pateikiant savo argumentus reikia kreipti dėmesį ne tik
į tai, kas svarbu savai, bet ir į tai, kas svarbu oponento pasaulėžiūrai ir pozicijai.
Nagrinėjant tikinčiųjų ir ateistų diskusiją svarbu suprasti, kad į jos (vykstančios ar stagnuojančios) problemas žvelgti absoliučiai holistiškai bene neįmanoma neišeinant už vienos disciplinos ir vieno tyrimo rėmų. Bevaisį
ar net nenorimų pasekmių atnešantį nesutarimą tarp tikinčiųjų ir ateistų gali lemti daugelis priežasčių pradedant
psichologinėmis, baigiant politinėmis. Tačiau būtent episteminio racionalumo klausimai žvelgia į pamatines neišsprendžiamo nesutarimo priežastis, kurios lieka net kai oponentai yra geranoriški ir nesivadovauja vien emocijomis. Šios nuostatos vedami ir ieškodami episteminio racionalumo gairių ištyrėme pirmąjį raštijoje užfiksuotą
ateistų ir tikinčiųjų dialogą, kuris sufleruoja, kad toks dialogas gali būti vaisingas.
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DVIKALBĖ ELEKTRONINĖ
LEKSIKOGRAFIJA SU LIETUVIŲ
KALBA:
LIETUVIŲ-VOKIEČIŲ
KALBŲ ŽODYNŲ
MAKROSTRUKTŪROS IR
MIKROSTRUKTŪROS ANALIZĖ
IR VERTINIMAS

ŠIO TYRIMO TIKSLAS:
Bendra dvikalbių (vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių) elektroninių (būtent internete pasiekiamų) žodynų
struktūrų apžvalga. Tyrimo metu taip pat buvo orientuojamasi ir į dvikalbių elektroninių žodynų kokybę bei iškelti
tam tikri klausimai, susiję su šių žodynų kritika.
Tyrimo metu buvo surinktas trisdešimt vienas internete prieinamas elektroninis žodynas, paskui surinkti
žodynai buvo suskirstyti į šešias kategorijas pagal savo specifiškumą ar turinį. Daugiausia (vienuolika) žodynų
priklauso įprastinių (standartinių) internetinių žodynų kategorijai: būdvardis įprastinis šiuo atveju nurodo tai,
jog tokie žodynai internete pasitaiko dažniausiai, nes yra draugiškiausi vartotojui – tereikia į atitinkamą paieškos
laukelį puslapyje įvesti ieškomą žodį ir tokiu būdu ekrane bus parodytas žodyno straipsnis bei žodžio ekvivalentas
kitoje kalboje. Kaip pavyzdys tokiam įprastiniui internetiniui žodynui galėtų būti pateiktas vokiečių-lietuvių žodynas, sudarytas V. Mačienės ir R. Markevičiūtės (http://lkiis.lki.lt/vokieciu-lietuviu, prieiga per internetą). Kita kategorija vadinasi terminų internetiniai žodynai, aiškinantys įvarią terminiją, ši grupė susideda iš aštuonių žodynų.
Po jos seka trečia žodynų klasifikacijos kategorija, pavadinimu internetiniai glosarijai, kategoriją sudaro septyni
žodynai, kurie yra pateikti žodžių sąrašo pavidalu. Kita sekanti kategorija pavadinta tekstyno pavidalu pateikti internetiniai žodynai su trimis žodynais joje, tokie žodynai pateikti tekstyno pavidalu arba sistemos, primenančios
tekstyną, pavidalu. Likusios kategorijos, kuriose yra po vieną žodyną, vadinasi paveikslėlių internetiniai žodynai
ir frazemų internetiniai žodynai (frazemų internetiniuose žodynuose aiškinamos įvairios kalboje nusistovėjusios
frazės, dažnai vartojami sakiniai, posakiai ir pan.).
Žodynų makrostruktūros analizė (lemų pateikimo žodyne struktūros analizė) daugelyje atvejų nebuvo galima, nes daugelyje žodynų išvis nebuvo aiškaus ar struktūruoto bendro lemų pateikimo (turint omenyje leksikografijoje tradicines abėcėlinę ar lizdinę žodyno struktūras). Vis dėlto, kai kuriuose tirtuose internetiniuose žodynuose buvo pastebėta abėcėlinė jų makrostruktūra, pavyzdžiui, lietuvių-vokiečių žodyne LiDeW (http://titus.
uni-frankfurt.de/lidew/, prieiga per internetą) arba internetinio archyvo pagalba pasiektame vokiečių-lietuvių
žodyne (https://web.archive.org/web/20060411171031/dictionaries.vnvsoft.com/de/, prieiga per internetą).
Buvo pastebėta, jog didžioji dalis tirtų internetinių žodynų (septyniolika) buvo dvikrypčiai, tai reiškia, jog
ieškomas žodis galėjo būti įrašytas tiek lietuvių, tiek ir vokiečių kalbomis, pavyzdžiui, Glosbe žodyne (https://
lt.glosbe.com/de/lt, prieiga per internetą). Kita pastaba yra susijusi su žodynų daugiakalbiškumu: aštuoni iš tirtų
žodynų buvo daugiakalbiai (lemų atitikmenys buvo pateikti kai kuriomis kitomis germanų, fino-ugrų, romanų,
slavų ar konkrečiai latvių, kinų, korėjiečių, japonų ir kitomis kalbomis), tačiau didžioji žodynų dalis (dvidešimt
trys) buvo dvikalbiai (vokiečių-lietuvių/lietuvių-vokiečių).
Analizuojant žodynų mikrostruktūrą, buvo apžvelgti kai kurie žodynų straipsnio duomenų laukai, pvz.,
gramatinis, fonetinis ir iliustracinis duomenų laukai. Gramatinis duomenų laukas tirtuose internetiniuose žodynuose apėmė tokią informaciją kaip žodžio dalis, gramatinė giminė ir artikelis (kalbant apie lemas vokiečių
kalba). Įdomu tai, jog ši pagrindinė lemos informacija kai kuriuose žodynuose nebuvo rasta, o tai prieštarauja
(elektroninio) žodyno pagrindiniam tikslui – suteikti apie lemą kuo daugiau kalbinės informacijos (įskaitant ir jos
ekvivalentą dvikalbiame žodyne). Tokia informacija kaip naudininko bei daugiskaitos galūnės, esamojo ir būtojo
laiko trečio asmens formos ar papildoma veiksmažodžio gramatinė informacija atskleidė aukštesnę žodyno kokybę, o kai kur naudoti lotyniški trumpiniai vi (verbum intransitivum) ir vt (verbum transitivum) atskleidė tikslesnį
žodyno apdirbimą, pvz. lietuvių-vokiečių žodyne LiDeW (http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/lidew/ateiti.html,
prieiga per internetą). Fonetinis duomenų laukas apskritai yra gana tipinis internetiniams žodynams ir susidaro iš
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audio (tarimo) įrašų, lemų transkripcijos ir lietuviškų lemų kirčiavimo nuorodų. Tiek lietuviški, tiek ir vokiški audio
įrašai buvo rasti šešiuose žodynuose, pvz., Gėtės leidyklos žodyne (https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/DE/DELT/DELT.HTM, prieiga per internetą). Iliustraciniame duomenų lauke buvo rasti konkretūs pavyzdiniai
lemos vartojimo kalboje sakiniai. Kai kuriuose žodynuose šis duomenų laukas buvo gana platus (buvo pateikti
sakiniai, naudojami skirtinguose kontekstuose bei įvairiose situacijose), kituose žodynuose šis laukas buvo gana
siauras (viena ar dvi dažniausios lemos vartotės). Pavieniais atvejais žodynų straipsniuose buvo rasta ir kita papildoma informacija, tarkime, grafinis lemos pateikimas paveikslėlių ar fotografijų pagalba, abėcėlinis žodžių laukas
bei kiti su lema semantiškai susiję terminai.
Kalbant apie tirtų žodynų kritiką, kai kuriais atvejais ekvivalentai atitinkamoje kalboje buvo netinkami,
tarkime, žodžio ,,drabužiai“ atitikmuo ,,tragen” arba lemos „eksportuoti“ atitikmuo „der Export“ (šie atitikmenys
išreikšti netinkama kalbos dalimi). Kai kuriais atvejais lemos ekvivalentas žodyne išvis nebuvo pateiktas, kas ir
vėl prieštarauja kone pagrindiniam žodyno tikslui, pvz. (http://sprachen.chris-k.eu/litauisch-woerterbuch.php,
prieiga internete). Žodyno kokybiškumo klausimas iškilo ir tuomet, kai buvo susidurta su rašybos klaidomis žodynų straipsniuose: Wie geht es dir?- Kaip laikotais tu?, Guten Tag! – Laba diana!, Guten Appetit! – Skanau! ir kt.
Dažniausiai pasitaikiusios klaidos bendrai galėtų būti apibūdintos kaip ortografinės (pvz. vokiškų daiktavardžių
rašymas iš mažosios raidės ,,frau“ arba neteisinga rašyba žodžiuose bėrniukas, svecjias vietoje berniukas ir
svečias). Kai kurie žodynai funkcionavo (nekokybiško) mašininio vertimo principu, kai žodynas neatpažino žodžio
ribų, pvz., viename iš žodynų įvedus ieškomą žodį ,,namas“ buvo parodyti ir tokie netinkami kalbiniai ekvivalentai kaip befriedigend = patenkinamas arba das gemütliche Wohnzimmer = jaukus gyvenamasis kambarys. Kiti
aspektai - puslapyje iškrentančios reklamos ar klaidinantis puslapio išdėstymas taip pat stiprino abejones dėl
tokių internetinių žodynų patikimumo.

Literatūra
[1] Zubaitienė, V. Lietuvių leksikografija: istorija ir dabartis. Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius. 2014.
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PANDEMIJOS NARATYVAS
LIETUVOS ŽINIASKLAIDOJE
Kartu su COVID-19 viruso plitimu pasaulyje sklido pasakojimai apie viruso sukeltą pandemiją ir jos padarinius viešam ir privačiam žmonių gyvenimui. Vienos iš pagrindinių pasakotojų apie COVID-19 virusą – masinės
informacijos priemonės (medijos), kurios ne tik pristato faktus, bet ir juos interpretuoja, t. y. kuria tam tikrą
požiūrį į pasakojamus įvykius. Norint suprasti COVID-19 viruso sukeltus pokyčius žmonių socialiniame gyvenime,
neužtenka gamtos ir medicinos mokslų atliekamų tyrimų, tam reikalingi humanitarinių mokslų metodai, leidžiantys virusą traktuoti kaip socialinį fenomeną.
Atliekant šį tyrimą buvo siekiama ištirti Lietuvos žiniasklaidos, konkrečiai, informacinių LRT ir LNK televizijos laidų kurtą pandemijos naratyvą ir per jį skleistas ideologines vertes.

TYRIMO OBJEKTAS:
Pirmoji koronaviruso plitimo banga (nuo kovo 12 d. iki liepos 31 d.). Pasirenkami būtent šie televizijos
kanalai norint nustatyti bei palyginti visuomeninio (mokesčių mokėtojų išlaikomos LRT) ir privataus (šiuo atveju
LNK) transliuotojų informacijos pateikimo strategijas.
Televizijos kuriamam pandemijos pasakojimui analizuoti ypač parankus Algirdo Juliaus Greimo aprašytas naratyvinės semiotikos metodas, kuris padeda sukonstruoti naratyvus iš žinių laidose pasirodančių atskirų
pranešimų. Remiantis naratyvine semiotika ir Erico Landowskio aprašyta sociosemiotika, analizuojama veiksmų
plotmė (pasakojamasis turinys) ir komunikacijos plotmė (žurnalistinio pateikimo būdas). Veiksmų plotmėje LNK
ir LRT transliuotojų pateikiami naratyvai sutampa, t. y. pasakojama apie tuos pačius įvykius. Skirtumai tarp šių
televizijų išryškėja analizuojanti komunikacijos ašį.
Tiriant informacinių laidų pateikiamų veiksmų plotmę, buvo išskirti trys naratyvai, kuriuose veikia skirtingi
subjektai (kiekvienas subjektas siekia tam tikros vertės):
a) subjektas-valdžia, norintis suvaldyti pandemiją;
b) subjektas-gyventojai, siekiantis visuomenės sveikatos;
c) subjektas-gydytojai, siekiantis išgydyti sergančiuosius. Visuose naratyvuose įprastą visuomenės tvarką
sugriauna virusas, atliekantis antisubjekto vaidmenį, o subjektas (valdžia, gyventojai ar gydytojai) siekia ją atstatyti. Subjektą veikti skatina manipuliuojantis lėmėjas, o numatytą programą atlikti padeda
pagalbininkai (arba trukdo priešininkai). Subjektas susiduria su išbandymais, kuriuos įveikęs yra įvertinamas (apdovanojamas ar nubaudžiamas) teisiančiojo lėmėjo.
Pirmasis naratyvas, kuriame veikia valdžia, pateikia pamatinę veiksmų programą, tačiau jai įvykdyti reikalingos pagalbinės programos, kurias vykdo kiti subjektai. Subjektas-valdžia siekia suvaldyti pandemiją, tačiau tam
atlikti būtini pagalbininkai – gyventojai, juos prižiūrinčios institucijos (policija, kariuomenė) ir joms padedantys
savanoriai bei žinojimą apie virusą teikiantys epidemiologai. Pandemijos diskurse valdžia-subjektas yra ne grupinis, o dvejybinis subjektas: jį sudaro tuometinis sveikatos ministras Aurelijus Veryga ir ministras pirmininkas
Saulius Skvernelis. Valdžia siekia įtikinti gyventojus laikytis karantino (su gyventojų veiksmais susijęs antras naratyvas), ji, padedama pagalbininkų, nustato draudimus ir kontroliuoja gyventojų judėjimą.
Visuomenės judėjimas kontroliuojamas jos narius skirstant pagal judėjimo būdą: a) tie, kurie buvo išvykę iš
teritorijos (migrantai); b) teritorijos nepalikę gyventojai. Pirmieji apibūdinami kaip rizikinga grupė, kelianti pavojų
antrajai – rizikos grupei. LRT migrantus pristato kaip vienalytę grupę, keliančią grėsmę visuomenės sveikatai (pla-
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tina virusą) ir moralei (šaiposi iš pareigūnų, smurtauja). LNK šią grupę parodo kaip heterogenišką ir pažeidžiamą
(migrantai iš gyventojų sulaukia grasinimų susidoroti).
Gyventojai yra skaidomi pagal amžių:
a) senjorai (rizikos grupė);
b) vaikai, jaunimas;
c) neapibrėžta grupė (visi kiti).
Kiekvienai grupei teikiami skirtingi nurodymai ir priskiriamos skirtingos kompetencijos. Senjorams ir vaikams suteikiamos tos pačios kompetencijos – nepaklusnumas ir nesąmoningumas. Dar daugiau, senjorai, priklausantys rizikos grupei, imami traktuoti kaip rizikinga, t. y. riziką nešanti, grupė.
Šio pasakojimo pabaigoje, slopstant pandemijai ir atlaisvinant judėjimą, atliekamas valdžios įvertinimas.
Ši sankcija nėra vienalytė, ją atlieka trys teisiantieji lėmėjai:
a) gyventojai (kurių nuomonę reiškia žurnalistai);
b) valdžia, kuri pati įvertina savo darbą;
c) epidemiologai bei kiti politikai.
Gyventojai kaip teisiantysis lėmėjas valdžios vykdytą programą įvertina teigiamai, o epidemiologai ir politikai (nevaldantieji) atlieka neigiamą sankciją. Pastarieji valdžią kritikuoja dėl neatsižvelgimo į epidemiologų rekomendacijas (nepakankamas gyventojų ir gydytojų testavimas) ir dėl valdžios sutelkimo į vienas rankas (Seimo
nušalinimas nuo sprendimų priėmimo), siekiant kurti visagalių valdančiųjų įvaizdį.
Antrajame naratyve veikia gyventojai, kuriuos valdžia (manipuliuojantis lėmėjas) skatina laikytis karantino
ir siekti visuomenės sveikatos. Gyventojams siūloma programa – užsidaryti namuose ir nejudėti. Pirmiausia siekiama įtikinti piliečius laikytis rekomendacijų, kurios vėliau tampa draudimais – siekiama priversti vykdyti programą, kriminalizuojant įprastines gyvenimo formas.
Norėdami įtikinti gyventojus, valdantieji renkasi gąsdinimo strategiją: vietoje racionalaus argumentavimo
siekiama įbauginti. Nors viruso baimė televizijos diskurse pateikiama kaip natūrali ir savaiminga būsena (ateinanti iš paties subjekto), ją kuria žinių diskursas, įtikinėjantis bijoti to, kas nematoma, t. y. viruso. Gąsdinimas
atliekamas pasitelkiant vieną iš visuomenės valdymo režimų – disciplinarinį režimą (filosofo Michelio Foucault
terminas). Nebijantiems viruso sukeliamos ligos grasinama kontrolės mechanizmu – baudžiančiais pareigūnai ir
kareiviais, kurie „taiso“ netinkamą elgesį baudomis. Taip pat kuriamas panoptikume esančios visuomenės vaizdinys: pristatomas policijos pagalbininkas-kaimynas, kuris išlikdamas nematomu, nuolatos stebi subjektą-gyventojus, prižiūri, ar šis laikosi karantino taisyklių bei praneša apie pažeidimus policijai (žurnalistai kasdien skelbia
tokių pranešimų skaičius).
Šio naratyvo „kulminacija“ – lemiamas išbandymas. Tai Velykų savaitgalis, vadinamas egzaminu. Išlaikyti
egzaminą – reiškia likti namuose ir nejudėti. Nors šis išbandymas vadinamas gyventojų sąmoningumo egzaminu,
iš tiesų jis parodo gyventojų paklusnumą (pandemijos diskurse vartojami eufemizmai: totalaus, jokių klausimų
nekeliančio paklusnumo sąvoka, siejama su totalitariniais režimais, keičiama sąmoningumo, atsakingumo leksemomis). Valdžia save pristato kaip visažinį mokytoją, o gyventojams suteikia neracionalaus mokinio vaizdinį:
gyventojai traktuojami kaip neklusnūs, nesąmoningi vaikai, kuriuos reikia išmokyti elgtis teisingai. Galiausiai, egzaminą išlaikiusį subjektą-gyventoją sankcionuoja valdžia, atliekanti teisiančiojo lėmėjo vaidmenį: ji gyventojams
padovanoja judėjimo laisvę.
Šiame naratyve atsiskleidžia valdančiųjų atliekamo įtikinėjimo prieštaringumas: nors nuolat apeliuojama
į subjekto sąmoningumą (teigiama, kad norint įvykdyti gyventojams skirtą programą, būtinas atsakingumas),
įtikinimui pasirenkamos priemonės – gąsdinimo strategija – siejamos su emocionalumu, o ne racionaliu protu.
LNK televizijos žinių laidoje pažymima, kad baimė veda į neracionalų elgesį. Tai reiškia, kad subjektas tampa neracionaliu tuomet, kai jis skatinamas bijoti.
Televizijos diskurse subjektui-gyventojams siūloma siekti visuomenės sveikatos, tačiau ji pristatoma itin
siaurai: psichinė sveikata atskiriama nuo fizinės, o ši siejama tik su COVID-19 infekcijos sukeliama liga. Vertė teikiama ne žmogaus gerovei, kaip įvairių veiksnių visumai, bet užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičiaus mažinimui (vertė
teikiama statistikai). Šią visuomenės sveikatos sampratą sukonstruoja valdžia, o televizijos žurnalistai ją priima
kaip duotybę (šios sampratos nei LRT, nei LNK nemėgina užklausti).
Trečiajame naratyve subjektas-gydytojai siekia išgydyti sergančius. Šiai programai vykdyti yra būtinas pagalbininkas – valdžia, turinti aprūpinti apsaugos ir darbo priemonėmis, užtikrinti galimybę testuotis. Tačiau gydytojų pasakojime vadžia pasirodo kaip subjekto priešininkas, ne padedantis, o trukdantis atlikti programą: ji
neaprūpina priemonėmis, neatlieka testavimų, todėl subjektas turi veikti rizikuodamas savo sveikata ir gyvybe.
Atskirai tirtoje komunikacijos plotmėje analizuojama, kaip žurnalistai pateikia įvykius televizijos žiūrovam.
Lyginant nacionalinį ir privatų transliuotojus, galima pastebėti bendrų bruožų: žurnalistai rekomendacijas pristato kaip draudimus, o su pandemija susijusiems įvykiams aptarti pasitelkia sudramatinančią retoriką, t. y. imasi
bauginimo strategijos.
Tyrimo metu atsiskleidė skirtumai tarp LNK ir LRT televizijų. Visuomeninis transliuotojas viešąją gyventojų
nuomonę pateikia kaip homogenišką, nors tai demokratinėje visuomenėje neįmanoma. Žurnalistų kalbinami gy-
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ventojai kartoja valdančiųjų pasakymus. Privataus transliuotojo pateikiama gyventojų nuomonė taip pat neprieštarauja valdantiesiems (dauguma kalbinamų žmonių jiems pritaria), vis dėlto LNK televizijoje leidžiama išgirsti ir
kitaip manančių gyventojų balsus. Tad LNK kuriama viešoji nuomonė pasirodo kaip heterogeniška.
Tarp šių dviejų transliuotojų pastebimas laikinis skirtumas: LNK anksčiau už LRT reiškia kritiką valdantiesiems, ima anksčiau kalbėti apie psichologines problemas, patiriamas karantino metu.
LNK žurnalistai, kitaip nei LRT, žinių laidose prisiima represinio aparato vaidmenį, kurį paprastai atlieka
policininkai ir kareiviai. Žurnalistai, remiantis filosofo Louis Althussero terminija, priklauso ideologiniam valstybės aparatui, tačiau jie tampa valdančiųjų pagalbininkais, stebinčiais, kaip laikomasi karantino: atlieka policijai
priklausančią funkciją – „gaudo“ karantino taisyklėms nusižengiančius gyventojus.

SIŪLOMOS REKOMENDACIJOS:
LRT televizijoje turėtų būti vengiama primityvios propagandos, kai kuriamas vienodai mąstančių ir valdžiai
besąlygiškai pritariančių gyventojų vaizdinys. LNK žurnalistai neturėtų atlikti represiniam aparatui priklausančio
vaidmens.
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SEMIOTINĖ POETINIO TEKSTO
ANALIZĖ:
GIEDRĖS KAZLAUSKAITĖS
KŪRYBA

ŠIO PROJEKTO TIKSLAS:
Įvaldžius semiotikos metodą išanalizuoti Giedrės Kazlauskaitės kūrybą, atlikti konkrečių poetinių tekstų
iš poetės rinkinio Meninos semiotinę analizę. Imtis tokio tyrimo paskatino pastebėjimas, kad šiandienos tyrinėjimuose didelis dėmesys skiriamas literatūros kūrinio kontekstams, istorinėms, kultūrinėms perspektyvoms,
tačiau retai atliekama išsami konkretaus teksto analizė. Ypač, beveik visiškai neatliekamos šiuolaikinės poezijos
tekstų analizės. Giedrė Kazlauskaitė – viena ryškiausių šiandienos poezijos autorių, išleidusi jau keturis poezijos
rinkinius, tačiau jos kūryba išsamiai dar neanalizuota, tad tyrimo metu buvo tikimasi apčiuopti tam tikrus poetės
kūrybos principus ar aspektus, kurie leistų toliau tyrinėti.
Semiotinė teksto analizė suteikia įrankius ieškoti vidinio teksto rišlumo, reikšmės struktūrų, siūlo interpretacijos kryptis. Analizuojant eilėraščius buvo nuosekliai laikomasi semiotinės metodologinės generatyvinio tako
hipotezės, analizuojamas turinio diskursinis, naratyvinis ir loginis-semantinis lygmenys. Šis instrumentarijus dar
papildytas pasijinio matmens analize, kurią plėtojo Algirdo Juliaus Greimas ir Jacques Fontanille. Nors analizuojant poetinius tekstus ši prieiga nėra dažna, tačiau Kazlauskaitės poezijos analizėse pasijų semiotika atvėrė naujas
interpretacijos galimybes.
Atlikus pasirinktų dvylikos eilėraščių semiotines analizes pirmiausia išryškėjo vyraujanti aukštosios ir popkultūros (arba anti-kultūros) priešprieša, atsiskleidžianti tiek paviršiaus figūrų ryšiuose (poetas vs. barbarai,
kalbėjimas vs. veblenimas, individualumas vs. masiškumas, išsilavinimas vs. kvailumas, kūryba vs. naikinimas,
poezija vs. televizija ir t.t.), tiek naratyviniame (kaip subjekto ir antisubjekto naratyvinės programos) lygmenyje.
Eilėraštyje ,,Venecijietiška kaukė...“, kurio išsami semiotinė analizė buvo šio tyrimo išeities taškas, labai
ryški jausminė dimensija – pykčio ir pavydo pasijų raiška. Jausminė įtampa kyla tarp kalbančiosios – poetės ir
antisubjekto – minios, kuri atstovauja popkultūrą. Įdomių rezultatų pavyko pasiekti palyginus Greimo pykčio
pasijos aprašymą su Kazlauskaitės eilėraštyje matoma pykčio raiška. Greimas pykčio pasiją aprašė tirdamas su ja
susijusias leksemas prancūzų kalbos žodyne (Le petit Robert). Straipsnyje „Apie pyktį (leksinės semantikos studija)“ jis aprašo šios pasijos prancūziškosios sintagmos sandarą: patiklusis laukimas, apvylimas, nepasitenkinimas,
agresija. [1] Ši sintagma siejama su būsenos ir veikimo subjektų modalumais (modalumai semiotikoje yra keturi:
norėjimas, privalėjimas, galėjimas ir žinojimas arba mokėjimas): laukimo fazėje išryškėja pasitikėjimo santykis
tarp būsenos ir veikimo subjekto, kuriam būdingas privalėjimas veikti; apvylimo fazėje veikia žinojimas, kad įaistrintas subjektas negali būti konjunkcijoje su vertės objektu; nepasitenkinimo fazėje būsenos subjektas nori būti
konjunkcijoje, bet negali to padaryti; agresyvumo fazėje atsiranda būsenos subjekto norėjimas veikti negatyviai,
priešingai, priimamas konkretus veiklos planas. [2] Kazlauskaitės eilėraštyje subjektas patiria visas įvardintas
pykčio pasijos fazes. Agresyvumo fazėje pyktis įvardijamas tiesiogiai „aš ir toliau piktybiškai / rašysiu eilėraščius“.
[3] Taigi, pykčio pasija paverčia būsenos subjektą veikimo subjektu, taip sukonstruojama veikimo programa –
pykčio kurstoma kūrybinė veikla. Taip pat, Kazlauskaitės eilėraštyje išryškėja gana netikėtas, sakytume, lietuvių
poetinei tradicijai nebūdingas poeto vaizdinys – ne kaip romantizuoto, ramaus, prisitaikančio, bet pykstančio,
nebijančio rodyti paniekos.
Pavydas semiotikoje aprašytas kiek kitaip, jį analizavo Greimas ir Fontanille knygoje Pasijų semiotika.
Čia veikia tas, kuris pavydi (S1), jo varžovas (S2) ir mylimas objektas (O). Gali skleistis varžybų (S1/S2) arba
prieraišumo (S1/O) santykis. [4] Pastebima, kad dėl varžybų ir prieraišumo konfigūracijos pavydas yra mišri modalinė figūra: „Prieraišumo santykį modalizuoja norėjimas būti ir privalėjimas būti, varžybų santykį – privalėjimas
nebūti (pašalinimas iš bendrijos).“ [5] Pavydo pasija veikia antisubjekto naratyvinėje programoje. Atsiskleidžia
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modalumas nori, bet negali (nes nežino kaip), kuris apibendrina tiek prieraišumo, tiek varžybų konfigūracijos
modalines figūras. Kazlauskaitės eilėraštyje, kas nebūdinga pavydo pasijos aprašymui, pavydo apimtam subjektui sužinojus, kad negali pasiekti vertės objekto, jis yra paveikiamas ir pykčio pasijos, atsiduria paskutiniojoje –
agresijos – fazėje, tampa veikiantysis subjektas ir ima kerštauti, rodyti agresiją.
Atsispyrus nuo šio eilėraščio analizės ir atlikus kitų rinkinio Meninos eilėraščių diskursinio lygmens analizę,
išryškėjo kaukės ir veidrodžio izotopijos. Kaukė, priskyrus jai dengimo ir slėpimo funkcijas, sukuria situaciją, kurioje galima nuslėpti / pakeisti / sukurti naują tapatybę. Kaukės funkciją Kazlauskaitės eilėraščiuose atlieka kaukė
kaip papuošalas, grimas, kostiumas arba prisiimtas vaidmuo. Kaukė kaip vaidmuo matoma jau rinkinio struktūroje, jo skyreliai pavadinimuose („Infantė pina kasas“, „Infantė pozuoja dailininkui“, „Infantė koplyčioje“, „Pažas“).
Infantė yra nuoroda į to paties pavadinimo kaip rinkinys ispanų baroko tapytojo Diego Valazquezo paveikslą,
kurio centre – rūmų princesė. Viena vertus, kalbančioji tapatinasi su paveikslo personažu, kita vertus, ryškina
žodžio infantilus reikšmę – vaikiškas, kūdikiškas, su kuria taip pat tapatinamasi.
Naują tapatybę ar vaidmenį eilėraščiuose sukuria drabužis kaip kostiumas, jis dažniausiai siejamas su
kalbančiosios šeimos nariais – jų drabužiai arba kopijuojami, arba jų kategoriškai atsisakoma, arba – eilėraščių
kalbančioji juos perkeičia (persiuva, permezga), iš tos pačios medžiagos, siūlų sukuria autentišką savastį. Eilėraštyje ,,Vaikų mišios“ drabužio perkūrimas siejamas su poezijos rašymu, taigi, drabužis priimamas kaip kūrėjo,
poeto tapatybės dalis, kaukė.
Kaukė kaip papuošalas ir grimas atsiskleidžia eilėraštyje ,,Venecijietiška kaukė...“. Nurodomas kaukės-papuošalo kūrimo procesas – iš drožlių (sidabro, po to patikslinama, kad sidabro drožlės gaunamos iš akmeistų „dūdmaišių ir retežių skrynelių“). Akmeistai – XX a. rusų moderniosios poezijos srovės atstovai, o „Sidabro amžiumi“
buvo vadinamas rusų literatūros XIX a. pab. Ir XX a. pr. laikotarpis, sutapęs su minėtos srovės išplitimu Rusijoje.
Taigi eilėraštyje išryškėjęs kaukės semantinis laukas leidžia suprasti, kad kaukė veikia ne tik kaip tiesioginė figūra,
bet ir kaip metafora. Tokia interpretacija leidžia priskirti kauke puošiamam atlikėjui / kūrėjo / arba / poeto /
teminį vaidmenį, o kaukę interpretuoti ne tik kaip šio vaidmenio suradimą, priskyrimą sau, tačiau ir kaip žodinės
kūrybos metaforą: sidabro drožlės veikia kaip poetinės kalbos žodžiai, iš kurių dėliojami papuošalai, kaukės – iš
jų sukuriamas kūrinys.
Veidrodžio figūrai taip pat, kaip ir kaukei, priskiriama tapatybės kūrimo funkcija, svarbiausia čia susitikimo
su kitu savimi situacija. Tyrime remiamasi ne tik literatūros teoretikų, bet ir filosofų veidrodžio sampratomis, kurios viena kitą papildo, išskirdamos veidrodžio situaciją kaip tokią, kurioje objektyviai susitinkama su kitu savimi
(M. Merleau-Ponty, M. Bachtinu), literatūroje dar galinčią veikti kaip antrininkas (J. Lotmano). Kazlauskaitės poezijoje veidrodis visų pirma veikia kaip neišvengiamybė, reikalaujanti vėl ir vėl pažvelgti į save. Veidrodyje matomas „aš“ eilėraščiuose yra „aš“ antrininkas, į jį net kreipiamasi kitu asmeniu („tu“). Tekstuose nurodomas ir savo
vaidmens / kaukės kūrimo žvelgiant į veidrodį procesas, kuris susijęs su literatūrine laikysena, kūrėjo unikalumu,
gyvenimo būdu, savitu kūrybiniu braižu. Taigi, viena vertus, kalbančioji yra ta, kuri „matuojasi“ pozas, dedasi
įvairias kaukes, kita vertus – jos kaukės susijusios su kūryba, kuria ji užsiima. Tuo pačiu metu ji – ir pozuojanti, ir
kurianti; ir infantė, ir Valazquezas.
Taigi, Giedrės Kazlauskaitės rinkinio „Meninos“ eilėraščių semiotinė analizė leido atpažinti išryškėjusius pasikartojančius motyvus: kultūros ir popkultūros priešpriešą, kaukės bei veidrodžio izotopijas, kurios išryškino tapatybės formavimo problematiką, atsiskleidžiančią visame rinkinyje ir susijusią su kūryba, poezija. Pykčio ir pavydo pasijų atpažinimas Kazlauskaitės eilėraštyje leido pritaikyti pasijų semiotikos teoriją poetinio teksto analizei.
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