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D. Urniežiūtė
Lietuvos sporto universitetas

ORGANIZMO ATSAKO DINAMIKA Į
AKTYVIĄ IR PASYVIĄ HIPERTERMIJĄ

Vykstant pasauliniam atšilimui, hipertermija ir mirtys dėl jos sukeltų ligų yra aktuali problema visame pasaulyje [1]. Kūno temperatūra gali pasiekti hipertermijos lygį atliekant fizinį krūvį – tai aktyvioji hipertermija. Teik aktyvioji,
tiek pasyvioji hipertermija gali sukelti sveikatos sutrikimų [2], tačiau pagrindinė aktyvios hipertermijos problema yra
sumažėjęs darbingumas, kuris ypač aktualus sportininkams [1, 3] Aktyvaus ir pasyvus šildymo metu, padidėja širdies
susitraukimų dažnis, arterinis kraujo spaudimas, odos temperatūra, vidinė kūno temperatūra [2, 4]. Pasyvus šiluminis
stresas siejamas su padidėjusiu cirkuliuojančiu leukocitų skaičiumi visų pirma dėl didelio neutrofilų skaičiaus padidėjimo ir mažesnės limfocitų ir monocitų koncentracijos padidėjimo [5]. Nustatyta, kad aukšta temperatūra padidina centrinį nuovargį fizinio krūvio metu, padidėja katecholominų koncentracija ir kitų streso hormonų [1, 6]. Tačiau trūksta
mokslinių duomenų, kada pasireiškia šie pokyčiai ir kokia yra jų dinamika šilumos kaupimo ir atidavimo į aplinką metu taikant skirtingas hipertermijos strategijas (t. y. aktyvaus ir pasyvus šildymo).

Tyrimo tikslas:
Ištirti širdies ir kraujagyslių sistemos kaitą, raumens ir odos temperatūros pokyčius šilumos kaupimo ir atidavimo
metu, taikant skirtingas šildymo strategijas.

Tyrimo uždaviniai:
1. Ištirti kūno temperatūros (odos ir raumens) pokyčius šilumos kaupimo ir atidavimo metu naudojant aktyvaus
ir pasyvaus šildymo strategijas.
2. Įvertinti subjektyvų CNS atsaką į skirtingas šildymo strategijas.
3. Įvertinti širdies ir kraujagyslių sistemos atsaką naudojant aktyvaus ir pasyvaus šildymo strategijas.
Tiriamieji: 15 tiriamųjų, vyrai, amžius 23,33 ± 3,98 m., fiziškai aktyvūs, ūgis 186,07 ± 7,26 cm, svoris 80,21 ± 10,82 kg,
KMI 22,68 ± 1,8 kg/m2, riebalinė masė 14,91 ± 4,78 %.

Metodai.
Antropometrija (kūno masė vertinta „Tanita TBF-300“ kūno kompozicijos analizatoriumi), pulsometrija pulsometru
Polar, spirometrija „Oxycon Mobile“ nešiojamu dujų analizatoriumi, ergometrija: veloergometru „Monar 863E“, rektalinės temperatūros matavimas termometru „Ellab DM852“ su zondu, kuriame įmontuotas termodaviklis, raumens
temperatūros matavimas termometru „Ellab DM852“, odos temperatūros matavimas termometru „Microlife“ (matuota dešinės pusės kaktos, mentės, dilbio, blauzdos, šlaunies ir pėdos temepratūra), arterinio kraujo spaudimo (AKS)
matavimas sfigmomanometru, subjektyvių pojūčių vertinimas aktyvaus fizinio krūvio metu naudojant Borgo skalę, aktyvaus ir pasyvaus šildymo metu naudotos: prakaitavimo lygio keturių taškų skalė; šiluminio komforto skalė, terminio
pojūčio vertinimo skalė. Duomenų analizei naudotos Microsoft Excel, GraphPad ir Social Statistics programos. Statistiniam reikšmingumui nustatyti naudoti t testas ir Anova testas.

Tyrimo eiga.
Tiriamieji buvo testuojami tris kartus.
Maksimalaus deguonies suvartojimas (MDS) nustatytas nuosekliai sunkėjančio krūvio metu.
Antrą kartą taikytas pasyvaus šildymo strategijos protokolas – tiriamieji buvo šildomi 43 °C vandenyje, panardinti iki juosmens, iki rektalinė temperatūra pakilo iki 39 °C.
Trečia kartą tiriamiesiems taikytas aktyvaus šildymo strategijos protokolas – buvo atliekamas fizinio krūvio mėginys
dviračiu, kol tiriamojo vidinė temperatūra pasiekė 39 °C laipsnius, arba ne ilgiau 120 min. Visų testavimo metu buvo vertinami šie rodikliai: odos ir raumens temperatūros pokyčiai, ŠŠD ir AKS pokyčiai, bet subjektyvūs pojūčiai ir pastangos.
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Rezultatai.
Rektalinės temperatūros kilimo greitis. Aktyvaus šildymo metu pasiekti 39 °C užtruko 82,33+/-19,46 minutes, o
pasyvaus 70,18 ± 18,10 minutes, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo, tarp pasyvaus ir aktyvaus šildymo strategijų
keliamos temperatūros greičio nebuvo.
Raumens temperatūros pokyčiai. Pasyvaus ir aktyvaus šildymo metu rektalinei temperatūrai artėjant prie 39 °C, statistiškai reikšmingai didėjo raumens temperatūra visuose matavimo gyliuose. Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp aktyvaus ir
pasyvaus šildymo strategijų buvo nustatytas 3 cm gylyje esant 37,5 °C (atitinkamai 38,66 ± 0,33 °C ir 39,08 ± 0,19 °C, p ≤ 0,05)
2 cm gylyje ties 39 °C (38,22 ± 0,51 °C ir 39,14 ± 0,19 °C , p ≤ 0,01) bei 1 cm gylyje ties 38,5 °C (atitinkamai 37,44 ± 0,76 °C
ir 38,57 ± 0,24 °C, p ≤ 0,001) ir 39 °C (37,29 ± 1,02 °C ir 39,10 ± 0,33 °C, p ≤ 0,001) rektalinės temperatūros taškais.
Odos temperatūros pokyčiai. Kylant rektalinei temperatūrai, statistiškai reikšmingai kito odos temperatūra pasyvaus bei aktyvaus šildymo bei vėsimo metu po intervencijos (p ≤ 0,001). Matuojant kaktoje, statistiškai reikšmingi skirtumai tarp aktyvaus ir pasyvaus šildymo būdų nustatyti ties 38 °C (atitinkamai 33,86 ± 0,59 ir 34,79 ± 0,52) ir vėsimo
metu pasiekus pradinę temperatūrą (34,00 ± 0,62 ir 33,64 ± 0,46) (p ≤ 0,01). Matuojant šlaunyje statistiškai reikšmingai aukštesnė temperatūra buvo pasyvaus šildymo metu ties 37.5 °C (31,60 ± 1,10 ir 38,77 ± 1,38), 38 °C (32,05 ± 1,69
ir 39,32 ± 1,08), 38,5 °C (31,95 ± 2,06 ir 39,32 ± 1,39), 39 °C (31,87 ± 1,61 ir 38,71 ± 1,64) (p ≤ 0,001). Vėsimo metu
aukštesnė temperatūra buvo esant 38,5 °C (33,25 ± 1,02 ir 34,17 ± 0,55, p ≤ 0,05). Blauzdos odos temperatūra statistiškai reikšmingai aukštesnė buvo pasyvaus šildymo metus ties 37,5 °C (30,24 ± 1,25 ir 39,80 ± 0,55), 38 °C (30,65 ± 1,11
ir 39,56 ± 0,80), 38,5 °C (30,71 ± 1,33 ir 39,74 ± 0,79 ir 39 °C (31,63 ± 1,45 ir 39,61 ± 0,56) šildymo metu (p ≤ 0,001) ir
38,5 °C (31,71 ± 1,31 ir 33,88 ± 0,66, p ≤ 0,01) bei 38 °C (32,06 ± 1,30 ir 33,33 ± 0,49, p ≤ 0,05) vėsimo metu.
Subjektyvūs pojūčiai. Statistiškai reikšmingos skirtumo tarp aktyvaus ir pasyvaus šildymo esant vienodai rektalinei temperatūrai nenustatyta matuojant nei viena skale. Aktyvaus šildymo statistiškai reikšmingi pokyčiai nustatyti naudojant šiluminio komforto (P2), terminio pojūčio (P3) rezultatai didėjo kylant temperatūrai. Ties 39 °C P2 buvo
3,38 ± 0,87, P3 8,23 ± 0,44, Borgo 16,77 ± 1,79. Pasyvaus šildymo metu statistiškai reikšmingi skirtumai tarp rezultatų buvo išmatuotas visomis skalėmis (p ≤ 0,001). Pasyvaus šildymos metu prakaitavimo lygio jutimas mažėjo, kylant
temperatūrai. Tuo tarpu P2 ir P3 skalių balai augo, kylant temperatūrai.
Širdies susitraukimų dažnis. ŠSD kilo aktyvaus ir pasyvaus šildymo metu. Aktyvaus šildymo metu ŠSD pasiektas 88 ± 16,5 k./min., pasyvaus šildymo metu 51,23 ± 3,76 k./min. pokytis. Aktyvaus šildymo metu buvo pasiektas
37,53 (p ≤ 0,001) didesnis ŠSD, nei pasyvaus. Aktyvaus šildymo metu bei po jo ŠSD buvo didesnis nei pasyvaus visuose atskiruose matavimo taškuose išskyrus pradinį. Šldymo metu ŠSD ties 37,5 °C (110,23 ± 37,25 ir 91,31 ± 21,82, p
≤ 0,05), 38 °C (138,00 ± 22,21 ir 104,93 ± 14,28, p ≤ 0,01), 38,5 °C (149,38 ± 21,95 ir 116,93 ± 15,40,p ≤ 0,001), 39 °C
(159,55 ± 24,20 ir 120,14 ± 16,87, p ≤ 0,001). Vėsimo metu ŠSD ties 38,5 °C (97,91 ± 11,34 ir 81,71 ± 12,16, p≤ 0,01),
38 °C (92,46 ± 9,52 ir 78,50 ± 9,30, p ≤ 0,001), 37,5 °C (85,77 ± 8,54 ir 72,21 ± 9,05, p ≤ 0,001).
Arterinis kraujospūdis. Sisitolinis AKS kilo aktyvaus ir pasyvaus šildymo metu (p ≤ 0,001). Aktyvaus šildymo metu
sistolinis AKS pakilo 19,2 ± 4,21 mmHg, o pasyvaus 9,05 ± 5,85 mmHg, skirtumas – 10,15 mmHg (p ≤ 0,05). Sistolinis
AKS statistiškai reikšmingai didesnis buvo aktyvaus šildymo metu ties 37,5 °C (138,92 ± 15,63 ir 125,43 ± 8,98, p ≤ 0,05),
38 °C (152,62 ± 17,10 ir 125,57 ± 19,61, p ≤ 0,01) ir 38,5 °C (149,62 ± 20,48 ir 128,92 ± 9,91, p ≤ 0,05). Vėsimo metu
statistiškai reikšmingų skirtumų nefiksuota. Skirtumai tarp diastolinio AKS skirtinguose matavimo taškuose aktyvaus ir
pasyvaus šildymo metu buvo statistiškai reikšmingi (p<0,001). 38 °C taške aktyvaus šildymo metu diastolisnis spaudimas buvo didesnis, nei pasyvaus šildymo metu (atitinkamai 64,77 ± 9,42 ir 71,79 ± 9,06, p ≤ 0,05).

Išvados:
1. Raumenų ir odos temperatūra kyla šildymo metu, pasyvus šildymo būdas yra veiksmingesnis norint pakelti temperatūrą negiliai esančiuose raumenyse arba panardintų kūno dalių odoje bei kaktoje.
2. Nėra reikšmingo skirtumo tarp subjektyvių pojūčių šildymo metu, jei vidinė temperatūrą yra vienoda.
3. Širdies ir kraujagyslių sistema reaguoja į vidinės temperatūros kilimą didėjančiu širdies susitraukimų dažniu ir
sistolinio AKS kilimu, šie pokyčiai didesni aktyvaus šildymo metu.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0002) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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AUGALŲ IR ENDOFITINIŲ BAKTERIJŲ
SĄVEIKOS TYRIMAS IN VITRO
MODELINĖJE SISTEMOJE
Endofitiniai mikroorganizmai kolonizuoja įvairius augalo audinius, nesukeldami išorinių infekcijos požymių. Endofitinės bakterijos aptinkamos kone kiekviename augale, su pastaruoju sudaro nepatogeninius ryšius. Žinoma, kad augalai,
inokuliuoti bakteriniais endofitais yra atsparesni biotinės bei abiotinės kilmės stresui, nes efektyviau įsisavina maistines medžiagas ir geriau išgyvena. Bakterinės kilmės endofitai sintetina platų spektrą biologiškai aktyvių junginių, kurie
reguliuoja augalų fiziologines funkcijas [1]. Endofitinės bakterijos veikia kaip patogenų biokontrolės veiksniai, kurie gali
būti sėkmingai taikomi augalų apsaugai. Tarp endofitų yra ir mikroorganizmų, pasižyminčių augalų streso slopinimu [2].
Nepaisant didelio informacijos apie endofitinius mikroorganizmus kiekio, žinios apie augalų ir endofitų molekulinės sąveikos mechanizmus, ir ypač procesus vykstančius pradiniame augalo audinių kolonizacijos etape, yra nepakankamai išsamios. Viduląstelinis ir ekstraląstelinis aktyvių deguonies junginių (ADJ) kaupimas yra esminis augalo-mikroorganizmų sąveikos formavimosi komponentas. Indukuojama augalo antimikrobinė apsauginė sistema yra reguliuojama bifazinio ADJ kaupimo pliupsnio, kuris pirmiausia tarpininkauja infekuojančio mikoorganizmo atpažinimui, o vėliau paleidžia apsauginę reakciją [3]. Todėl pradinio kontakto etape visi mikoorganizmai stimuliuoja ADJ tarpininkaujamų signalų perdavimą, it tai sudaro prielaidas tolimesnei sąveikos plėtotei. Simbiontiniai mikoorganizmai, kaip ir patogenai, slopiną antrąją ADJ kaupimo bangą, kadangi jie yra prisitaikę išvengti arba slopinti augalo šeimininko apsauginį atsaką [4, 5]. Panašiai ir endofitų stimuliuojamas H2O2 kaupimas yra susijęs su citozolio Ca2+ koncentracijos padidėjimu, salicilo ir jazminų rūgšties ar su apsauginių atsaku susijusių metabolitų kaupimu ir raiška apsauginio atsako
genų, ko pasekoje formuojasi mutualistinė arba komensalinė sąveika [6].

Tyrimo tikslas.
Įvertinti augalo ląstelių oksidacinės-redukcinės pusiausvyros ir karbonilintų baltymų sudėties pokyčius ankstyvajame augalo ir endofitinių bakterijų sąveikos etape panaudojant modelinę tabako ląstelių suspensijos sistemą.
Tyrimui naudota tabako (Nicotiana tabacum L.) ląstelių suspensija. Ląstelės augintos Murashige ir Skoog (MS)
maitinamojoje terpėje (pH-5,8) [7], papildytoje 30 g/l sacharoze, 9 μM 2,4-dichlorfenoksiacto rūgšties (2,4-D), 4,9 μM
indol-3-sviesto rūgšties, 0,5 μM kinetino. Endofitinės bakterijos augintos skystoje LB terpėje ir naudotos eksponentinės augimo fazės. Bakterijos centrifuguotos ir suspenduotos šviežioje MS terpėje ir pridėtos į tabako ląstelių suspensiją iki galutinės koncentracijos 107 kfv ml-1. Po 2 val. inkubacijos mėginiai 30 min. dažyti pridėjus dimetilsulfoksido tirpale (DMSO) ištirpinto 2’,7’-dichlorofluoresceino (H2DCFDA) (galutinė koncentracija 10 µM). Susidariusio viduląstelinio
H2DCFDA dažo koncentracija matuota fluorimetru LS55 (Perkin-Elmer), sužadinimui ir matavimui atitinkamai taikyti
485 ir 525 nm bangos ilgiai. Kalibracijai naudota MS terpė.
Baltymų pavyzdžiai buvo paruošti naudojant modifikuotą fenolio ekstrakcijos metodą [8]. Baltymų sudėties (proteomo) analizė atlikta diferencinės gelio elektroforezės metodu (DIGE) [9]. Karbonilo grupių modifikacijai panaudoti hidrazino grupe modifikuoti fluorescuojantys dažai (Biotium Ltd.). Baltymai pasižymintys karbonilinimo skirtumais identifikuoti skaitant su tripsinu ir masių spektrometrijos analize. Baltymų funkcijos apibendrintos bioinformatikos metodais remiantis genų ontologijos ir baltymų funkcinės sąveikos duomenimis.
Endofitų poveikio augalo ląstelių oksidacinei-redukcinei pusiausvyrai tyrimui panaudoti šeši kolekcijoje sukaupti iš tabako audinių išskirtų endofitinių bakterijų kamienai [10]: Bacillus toyonensis Nt.18, B. wiedmannii Nt 3.2,
B. wiedmannii Nt 14.2, B. simplex Nt 21, B. Aryabhattai Nt.27 ir Pseudomonas koreensis Nt 32. Tyrimu nustatyta, kad
palyginus su kontrole po 2 valandų inkubacijos tabako ląstelių ADJ kaupimą statistiškai patikimai skatino B. simplex Nt 21
kamienas (1 pav.). Patikimas ADJ kaupimo sumažėjimas nustatytas po inkubacijos su P. koreensis Nt 32 kamienu.
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1 pav.
Endofitinių bakterijų poveikis ADJ kaupimui tabako ląstelėse. Žvaigždutės simboliu
pažymėti statiskai patikimi skirtumai lyginant su kontrole (p < 0,05)

Remiantis poveikio ADJ kaupimui tabako ląstelėse dėsningumais, tolimesniam baltymų raiškos ir modifikacijų vertinimui pasirinktas B. simplex Nt 21 kamienas. Dvikryptės gelio elektroforezės baltymų sudėties tyrimu nustatyta, kad
po 2 valandų inkubacijos su bakterijomis tabako ląstelių baltymų raiškos dėsningumai buvo panašūs kaip ir kontrolės varianto ir patikimų skirtumų nebuvo nustatyta. Tačiau dvikryptei elektroforezei panaudojus baltymų modifikaciją
karbonilinimui specifiškais fluorescuojančiais dažais, nustatyta 19 baltymų pasižyminčių karbonilinimo pokyčiais. Šie
baltymai buvo identifikuoti masių spektrometrijos metodu ir nustatyta, kad karbonilinimo pkyčiai būdingi baltymams
susijusiems su ląstelių atsaku į oksidacinį stresą (enolazė ir gliutationo S-transferazė), taip pat karbonilinimo pokyčiai
būdingi baltymams susijusiems su metaboliniais procesais, tokiais kaip izopreno (akonitazė) ir fenazino (PhzF) sintezė.

Išvados.
1. Po 2 valandų inkubacijos Bacilllus simplex Nt 21 kamienas aktyvuoja ADJ kaupimą tabako ląstelėse, o
Pseudomonas koreensis Nt 32 būdingas ADJ kaupimą slopinantis poveikis.
2. Inkubacija su Bacilllus simplex Nt 21 kamienu nesukelia tabako ląstelių baltymų raiškos pokyčių.
3. B. simplex Nt 21 kamieno aktyvinamas ADJ kaupimas tabako ląstelėse sukelia streso atsako ir metabolizmo
procesuose dalyvaujančių baltymų karbonilinimo pokyčius.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0011) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SULIETŲ BIOKATALIZATORIŲ,
TURINČIŲ GDEst-95, GD-95 IR
Kut-SP DOMENUS, TYRIMAI
Įvadas.
Kutinazės, taip pat žinomos kaip kutino hidrolazės (EC 3.1.1.74), yra fermentai, pirmą kartą atrasti fitopatogeninuose grybuose, kurie geba augti ant kutino kaip vienintelio anglies šaltinio. Šie fermentai pasižymi lipazių ir esterazių katalizinėmis savybėmis bei unikaliu aktyvumu, kuriam nėra reikalingas substrato / vandens fazių sąlytis [1]. Be
to, kutinazės katalizuoja ne tik hidrolizės, bet ir esterių sintezės bei peresterinimo reakcijas, priklausomai nuo vandens kiekio reakcijos mišinyje. Paskutiniu metu, kutinazės sulaukia daug dėmesio dėl gebėjimo degraduoti sintetinius polimerus, tokius kaip poli(L-pieno rūgštis) (PLA), poli(ε-kaprolaktonas) (PCL), polietileno tereftalatas (PET),
poli(etileno adipatas) (PEA) ir pan. [2-4]. Nepaisant daug patrauklių savybių, bakterinių kutinazių pritaikymo perspektyvos yra ribojamos, dėl sunkiai identifikuojamų atviro skaitymo rėmelių. Persidengiantys hidrolizuojamų substratų spektrai su lipazėmis ir esterazėmis bei kitos panašios savybės – lemia neteisingą kutinazių priskyrimą prie
vienų ar kitų fermentų [5]. Dėl to, reikalingi išsamesni tyrimai, kurie ateityje leistų šių fermentų pilnavertį taikymą
pramonės sektoriuje.
Ankstesnio projekto metu „Mikrobinių kutinazių funkcionalumo tyrimai“, 09.3.3-LMT-K-712-22-0074, buvo tiriama Streptomyces scabiei 87.22 rekombinantinė kutinazė ir jos mutantiniai variantai. Rezultatai parodė, kad pašalinus
signalinį peptidą kutinazės (Kut-SP) sintezė yra minimali ir nedetektuojama NDS-PAGE gelyje. Vienas iš galimų sprendimų, norint padidinti neefektyviai sintetinamo baltymo išeigą – sulietų fermentų kūrimas. Projekto „Sulietų lipolizinių fermentų tyrimai: struktūros ir funkcijos ryšio analizė“, 09.3.3-LMT-K-712-10,0028, metu buvo tiriami sulieti, iš
Geobacillus sp. 95 kamieno sintetinamų esterazės GDEst-95 ir lipazės GD-95 sudaryti fermentai [6]. Pastarojo projekto
metu gauti rezultatai leido daryti prielaidą, kad GDEst-95 ir GD-95 fermentai gali būti puikūs suliejimo domenai, galintys padėti keisti ir moduliuoti kitų fermentų savybes: išeigą, aktyvumą, termostabilumą. Šiuo projektu buvo siekiama
apjungti minėtų dviejų projektų objektus ir įvertinti galimybę padidinti Kut-SP sintezę naudojant GDEst-95 arba GD-95
fermentus kaip suliejimo partnerius. Projekto metu buvo sukurti šie Kut-SP kutinazės variantai:
1) Kutinazė-Lipazė (Kut-Lip);
2) Lipazė-Kutinazė (Lip-Kut);
3) Esterazė-Kutinazė (Est-Kut);
4) Kutinazė-Esterazė (Kut-Est);
5) ir 6) – sulieti fermentai, kur lipazės ar esterazės domenas yra neaktyvus.

Projekto tikslas.
Sukurti naujus sulietus biokatalizatorius, turinčius GDEst-95, GD-95 ir Kut-SP fermentų domenus ir įvertinti
jų funkcionalumą.

Metodai.
•	Kut-SP, GD-95 ir GDEst-95 domenai, skirti sulietų fermentų konstravimui, sukurti naudojant PGR ir specifinius
pradmenis. Pradmenų pagalba genų galuose įterptos skirtingų restrikcijos endonukleazių sekos, kurios leido
susiūti sukirptus genus (1 pav). Inaktyvuoti lipazės ir esterazės variantai sukurti ankstesnių tyrimų metu.
•	Sujungti genai įsiūti į pET-21c(+) vektorių ir įkelti E. coli BL21 (DE3) ląsteles taikant elektroporaciją.
•	Po sintezės indukcijos, fermentai išgryninti naudojant imobilizuotų Co2+ jonų giminingumo chromatografiją.
• 	Sulietų fermentų sintezės ir gryninimo metu gautų frakcijų analizei naudoti NDS-PAGE bei zimografijos metodai.
•	Fermentų savybės (savitasis aktyvumas, aktyvumas ir stabilumas aukštose temperatūrose, substratinis savitumas)
vertintos spektrofotometriškai.
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1 pav.
Sulietų Kut-Lip, Kut-Est, Lip-Kut ir Est-Kut fermentų kūrimo schema. EK (E – glutamatas, K – lizinas) – jungtukas atsirandantis SacI restrikcijos
endonukleazės kirpimo vietoje. LipM-Kut ir EstM-Kut atveju, naudotos tokios pačios restrikcijos endonukleazės, kaip Lip-Kut ir Est-Kut kūrimui.

Rezultatai.
Projekto metu sėkmingai sukurti keturi iš Kut-SP, GD-95 ir GDEst-95 domenų sudaryti sulieti fermentai – Kut-Lip,
Lip-Kut, Kut-Est ir Est-Kut. Gauti sulietų Est-Kut ir Lip-Kut fermentų sintezės indukcijos rezultatai patvirtino iškeltą hipotezę, kad kutinazės domeną prijungiant sulietų baltymų C-gale, tokie fermentai yra sintetinami E. coli BL21 (DE3)
ląstelėse, priešingai nei Kut-Lip ir Kut-Est variantai. Tai parodo didelį GD-95 ir GDEst-95 fermentų, kaip puikių suliejimo partnerių, potencialą.
Est-Kut sulietas fermentas buvo išgrynintas naudojant Co2+ jonų giminingumo chromatografiją. Išanalizavus NDS-PAGE
gelyje gautą baltymų profilį, nustatytas tinkamo dydžio tikslinis baltymas. Lip-Kut sintezės indukcijos atveju, zimogramoje detektuotos dvi tributirino hidrolizės zonos – viena iš jų gaunama veikiant GD-95 lipazei, kuri susidaro galimai
vykstant tokio sulieto baltymo proteolizei. Priešingai, Est-Kut konstruktas išlieka stabilus, tačiau hidrolizės zonos šiuo
atveju nebuvo detektuotos, kas parodo galimai pasikeitusį sulieto fermento substratinį savitumą.
Įvertinus lipazės ir esterazės domenų įtaką kutinazės sintezės efektyvumui, sukurti du nauji sulieti fermentai –
LipM-Kut ir EstM-Kut, tokiu būdu siekiant įvertinti ar kutinazės aktyvumas nėra paveikiamas papildomo domeno prijungimo. Baltymų sintezės indukcijos ir gryninimo analizė NDS-PAGE patvirtino sukurtų fermentų sintezę, tačiau hidrolizės zonos zimogramoje nebuvo detektuotos. Nepaisant to, pirminiai spektrofotometriniai matavimai patvirtino, kad
LipM-Kut ir EstM-Kut fermentai yra aktyvūs.
Įvertinus LipM-Kut, EstM-Kut ir Est-Kut savybes ir jas palyginus su ankstesnio projekto metu tirta Kut-SP kutinaze,
nustatyta, kad papildomas domenas ne tik reikšmingai nepaveikia kutinazės savitojo aktyvumo, bet ir padidina jos aktyvumą bei stabilumą aukštose temperatūrose.

Apibendrinimas.
Šio projekto metu gauti rezultatai GDEst-95 esterazę charakterizuoja kaip puikų suliejimo partnerį siekiant padidinti neefektyviai sintetinamo baltymo išeigą. Nors su GD-95 lipazės domenu sukurtas sulietas fermentas skyla, inaktyvavus šį domeną, jis gali būti taip pat pritaikomas tikslinio baltymo sintezei gerinti. Svarbiausia, kad papildomai prijungtas domenas neinaktyvuoja tikslinio fermento – kutinazės, o priešingai padidina jos aktyvumą ir stabilumą aukštose temperatūrose. Visos šios savybės charakterizuoja naujai sukurtus fermentus kaip potencialius įrankius pramonėje
vykdomiems procesams atlikti.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0030) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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TRENIRUOČIŲ BLOKINĖS (KONCENTRUOTŲ
KRŪVIŲ) PERIODIZACIJOS ĮTAKA JAUNŲJŲ
PLAUKIKŲ FUNKCINIAM PARENGTUMUI
Lietuvos sportininkų plaukimo varžybose pasiekimai yra puikūs lyginant su tokio pat mąsto šalimis. Šiuo metu labiausiai žinomas Lietuvos sportininkas yra Danas Rapšys, kuris džiugina visus lietuvius savo pasiekimais. Sportui tobulėjant ir konkurencijai didėjant treniruotės tapo vis svarbesnės. Treneriai stengiasi vis tobulinti treniruočių strategijas,
taip tampant pranašesniu prieš varžovus [1]. Visoje Lietuvoje populiaru treniruotis daug ir sunkiai jau nuo pat mažų
dienų, per vieną treniruotę nuplaukti nemažiau 3 km. Tai yra standartinės periodizacijos treniruočių planas: pradėti
nuo mažo atstumo ir jį palaipsniui didinti. Naudojant koncentruotų krūvių metodiką su elitiniais plaukikais tyrimai atskleidė didelį savitosios jėgos ir anaerobinio pajėgumo padidėjimą [2]. Akivaizdu, kad kai kuriems per daug treniruotiems jauniems sportininkams per didelis treniruočių krūvis ir netinkamas poilsis iš tiesų yra pagrindinė priežastis, kodėl jie persitreniruoja. Vaikų fizinis pasiruošimas nėra taip gerai išugdytas ir jis dar formuojasi. Plaukiant ilgus nuotolius vaikas neturės jėgų išlaikyti aukštą intensyvumą visą treniruotę.

Tyrimo tikslas.
Nustatyti treniruočių blokinės (koncentruotų krūvių) periodizacijos įtaką jaunųjų plaukikų funkciniam / fiziniam
parengtumui.
Tyrime dalyvavo 11–13 metų amžiaus Kauno miesto jaunieji plaukikai, kurių treniruočių stažas 4–5 metai. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes: eksperimentinę ir kontrolinę, kiekvienoje grupėje po 12–14 vaikų (1 lentelė).

1 lentelė. Tiriamųjų grupių antropometriniai duomenys
Tiriamosios grupės

Tiriamųjų
skaičius

Amžius, (m)

Ūgis, (cm)

Svoris, (kg)

KMI (kg/m²)

Kontrolinė grupė

n=12

11,5 ± 0,4

158,1 ± 2,5

45,3 ± 2,5

19,3 ± 1,1

Eksperimentinė grupė

n=14

11,8 ± 0,5

156,3 ± 3,9

43,0 ± 4,3

17,4 ± 0,8

Tyrimo metodai:
1. Antropometrija (Ūgis, svoris, KMI);
2. Spirometrija (Forsuota gyvybinė plaučių talpa FVC, forsuotai iškvepiamas tūris per pirmąją sekundę FEV1);
3. Teping testas (CNS vargstamumas ir darbingumas);
4. Vertikalūs šuoliai nuo kontaktinės platformos (šuolis į aukštį su rankų mostu ir 30 sekundžių trukmės vertikalių šuolių (maksimalaus anaerobinio krūvio mėginys));
5. Elektrokardiografija (Širdies susitraukimo dažnis);
6. Arterinio kraujo spaudimo matavimai (Sistolinis ir diastolinis AKS);
7. Kontrolinės plaukimo varžybos (25 m ir 50 m nuotoliai).
Tyrimas buvo vykdomas 2021 m. spalio – 2022 m. vasario mėnesiais. Kontrolinėje ir eksperimentinėje grupėje buvo taikomos skirtingos treniruočių programos (2 lentelė). Eksperimentinėje grupėje buvo taikomi trys, dviejų savaičių
trukmės, koncentruotų krūvių blokai. Viso tyrimo metu, buvo atlikti penki testavimai įskaitant retestą.
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2 lentelė. Kontrolinės ir eksperimentinės grupių plaukikų treniruočių krūvių charakteristikos

Grupė

Pratybų
sk./sav.

Pratybos
laikas

Nuplauktas
atstumas

Plaukimo
greitis nuo
max. %

Vyraujanti
fizinė
ypatybė

Poilsis tarp
kartojimu

Kontrolinė

4–5

75 min

3–4 km

60 %

Ištvermė

60 s

Eksperimentinė

3–4

75 min

2–2,5 km

80 %

Greitumas

90 s

Prieš Retestą

3

60 min

1 km

25 %

Technika

150 s

Rezultatai ir aptarimas.
Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad eksperimentinės grupės visais testavimais, šuolio į aukštį rezultatų vidurkis
buvo aukštesnis nei kontrolinės grupės. Po kiekvieno koncentruoto krūvio bloko buvo stebimas testo rezultatų mažėjimas, tam turėjo įtakos besikaupiantis nuovargis. Tą gerai iliustruoja centrinės nervų sistemos vargstamumo ir darbingumo rezultatai. Didelės trukmės, kartotiniai koncentruoti fiziniai krūviai iššaukia suminį nuovargį [3]. Eksperimentinėje grupėje šuolio į aukštį ir CNS rodiklių gautos vidurkių reikšmės reikšmingai skyrėsi lyginant III-čio bloko ir retesto testavimus. Šuolio į aukštį rezultatai skyrėsi atitinkamai 28,3 ± 1,8 cm ir 35,9 ± 2,0 cm (p < 0,05), o CNS vargstamumas nuo 76,2 ± 2,1 %, iki 71,0 ± 2,1 % bei darbingumo atitinkamai 46,2 ± 1,3 %, 50,4 ± 1,8 %. Tokį rezultatų prieaugį
galime paaiškinti superkompensacijos mechanizmu. Superkompensacija – intensyvus darbingumo atgavimas po darbo, organizmo adaptacijos prie fizinių krūvių poilsio metu sudedamoji dalis, parengtumo kitiems krūviams prielaida
[4]. Jaunųjų plaukikų kontrolinės ir eksperimentinės grupių Spirometrijos maksimalus forsuotai iškvėpto oro tūris (FVC)
reikšmingai nesiskyrė po visų testavimų, tačiau eksperimentinėje grupėje šio rodiklio didžiausios reikšmės buvo pasiektos po atlikto retesto 3,5 ± 0,3 l. Eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse gautos šuolių aukščio ir galingumo suminės reikšmės, po atlikto dozuoto, 30 sekundžių maksimalių šuolių testo, reikšmingai nesiskyrė nuo pradinių reikšmių.
Raumenų jėgos ir galingumo krūviams greičiausiai adaptuojamasi taikant blokines treniruotes [5]. Mūsų gauti rezultatai ne visiškai patvirtina gautus autorių rezultatus, tačiau jie iš dalies sutampa su kitų autorių gautais duomenimis [6].
Analizuojant širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių adaptaciją po taikytų koncentruotų krūvių nustatėme ŠSD ir
AKS atsigavimo sulėtėjimą. Atvirkščiai, atlikus retestą nustatėme greitesnį širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių atsigavimą. Didelio intensyvumo treniruotės gerina širdies ir kraujagyslių sistemos atsigavimo procesus [7].
Kontrolinėje grupėje 50 metrų plaukimo laikas kito nuo 47,5 ± 1,5 s iki 47,2 ± 1,9 s. Analogiškai eksperimentinėje
grupėje kito nuo 42,6 ± 1,5 s iki 41,3 ± 1,1 s.

60
Eksperimentinė gr.

Plaukimo laikas, s

55

Kontrolinė gr.

50
45

*

40
1 pav.

35
30

Jaunųjų plaukikų kontrolinės ir
eksperimentinės grupių 50 metrų
plaukimo laiko sekundėmis kaita

Pradiniai

Po I-ojo bloko Po II-ojo bloko Po III-ojo bloko

Po Retesto

Abiejose grupėse reikšmingų skirtumų tarp pirmo ir penkto testavimų nebuvo. Eksperimentinėje grupėje lyginant
ketvirtą – 46,3 ± 1,6 ir penktą – 41,3 ± 1,1 s testavimus buvo gauti plaukimo rezultato reikšmingi skirtumai (1 pav.). Šiuolaikiniame sporte, blokinės, koncentruotos, didelio intensyvumo treniruotės tapo nepakeičiamos, lengviau valdomos,
praktiškesnės ir leidžia pasiekti aukštesnių rezultatų [1].
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Išvados.
1. Plaukikų pratybose taikyti koncentruoti krūviai tiesiogiai darė įtaką raumenų jėgos ir galingumo rodikliams bei
CNS darbingumui ir vargstamumui, kurie tampriai koreliavo tarpusavyje. Forsuotam iškvėpto oro tūriui reikšmingos įtakos šie krūviai neturėjo. Po koncentruotų krūvių periodo širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių atsigavimo procesai buvo reikšmingai pailgėję. Plaukikų varžybinę veiklą atspindinčių kontrolinių pratimų rezultatai buvo prislopinti – stebimas išreikštas suminis liekamasis treniruotės efektas.
2. Taikyti koncentruoti krūviai „blokais“ jauniesiems plaukikams per ilgesnį treniravimosi laiką tampa sunkūs ir sukelia organizmo funkcinių sistemų suminį nuovargį. Naudojant tokias treniruotes reikia stebėti organizmo funkcijų kaitą, kad neviršyti organizmo adaptacinius gebėjimus, nebūtų pasiektos pervargimo ir persitreniravimo būsenos. Reguliari plaukikų funkcinės būsenos stebėsena leidžia priimti reikiamus sprendimus, įtraukti atsigavimo mikrociklą(us), galima aktyvuoti organizmo superkompensacinius mechanizmus ir kitą koncentruotą krūvį
pradėti turint aukštesnį pradinį rezultatą.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0051) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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PRATIMŲ SU ELASTINE GUMA
POVEIKIS FUTBOLININKŲ DVIGALVIO
ŠLAUNIES RAUMENS FUNKCIJAI
Futbolas, kuris yra viena iš populiariausių komandinių sporto šakų, reikalauja nenutrūkstamo intensyvumo veiksmų,
kuriems atlikti reikia skirtingų įgūdžių [5]. Futbolo rungtynių metu, labiausiai dominuoja bėgimas, tačiau kiti galingumo reikalaujantys veiksmai, tokie kaip greiti sprintai, šuoliai, kova dėl kamuolio ir spyriai yra varžybų eigą lemiantys ir
ne mažiau svarbūs [1]. Būtent apatinių galūnių galingumo rodikliai yra vieni svarbiausių norint sėkmingai rungtyniauti. Tačiau, nustatyta, kad vien pakinklinių raumenų grupės traumos sudaro 6–29 % visų traumų sportininkams, kurie
varžosi futbole ir kitose komandinėse sporto šakose [2]. Ruošiant sportininkus, yra siekiama tiek pagerinti šių raumenų funkciją, tiek išvengti galimų traumų. Nustatyta, kad atliekant pratimus su gumomis, kai gulima ant pilvo ir atliekami greiti kojų keitimai esant gumos pasipriešinimui pagerino galingumo ir greitumo rodiklius, tiek nesportuojantiems
asmenims, tiek krepšininkams [3, 4]. Taigi, šis pratimas, galimai būtų veiksmingas ir futbolininkams, kuriems dvigalvio
šlaunies funkcija ir galimos traumos yra labai svarbūs faktoriai nulemiantys sportinį rezultatą.

Tikslas.
Tikslas buvo ištirti, kaip pratimai su elastinėmis gumomis keičia aukšto meistriškumo futbolininkų greitumo ir galingumo rodiklius.

Tyrimo metodai ir organizavimas.
Tyrime dalyvavo 52 aukšto meistriškumo Lietuvos futbolininkai. Atletai buvo padalinti į dvi grupes: kontrolinę
(n=24; amžius 18 ± 2 m.; ūgis 181,95 ± 6,67 cm; svoris 73,11 ± 6,67 kg) ir eksperimentinę (n=28; amžius 20 ± 4 m.; ūgis
180,52 ± 6,40 cm; svoris 73,24 ± 7,88 kg). Tyrimo metu eksperimentinei grupei taikyta 5 savaičių intervencija, į įprastą treniruočių programą varžybinio sezono metu įtraukiant dvigalvio šlaunies treniravimo pratimą su elastine guma.
Pratimų programos poveikis įvertintas taikant 20 m, 30 m, 30 m įsigreitėjus, vertikalaus šuolio (VŠ) ir judesių dažnumo testus prieš ir po intervencijos.

Rezultatai.
Po 5 savaičių treniruočių periodo, VŠ, 20 m, 30 m ir 30 m įsigreitėjus ir judesių dažnumo testai buvo kartojami. Atlikus testus nustatėme, jog 20 m iš vietos bėgimo rezultatai reikšmingai nepagerėjo tiek eksperimentinėje, tiek kontrolinėje grupėse (p > 0,05) (žr. 1 paveikslas). Taip pat, nenustatyti skirtumai tarp tiriamųjų grupių (p > 0,05). Eksperimentinėje grupėje, futbolininkai demonstravo 2,99 ± 0,1 s prieš ir 2,99 ± 0,09 s, tuo tarpu kontrolinėje grupėje 2,9 ± 0,11 s ir
3,01 ± 0,11 s atitinkamai prieš ir po 5 savaičių treniruočių (žr. 1a paveikslas). Panašūs rezultatai nustatyti ir 30 m iš vietos testo rezultatuose, kai eksperimentinė grupė demonstravo 4,12 ± 0,16 s ir 4,18 ± 0,13 s, o kontrolinė 4,16 ± 0,16 s
ir 4,20 ± 0,15 s bėgimo rezultatus, kurie reikšmingai nesiskyrė lyginant prieš ir po 5 savaičių Programos ir tarp grupių (p > 0,05) (žr. 1b paveikslas). Taip pat, 30 m įsigreitėjus testų rezultatai nesiskyrė nei analizuojant pokytį prieš ir
po, nei tarp grupių, kai eksperimentinė grupė demonstravo 3,43 ± 0,18 s ir 3,45 ± 0,13 s, o kontrolinė 3,45 ± 0,15 s ir
3,35 ± 0,15 s atitinkamai prieš ir po 5 savaičių (p > 0,05) (žr. 1c paveikslus). Galingumą atspindinčių vertikalaus šuolio
testo rezultatų pokytis pademonstruotas 1d paveiksle, tiek eksperimentinėje (50 ± 6,7 cm ir 51,2 ± 6 cm prieš ir po),
tiek kontrolinėje (49,8 ± 6,5 cm ir 49,9 ± 6,6 cm prieš ir po) reikšmingų pokyčių nenustatyta ir grupės reikšmingai nesiskyrė (p > 0,05). Analizuojant judesių dažnumo testą (žr. 2 paveikslas), galime pastebėti, jog eksperimentinėje grupėje, po 5 savaičių pratimo su elastine juosta taikymo, judesių dažnis statistiškai reikšmingai pagerėjo (p < 0,001) ir buvo
reikšmingai geresnis lyginant su kontroline grupe (p < 0,05).

Aptarimas ir išvada.
Atlikus 4 testus galime matyti, jog reikšmingų pakitimų neįvyko. Galime daryti prielaidą , jog bėgimo ir šuolio rodikliai nepakito, dėl per mažo treniruočių stimulo, kurį suteikė treniruotės su elastinėmis gumomis, atsižvelgiant į tai, jog
20

tyrime buvo tiriami aukšto meistriškumo sportininkai. Taip pat tyrimo rezultatams galėjo daryti įtaką, tai, jog tyrimas
buvo atliekamas varžybų sezono metu, kuomet dominuoja ištvermės komponentas bei dažnu atveju atletai negauna
pakankamo poilsio. Šia teoriją patvirtina ir [7], kuris savo tyrime teigia, jog galia ir greitis yra labiausiai neigiamai veikiami judamieji gebėjimai treniruojant kartu su ištverme. Pagrindinė šio tyrimo išvada yra ta, kad didelio greičio treniruotės su elastinėmis juostomis, varžybų sezono metu, buvo veiksmingos gerinant kelio tiesimo ir lenkimo judesių
dažnį, tačiau vertikalaus šuolio bei bėgimo greičio rezultatai reikšmingai nepakito. Todėl galima teigti, kad ši metodika
turi poveikį dvigalvio šlaunies raumens funkcijai, o padidinus judesių dažnį, sportininkai turėtų patirti mažiau traumų.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0052) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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NUOSTOVIŲJŲ KLAUSOS ATSAKŲ
LYTINIAI SKIRTUMAI

Centrinėje nervų sistemoje esantiems neuroniniams tinklams būdingas nuolat kintantis aktyvumas. Tokie nervinio aktyvumo svyravimai dar vadinami osciliacijomis. Manoma, kad smegenų osciliacijos vyksta dėl sinchronizuoto
atskirų neuronų aktyvumo, kas leidžia šiems neuronams funkcionaliai komunikuoti tarpusavyje [1, 2]. Neuroninių tinklų gebėjimą sinchronizuotis tam tikru dažniu galima testuoti eksperimentiškai. Bene populiariausias klausos nuostoviųjų atsakų metodas arba ASSR (angl. Auditory Steady State Response), kai tiriamas smegenų atsakas į ritmiškai pasikartojančius garsinius stimulus. ASSR yra potencialus šizofrenijos biožymuo – eilė tyrimų rodo ASSR pakitimus ne tik
diagnozuotos ligos atvejais, bet ir didelės rizikos individuose, kas leistų prognozuoti ligą labai ankstyvose jos stadijose [3, 4]. Šizofrenija plačiai paplitęs psichinis sutrikimas – šia liga serga apie 1 % populiacijos, o pirmieji simptomai tipiškai pasireiškia ankstyvame amžiuje. Tai vienas sudėtingiausių nervų sistemos sutrikimų, pasižymintis daugialypiu ir
ilgalaikiu poveikiu sveikatai. Pastebėti ženklūs ligos tarp-lytiniai skirtumai tiek ligos simptomuose, tiek liga sergančiųjų amžiumi [5, 6]. Tarp-lytiniai šizofrenijos skirtumai aiškinami biologinėmis, psichologinėmis ir socialinėmis priežastimis [7]. Žinoma, kad psichozės pasireiškimui įtakos turi mažėjantis estrogeno lygis moterų organizme, o testoterono –
vyruose [8, 9]. Nepaisant to, kad yra gana aiškūs tarp-lytiniai šizofrenijos simptomų skirtumai, nėra žinoma ar lyties
faktorius taip pat veikia ir šizofrenijos biožymenį ASSR.

Projekto tikslas.
Projekto tikslas buvo nustatyti lytinius skirtumus smegenų gebėjimui sinchronizuotis. Tyrimo metu užregistruotas ASSR signalas ir palyginti ASSR parametrai tarp patinėlių ir patelių. Darbe naudotos pelės, kurioms implantavus
į kaukolę elektrodus, buvo užregistruota elektrokortikograma. ASSR sukeltas pateikiant balto triukšmo garsą 40 Hz
dažniu. Po to atlikta duomenų analizė, kurios metu epochos pritaikyta Morlet bangelių transformacija ir paskaičiuotos ASSR galios ir fazės fiksavimo indekso (angl. phase locking index, PLI) vertės. Parametrai vertinti šiuose diapazonuose: bazinė linija (iki stimuliacijos) ir ASSR atsakas (stimuliacijos metu). ASSR galios vertinimui paskaičiuotas
galios santykis.
Pirma, buvo įvertinta kaip keičiasi ASSR parametrai AC1 srityje pateikiant garsinius stimulus. Galia garsinės stimuliacijos metu padidėjo vidutiniškai 2,51 ± 0,22 karto (n = 38), o PLI garsinės stimuliacijos metu padidėjo vidutiniškai
7,24 ± 0,05 karto (n = 38).
ASSR atsakai į 40 Hz garsinę stimuliaciją buvo registruojami kasdien 5 dienų intervale kiekvienam gyvūnui. Kad
įvertinti ASSR atsako parametrų stabilumą, buvo apskaičiuota ASSR atsakų parametrų koreliacija tarp registracijos dienų. Pavyzdžiui, 40Hz ASSR parametrai užregistruoti 4-ią ir 3-ią eksperimento dieną stipriai koreliuoja: koreliacija galios
santykiui 0,96, o PLI 0,96 (p<0,0001; n=38, Spearman‘o koreliacija) (1 pav., A, B). Tokie koreliacijos koeficientai buvo
paskaičiuoti ir tarp kitų registracijos dienų (1 pav., C, D). Nustatyta, jog vidutinė koreliacija tarp 40 Hz ASSR galios santykio yra 0,92 ± 0,03, o PLI 0,94 ± 0,02 (p<0,0001; n = 38, Spearman‘o koreliacija).
ASSR atsakų registravimas buvo atliekamas pelių patelėms ir patinėliams bei buvo įvertinti ASSR parametrų tarp-lytiniai skirtumai. ASSR galia prieš stimuliaciją bei stimuliacijos metu patelėms (n = 20) buvo panaši kaip ir patinėliams
(n = 18) (p = 0,914 ir p = 0,393 atitinkamai; Mann-Whitney testas) (2 pav. A, B). Galios santykis bei PLI stimuliacijos metu patelėms (n=20) taip buvo panašūs kaip ir patinėliams (n = 18) (p = 0,206 ir p = 0,217 atitinkamai; Mann-Whitney
testas) (2 pav., C, D).

Apibendrinimas.
Apibendrinant gautus rezultatus, galima teigti, jog tyrime naudojama metodika patikima. Šiame darbe gauti rezultatai parodė ASSR parametrų panašumą tarp skirtingos lyties pelių, tuo tarpu žmonių tyrimuose yra nustatyti
reikšmingi tarp-lytiniai ASSR parametrų skirtumai.
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1 pav.
40 Hz ASSR atsakų stabilumas. ASSR
parametrai (galios santykis ir PLI),
išmatuoti 4-ą registracijos dieną,
labai koreliuoja su parametrais
išmatuotais 3-ą dieną tose pačiose
pelėse (A – galios santykis, B – PLI
stimuliacijos metu). Koreliacinė
matrica vaizduojanti ASSR parametrų
koreliacijas 5 dienų registravimo
laikotarpyje (C – galios santykis
ir D – PLI stimuliacijos metu).

2 pav.
ASSR parametrų palyginimas tarp
patelių ir patinėlių. Grafikuose
pavaizduoti užregistruotų 5 dienų
parametrų vidurkiai naudojant 40 Hz
garsinę stimuliaciją.
A – galia prieš stimuliaciją,
B – galia stimuliacijos metu,
C – galios santykis,
D – PLI stimuliacijos metu.
Taškai rodo kiekvieno gyvūno ASSR
parametrų vidutines vertes, o
visų gyvūnų vidurkiai pavaizduoti
stulpelinėmis diagramomis.
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PSEUDAEROMONAS GENTIES
BAKTERIJAS INFEKUOJANČIO
BAKTERIOFAGO KLEP7 TYRIMAI
Įvadas.
Pseudaeromonas genties bakterijos yra Gram-neigiamos, lazdelės formos, judrios, sporų neformuojančios
Aeromonadaceae šeimos bakterijos, itin artimai giminingos Aeromonas genties atstovams ir į atskirą gentį išskirtos
tik 2017 metais [1]. Šiuo metu Pseudaeromonas gentį sudaro trys rūšys: P. pectinilytica, P. paramecii [2] ir P. sharmana
(buvusi Aeromonas sharmana), išskirtos atitinkamai iš gėlo ir sūraus vandens telkinių Pietų Korėjoje [1,2] bei šiltųjų
versmių Indijoje [3]. Remiantis literatūros duomenimis, Aeromonadaceae šeimos bakterijos yra itin paplitusios įvairiose vandens ekosistemose įskaitant gėlo vandens telkinius, upių estuarijas ar nuotėkų valymo įrenginius [4]. Šios bakterijos dažnai yra įvardijamos kaip vandens gyvūnų simbiontai ar parazitai [5], sukeliantys didelius nuostolius žuvininkystės ūkiuose [6], maisto gamybos pramonėje [7], taip pat yra siejamos su biofilmų formavimu geriamojo vandens
sistemose ir su tuo susijusiomis problemomis [8, 9]. Aeromonadaceae šeimos bakterijos taip pat yra žmonėms pavojingų virškinamojo trakto infekcijų sukėlėjos [10]. Be to, nustatyta, kad šios šeimos atstovai dažnai pasižymi daugybiniu atsparumu įvairiems antibiotikams [11].
Ieškant alternatyvių būdų kovoti su Aeromonadaceae šeimos bakterijomis, atlikti tyrimai, kurių metu buvo izoliuoti, charakterizuoti ir kaip potenciali biokontrolės priemonė įvardinta eilė Aeromonas bakteriofagų [12,13]. Šiuo metu
NCBI duomenų bazėje bendras Aeromonas virusų su pilnai identifikuotomis genomų sekomis skaičius siekia 123 (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/; 2022 04 04 duomenys). Kitavertus, informacijos kiekis apie naujai klasifikuotos Pseudaeromonas
genties virusus išlieka itin ribotas (šiuo metu tarptautinėse duomenų bazėse vis dar nėra paskelbta nei vieno Pseudaeromonas bakteriofago genomo), todėl tyrimai šioje srityje neabejotinai turi potencialą ir mokslinį interesą.
Dėl šios priežasties, šios praktikos metu atlikta skyriaus darbuotojų ankstesnių darbų metu iš sulfatinio tipo gipso karstinių ežerų (Kirkilai, Biržų rajonas, Lietuva) izoliuoto Pseudaeromonas pectinilytica izoliatą KR2-7 infekuojančio
bakteriofago vB_PpeM_KLEP7 (trumpinys, KLEP7) charakterizavimas taikant tiek klasikinius virusologijos, tiek modernius molekulinės biologijos, biotechnologijos ir biochemijos metodus.

Darbo tikslas.
Darbo tikslas – naujai izoliuoto, Pseudaeromonas genties bakterijas infekuojančio viruso KLEP7 charakterizavimas.

Rezultatai ir jų aptarimas.
Išgrynintų fago virionų TEM analizė:
Remiantis bakteriofago morfologija, nustatyta, kad KLEP7 bakteriofagas atitinka myovirusams būdingą morfologiją –
turi taisyklingo ikosaedro formos galvutę ir ilgą, nelanksčią, susitraukiančią uodegėlę. Bakteriofago galvutės skersmuo
siekia ~67 nm, o ištęstos uodegėlės ilgis yra ~77 nm, plotis ~16 nm, sutrauktos uodegėlės ilgis ~35 nm, plotis ~23 nm.
Fagų virionų TEM nuotraukos pateikiamos 1 paveiksle.

1 pav.
Bakteriofago KLEP7 virionai,
stebimi TEM analizės metu.
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Infekcinio efektyvumo tyrimai:
Darbo metu nustatyta, kad bakteriofago KLEP7 formuojami infekciniai centrai neskaidrūs, jų diametras siekia iki
1 mm. Be to, esant žemai temperatūrai aplink infekcinius centrus stebima neryški periferinė zona, leidžianti teigti, kad
šis fagas pasižymi depolimeraziniu aktyvumu. KLEP7 formuoja infekcinius centrus esant 4-28 °C temperatūrai, optimali fago vystymosi temperatūra 8-22 °C.
Bakteriofago ląstelių-šeimininkių spektro nustatymas:
Darbo metu, siekant nustatyti bakteriofago KLEP7 galimus šeimininkus, iš viso patikrinti 27 bakterijų kamienai, iš
kurių tik vienas buvo jautrus - Pseudaeromonas pectinilytica izoliatas KR2-7.
Bakteriofago jautrumo chloroformui nustatymas:
Nustatyta, kad bakteriofagas tirtomis sąlygomis (1 val. inkubacija LB terpėje esant 37 °C temperatūrai ir naudojant
10 % chloroformo koncentraciją) yra nežymiai chloroformui: ~75 % virusų išlieka infektyvūs.
Adsorbcijos prie ląstelių-šeimininkių tyrimai:
Nustatyta, kad bakteriofagas tirtomis sąlygomis (inkubacija LB terpėje esant 22 °C temperatūrai) bakteriofago
KLEP7 adsorbcija vyksta efektyviai: praėjus 5 min. nuo eksperimento pradžios ~94 % fagų adsorbuojasi ant ląstelių-šeimininkių paviršiaus.
Fago restrikcijos profilių ir genominės DNR modifikacijų nustatymas:
Atlikus bakteriofago genominės DNR restrikcinę analizę nustatyta, kad bakteriofago KLEP7 DNR yra potencialiai
modifikuota – metilinta.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0058) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ANTIMIKROBINĖS RIBOFLAVINU
PAREMTOS FOTOINAKTYVACIJOS
IR BAKTERIOCINŲ SINERGISTINIO
POVEIKIO BAKTERIJŲ BIOPLĖVELIŲ
KONTROLĖS EFEKTYVUMUI TYRIMAI
Dauguma bakterijų natūraliai aplinkoje formuoja sėslias, užląsteliniame polisacharidiniame matrikse inkapsuliuotas struktūras vadinamas bioplėvelėmis. Bioplėvelės yra plačiai paplitusios ir gali formuotis ant biotinių ir abiotinių paviršių, jeigu paviršius turi pastovų sąlytį su maisto medžiagomis [1]. Bioplėvelės yra glaudžiai susijusios su tam tikromis maisto ir kt. pramonės aplinkomis, randamos vandens sistemose, ligoninėse, laboratorijose ir kt. ir turi didelę įtaką žmonių infekcijoms, yra atsparesnės žmogaus imuninės sistemos poveikiui [2]. Be to, tam tikrų mikroorganizmų sudaromos bioplėvelės gali ardyti įrangą (pavyzdžiui, naudojamą maisto pramonėje) ir kitus paviršius, ant kurių susidaro [3]. Šiuo metu žinoma, kad mikrobinės bioplėvelės sukelia net iki 80 % visų žmonių bakterinių ir grybelinių infekcijų [4]. Bakterinės bioplėvelės yra atsparesnės daugeliui fizikinių, cheminių ir kitų antimikrobinių veiksnių poveikiui, dėl
to šios priemonės dažnai yra nepakankamai efektyvios ir joms gali būti įgaunamas atsparumas.
Spartus bakterijų atsparumo antibiotikams išsivystymas ir atsparumo perdavimas lenkia naujų antibiotikų kūrimo tempus ir sudaro rimtą, neatidėliotino sprendimo reikalaujančią problemą, kurį kelia grėsmę visuomenės sveikatai visame pasaulyje [5]. Dėl to, šiuo metu yra itin aktyviai ieškoma įvairių naujų antimikrobinių medžiagų, metodų ir
technologijų, galinčių pakeisti tradicines antimikrobines priemones, antibiotikus ir padėti kovoti su atsparumus galinčiais įgyti ir jau įgijusiais mikroorganizmais [6]. Taigi, šio mokslinio projekto tema „Antimikrobinės riboflavinu paremtos fotoinaktyvacijos ir bakteriocinų sinergistinio poveikio bakterijų bioplėvelių kontrolės efektyvumui tyrimai“ yra savalaikė ir aktuali.
Antimikrobinė fotoinaktyvacija (AFI) – tai technologija paremta netoksinių fotosensibilizuojančių medžiagų, molekulinio deguonies (3O2) ir tinkamų dozių nekenksmingos tam tikro bangos ilgio regimosios šviesos, sužadinančios naudojamą fotosensibilizatorių (FS), sąveika. Veikiant AFI generuojamos citotoksinės deguonies formos, laisvieji radikalai, veikiantys baktericidiškai [7]. Vienas iš svarbiausių AFI technologijos privalumų yra tai, kad šiai biofotoninei antimikrobiškai veikiančiai priemonei neišsivysto mikrobinis atsparumas. Daugybė tyrimu (atliktų in vitro ir in vivo) parodė, kad įvairių Gram-teigiamų ir Gram-neigiamų planktoninių (laisvai gyvenančių) bakterijų ląstelių kiekiai reikšmingai
sumažėja po poveikio AFI [8], bet poveikis nėra toks pat efektyvus, taikant bakterinėms bioplėvelėms. Dėl to ieškoma
būdų, galinčių pagerinti AFI efektyvumą naikinant mikrobines bioplėveles. Literatūroje dažnai aprašomas AFI metodo derinimas su įvairiomis cheminėmis medžiagomis [9], o sinergijos su tokiomis natūraliomis medžiagomis kaip bakteriocinai nėra aprašyta.

Projekto tikslas.
Taigi, šio projekto tikslas – nustatyti, ar AFI technologija gali būti efektyvesnė prieš bakterines bioplėveles, naudojant ją kartu su bakteriocinais.
Šiame darbe sinergistinio RF-AFI ir bakteriocinų poveikio efektyvumui prieš bakterines bioplėveles tyrimui planuotas naudoti rekombinantinis Geo6 bakteriocinas, tačiau dėl nustatyto labai nedidelio antimikrobinio poveikio pasirinktiems tyrimui bakterijų kamienams, Geo6 buvo pakeistas platesnio antimikrobionio poveikio bakteriocinu nizinu.

Tyrimų objektas
Šio darbo tyrimų objektas B. aerophilus L1 ir G. stearothermophilus 15 bakterijų monokultūrinės bioplėvelės. Darbui pasirinktos kultūros reikšmingos maisto pramonėje, nes gali sudaryti bioplėveles ant su maistu besiliečiančios įrangos ir maisto paviršiaus, taip keliant pavojų žmogaus sveikatai bei infrastruktūros integralumui [10]. Vykdant šio projekto veiklas, AFI buvo atliekamas riboflavino (RF) – natūralaus, nekenksmingo (tai vandenyje tirpus B grupės vitaminas)
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FS pagrindu [11]. RF absorbciją atitinka 450 nm bangos ilgis, dėl to, būtent tokio bangos ilgio šviesa (+hV) buvo švitinamos papildomai paveiktos (buvo vykdoma Niz-RF-AFI) ir papildomai neveiktos nizinu bioplėvelės. Poveikis bioplėvelėms buvo nustatomas taikant kolonijas formuojančių vienetų (KFV) skaičiavimo metodą ir alamarBlue™ dažo, redukuojamo tik gyvybingose ląstelėse, absorbcijos ir fluorescencijos pokyčiais paremtą metodą. Bakterijų ląstelių, formuojančių bioplėveles, gyvybingumui nustatyti buvo pasirinkti du metodai, kad kuo tiksliau įvertinti RF-AFI su nizinu
poveikio efektyvumą naikinant bioplėveles.

Tyrimų rezultatai.
Tyrimų rezultatai parodė ir leido padaryti išvadas, kad: taikant Niz-RF-AFI bei RF-AFI prieš B. aerophilus L1 ir
G. stearothermophilus 15 bioplėveles, nustatytas baktericidinis poveikis: preinkubacija su nizinu padėjo pasiekti
RF-paremtą AFI naudojant mažesnes apšvitos dozes. Po preinkubacijos su nizinu (Niz-RF-AFI arba +hV +RF +Niz grupė),
B. aerophilus L1 bioplėveles-formuojančių ląstelių minimali 3 log KVF skaičiaus redukcija, žyminti baktericidinį efektą,
buvo gauta po 24 min. švitinimo naudojant LED 450 nm bangos ilgį, 35 mW/cm2 intensyvumą (50 J/cm2 dozė). Tuo tarpu RF-AFI (+hV +RF grupė) 3 log redukcija buvo pasiekta po 60 min. švitinimo arba pasiekus 126 J/cm2 apšvitos dozę.
Po preinkubacijos su nizinu (Niz-RF-AFI arba +hV +RF +Niz grupė), G. stearothermophilus 15 bioplėveles formuojančių ląstelių minimali 3 log KVF skaičiaus redukcija, žyminti baktericidinį efektą, buvo gauta po 45 min. švitinimo naudojant LED 450 nm bangos ilgį, 35 mW/cm2 intensyvumą (94,5 J/cm2 dozė). Veikiant RF-AFI be preinkubacijos su nizinu, 3 log redukcija buvo gauta po 71 min. arba pasiekus net 150 J/cm2 apšvitos dozę. Niz-RF-AFI ir RF-AFI poveikio
rezultatus, gautus vertinant abiejų kamienų bioplėveles sudarančių ląstelių KFV skaičių, patvirtino ir jų gyvybingumo
tyrimas vertinant tiriamųjų grupių gebą redukuoti alamarBlue™.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0059) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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GLIOBLASTOMOMIS SERGANČIŲ PACIENTŲ
IŠEIČIŲ IR VĖŽIO KAMIENIŠKUMO
ŽYMENŲ SĄSAJŲ TYRIMAS
Įvadas.
Glioblastoma (GBM; PSO IV laipsnio astrocitoma, nuo 2021 m. PSO glioblastoma, IDH – laukinio tipo) yra labiausiai paplitęs ir labiausiai mirtinas pirminis piktybinis žmogaus galvos smegenų vėžys. Nepaisant šiuo metu standartiškai taikomo gydymo (operacijos, radioterapijos ir chemoterapijos alkinančiais agentais), GBM pacientų vidutinis išgyvenamumas tesiekia 15 mėnesių, o mažiau nei 10 % pacientų išgyvena bent 5 metus po naviko šalinimo. GBM turi tris
pagrindinius fenotipus, kurie sudaryti remiantis genomo masto raiškos profiliavimu ir DNR metilinimo analize, tai klasikinis, mezenchiminis ir pronervinis tipai.[1]
Manoma, kad GBM heterogeniškumas tiek genetiniu, tiek epigenetiniu ir transkriptomo lygmeniu bei gliomų kamieninės ląstelės (GKL) nulemia neefektyvų glioblastomų gydymą, navikų ataugimą ir didelį pacientų mirtingumą.[2] Šiuo
metu žinoma, kad vėžinės kamieninės ląstelės, kurios yra atsparios chemo-radioterapijai bei geba atkurti naviko struktūrą, yra visiškai ar dalinai atsakingos už naviko ataugimą ir progresavimą po jo šalinimo.[3] Nepaisant to iki šiol nebuvo tyrinėta ar visos glioblastomos turi GKL ar tik jų dalis, ar GKL tipas ir frakcija navike gali turėti įtakos pacientų išeičiai.

Projekto tikslas.
Įvertinti gliomos kamieninių ląstelių parašo svarbą glioblastomose nustatant specifinių genų raiškos pokyčių ir pacientų klinikinių charakteristikų sąsajas.

Medžiagos ir metodai.
Tiriamąją imtį sudarė 32-jų glioblastoma (GBM) sergančių pacientų navikinė medžiaga, nesergančių kitomis onkologinėmis ligomis ir neturinčių kitų smegenų patologijų. Visų ėminių patologija (PSO IV laipsnio astrocitoma – GBM,
TLK C71) buvo patvirtinta histopatologiškai. Ėminiai buvo paimti operacijos metu ir iškarto užšaldyti bei saugomi skystame azote iki tyrimo pradžios.
Gliomos kamieninių ląstelių (GKL) specifinių genų atrankai buvo panaudota 3 nepriklausomų sekoskaitos duomenų masyvų analizė (GDS3885, GDS5671, laboratorijoje gauti duomenys), kuriuose buvo lyginama GKL ir GBM ląstelių
raiška Deseq2 metodu. Iš kiekvieno masyvo buvo atrinkta po 100 labiausiai GKL išreikštų genų, sąrašai buvo perdengti ir tyrimui atrinkta 15 persidengusių genų taikinių.
RNR medžiaga iš navikinių mėginių išgryninta pritaikant TriZol metodą, DNR – pritaikant išdruskinimo metodą, kopijinė DNR susintetinta pritaikant „High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit“ rinkinį.
Naudojant Ensembl, PerlPrimer ir NCBI Primer BLAST įrankius buvo sugeneruoti pradmenys 15-ai atrinktų genų
raiškai tirti. Pritaikant tikro laiko atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos metodą (TL-AT-PGR) ir
naudojant SYBR® Green dažą ištirta 13-os tiriamų genų raiška 32 GBM ėminiuose.
Naudojantis IMB SPSS Statistics ir GraphPad Prism programomis atliktas duomenų vizualizavimas ir statistinė duomenų analizė. Dviejų nepriklausomų grupių palyginimui naudotas t-testas; trijų – ANOVA analizė (pritaikant Bonferoni
korekciją daugybinam palyginimui). Išgyvenamumo analizei naudotas Kaplan-Meier metodas pritaikant Log-Rank kriterijų.

Rezultatai.
Nustatyta, kad GPM6B geno raiška buvo statistiškai reikšmingai didesnė MGMT nemetilinto promotoriaus grupėje, lyginant su MGMT metilinto promotoriaus grupe, p=0,006 (1 pav.). Suskirsčius pacientus į GBM potipius ir palyginus su išgyvenamumu, statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. Tiriamų genų raiška buvo palyginta tarp tiriamų mėginių, kurie buvo suklasifikuoti į tris molekulinius glioblastomų potipius – klasikinį, mezenchiminį ir pronervinį
(žr. pav. 2). Klasikiniame potipyje genų FAB7 (p=0,012), PTPRZ1 (p < 0,001), NCAN (p=0,004) ir COL9A3 (p=0,008) raiška buvo statistiškai reikšmingai didesnė lyginant su šių genų raiška mezenchiminiame. Taip pat genų FAB7 (p=0,027),
PTPRZ1 (p=0,032) raiška klasikiniame potipyje buvo statistiškai reikšmingai didesnė, lyginant su raiška pronerviniame
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potipy. Genų STK32B (p=0,002), NCAN (p=0,005), LHFPL3 (p=0,037) ir COL9A3 (p=0,005) raiška pronerviniame potipyje buvo statistiškai reikšmingai didesnė, lyginant su raiška mezenchiminiame potipyje. Mezenchiminiame potipyje
geno CXCR4 (p=0,014) raiška buvo statistiškai reikšmingai didesnė lyginant su šio geno raiška pronerviniame. Visų tirtų genų raiškos pasiskirstymą GBM potipiuose galima matyti genų aktyvumo žemėlapyje, kuomet stebima sumažėjusi didžiosios daugumos tirtų genų raiškos tendencija mezenchiminiame potipyje (žr. pav. 4).
Atlikus išgyvenamumo analizę statistiškai reikšmingas ryšys tarp pacientų išgyvenamumo ir genų raiškos buvo nustatytas S100B χ2=10,344, p=0,001, df=1, FREM2 χ2=6,011, p=0.014, df=1, AGT χ2=5,064, p=0,024, df=1 ir GAS7 χ2=5,854,
p=0,016, df=1 genų atvejais. (žr. pav. 3). Pacientai, kurių navikuose buvo nustatyta padidėjusi S100B, FREM2, AGT ir GAS7
genų raiška, turėjo didesnę tikimybę išgyventi ilgiau, nei pacientai, kurių navikuose šių genų raiška buvo sumažėjusi.

Išvados.
Molekulinis gliomos kamieninių ląstelių parašas glioblastomos navikuose yra susijęs su pacientų išeitimis ir tikėtina reprezentuoja GKL frakciją naviko masėje. Tolimesni citologiniai tyrimai reikalingi siekiant patvirtinti analizuotų
žymenų priklausomumą išimtinai GKL frakcijai ir taip patvirtinti jų potencialą.

1 pav.
GPM6B geno raiška metilinto (raudona)
ir nemetilinto (mėlyna) MGMT
promotoriaus pacientų grupėse.
Juodas brūkšnys žymi medianą.

2 pav.
Tirtų genų raiškos lygio pasiskirstymas tarp skirtingų GBM molekulinio potipio grupių. Klasikinis potipis (geltona)
n=13; Mezenchiminis potipis (raudona) n=8; Pronervinis potipis (žalia) n=11. Juodu brūkšniu pažymėta sveikų žmonių
(n=3) smegenų audinio mėginių raiška kiekvieno geno atveju. * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.
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3 pav.
Kaplan-Meier išgyvenamumo
kreivės sugeneruotos pacientus
suskirsčius į 2 grupes pagal
genų raiškos medianą.

Proenrvinis

Mezenchiminis

Klasikinis

4 pav.
Genų raiškos aktyvumo
žemėlapis

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0080) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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TARPLĄSTELINIO UŽPILDO BALTYMŲ
REIKŠMĖ SKIRTINGŲ EOZINOFILŲ POTIPIŲ
ADHEZIJAI BEI PLAUČIŲ STRUKTŪRINIŲ
LĄSTELIŲ PROLIFERACIJAI SERGANT ASTMA
Įvadas.
Sergant astma lėtinis kvėpavimo takų uždegimas sąlygoja struktūrinius kvėpavimo takų pokyčius, dar vadinamus
kvėpavimo takų remodeliacija [1]. Eozinofilai – pagrindinės uždegiminės ląstelės astmos metu, gebančios gausiai išskirti įvairius citokinus, chemokinus bei augimo faktorius. Neseniai buvo nustatyta, kad egzistuoja du skirtingi eozinofilų potipiai - homeostazę audiniuose palaikantys plaučių rezidentiniai eozinofilai (EOSrez), kurie bręsta nepriklausomai nuo interleukino (IL)-5, bei uždegiminiai eozinofilai (EOSužd), kurie bręsta nuo IL-5 priklausomu būdu ir pagrinde dalyvauja imuniniame atsake [2]. Manome, kad eozinofilų sutrikdyta tarpląstelinio užpildo baltymų (TUB) apykaita kvėpavimo takuose autokrininiu būdu keičia pačių baltymus išskyrusių struktūrinių ląstelių fiziologinį aktyvumą bei
parakrininiu būdu gali veikti kitų, su eozinofilais kontakto neturėjusių ląstelių aktyvumą sergant astma. Todėl išsikėlėme tyrimo tikslą - įvertinti eozinofilų potipių įtaką bronchų lygiųjų raumenų (BLR) ląstelių bei plaučių fibroblastų (PF)
TUB produkcijai bei šių baltymų įtaką eozinofilų adhezijai ir plaučių struktūrinių ląstelių proliferacijai sergant astma.

Metodika.
Į tyrimą buvo įtraukti 10 alergine astma (AA), 10 sunkia eozinofiline astma (SEA) sergantys pacientai ir 6 nerūkantys
sveiki asmenys (SA). Tiriamieji įtraukti remiantis Bioetikos komiteto leidimu Nr. BE-2-58. Eozinofilai iš tiriamųjų kraujo
buvo išskirti naudojant centrifugavimą aukšto tankio Ficoll gradiente, hipotoninę eritrocitų lizę bei magnetinę separaciją. Magnetinės separacijos principu buvo atskiriami skirtingi eozinofilų potipiai naudojant magnetine žyme žymėtus
antikūnus prieš CD62L baltymą, randamą tik EOSrez paviršiuje. TUB išgryninti pritaikant ląstelių lizės amonio hidroksidu metodą, kurio metu plaučių struktūrinės ląstelės yra suardomos, jų nuolaužos nuplaunamos, o nepakitusios struktūros prie dugno prisitvirtinę baltymai yra naudojami eozinofilų adhezijos bei plaučių struktūrinių ląstelių proliferacijos vertinimo darbams. Eozinofilų adhezinės savybės įvertintos matuojant eozinofilų peroksidazės aktyvumą spektrofotometriniu metodu. BLR ląstelių ir plaučių fibroblastų proliferacija įvertinta naudojant Alamaro mėlio reagentą, vertinant šių ląstelių metabolinį aktyvumą. Plaučių struktūrinių ląstelių mRNR buvo išskirta naudojant specialius kolonėlių tipo rinkinius, o genų raiškai įvertinti naudota atvirkštinės transkriptazės kiekybinė polimerazinės grandininės reakcijos analizė. Duomenys tarp astmos fenotipų ir sveikų asmenų grupių laikyti tarpusavyje nesusijusiais, kuriems vertinti taikytas Mann-Whitney U-testas, o vienoje tiriamųjų grupėje laikyti tarpusavyje susijusiais, kurių vertinimui naudotas Vilkoksono suderintos poros testas. Duomenys pateikti apskaičiavus vidurkį ± standartinės paklaidos vidurkį. Duomenys laikomi statistiškai patikimais, jeigu jų p reikšmė buvo mažesnė kaip 0,05.

Rezultatai ir jų aptarimas.
Pirmiausia įvertinome AA, SEA ir SA eozinofilų potipių įtaką alfa-1 I tipo kolageno (COL1A1), fibronektino (FN), elastino (ELN) ir versikano (VCAN) genų raiškai BLR ląstelėse. Nustatėme, kad AA ir SEA grupių eozinofilų potipiai reikšmingai skatino COL1A1 geno raišką BLR ląstelėse – atitinkamai EOSužd 2,0±0,3 ir 2,0±0,2, o EOSrez - 3,2±0,4 ir 2,7±0,3 kartais nuo kontrolinių BLR ląstelių (p < 0,05), kurios nebuvo inkubuotos su eozinofilais. Be to, AA ir SEA grupių EOSrez poveikis COL1A1 raiškai BLR ląstelėse buvo reikšmingai didesnis (p <0 ,05), lyginant su EOSužd. Įvertinus FN ir VCAN genų raišką, buvo pastebima panaši tendencija. EOSužd, išskirti iš AA ir SEA pacientų kraujo, reikšmingai didino FN geno
raišką BLR ląstelėse atitinkamai 1,8±0,3 ir 1,6±0,2 karto, o EOSrez 1,8±0,2 ir 2,1±0,2 kartais nuo kontrolinių BLR ląstelių (p < 0,05), kurios nebuvo inkubuotos su eozinofilais. Tuo tarpu VCAN raišką AA ir SEA pacientų EOSužd didino atitinkamai 2,8±0,4 ir 1,8±0,2 karto, o EOSrez 3,2±0,6 ir 2,1±0,3 kartais nuo kontrolinių BLR ląstelių (p < 0,05), kurios nebuvo inkubuotos su eozinofilais. Be to, SEA grupės EOSrez poveikis FN raiškai BLR ląstelėse buvo reikšmingai didesnis
(p < 0,05), lyginant su EOSužd. AA ir SEA grupių eozinofilų potipių poveikis COL1A1, FN ir VCAN raiškai BLR ląstelėse
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buvo reikšmingai didesnis, lyginant su SA grupe (p < 0,05), kurioje eozinofilų potipiai neturėjo patikimai reikšmingo poveikio. Kita vertus, AA ir SEA grupėse tik EOSužd reikšmingai mažino ELN geno raiška BLR ląstelėse – atitinkamai 0,6±0,1
ir 0,5±0,1 kartais nuo kontrolinių BLR ląstelių (p < 0,05), kurios nebuvo inkubuotos su eozinofilais. ELN geno raiška BLR
ląstelėse po inkubacijos su AA ir SEA eozinofilų potipiais buvo patikimai mažesnė (p < 0,05), lyginant su SA eozinofilais. Su PF pastebimos panašios tendencijos – AA ir SEA grupių EOSužd ir EOSrez skatino COL1A1, FN ir VCAN raišką
BLR ląstelėse lyginant su SA eozinofilais (p < 0,05). Be to, AA ir SEA EOSrez intensyviau skatino FN raišką PF (p < 0,05),
lyginant su EOSužd. Tuo tarpu ELN geno raiška PF sumažėjo po inkubacijos su EOSužd AA grupėje ir abiem eozinofilų
potipiais SEA grupėje (p < 0,05), lyginant su SA eozinofilais.
Palyginę eozinofilų adhezijos intensyvumo skirtumus tarp prisitvirtinimo prie plaučių struktūrinių ląstelių ir adhezijos prie jų išskirtų TUB nustatėme, kad po 1 val. nuo kombinuotųjų kultūrų sudarymo pradžios, EOSužd, išskirti iš AA,
SEA ir SA, stabiliai prisitvirtino prie BLR ląstelių atitinkamai 55,9±4,8; 60,8±5,5 ir 46,9±6,7 proc. įpiltų eozinofilų, tuo
tarpu prie BLR ląstelių išskirtų struktūrinių TUB - 86,3±1,7, 84,0±2,6 ir 70,7±3,5 proc. Vertinant EOSrez adheziją nustatėme panašią tendenciją – prie BLR ląstelių prisitvirtino atitinkamai 62,9±3,9; 63,7±5,8 ir 55,5±6,8 proc. įpiltų eozinofilų, kai tuo tarpu prie BLR produkuotų TUB - 88,0±2,2; 92,0±2,0 ir 76,4±3,5 proc. Visose tiriamųjų grupėse abiejų eozinofilų potipių adhezija prie TUB buvo reikšmingai didesnė (p < 0,05), lyginant su adhezija prie BLR ląstelių. Be to, SEA
EOSrez adhezija prie TUB buvo reikšmingai intensyvesnė, lyginant su EOSužd (p < 0,05). Skirtumų tarp astmos grupių
nustatyta nebuvo, tačiau AA ir SEA EOSužd ir EOSrez adhezija prie TUB buvo reikšmingai didesnė, lyginant su SA eozinofilais (p < 0,05). Panašios tendencijos nustatytos su PF – visose tiriamųjų grupėse abiejų eozinofilų potipių prisitvirtinimas prie PF išskirtų TUB buvo reikšmingai didesnis, negu prie PF. Be to, SEA EOSrez adhezija prie TUB buvo reikšmingai intensyvesnė, lyginant su EOSužd (p < 0,05). Skirtumų tarp astmos grupių nustatyta nebuvo, tačiau AA ir SEA
abiejų eozinofilų potipių adhezija prie TUB buvo reikšmingai didesnė, lyginant su SA eozinofilais (p < 0,01).
Galiausiai įvertinome eozinofilų potipių sutrikdytos TUB apykaitos įtaką plaučių stuktūrinių ląstelių proliferacijai.
Po inkubacijos su AA grupės EOSužd ir EOSrez, išskirti TUB skatino naujų BLR ląstelių proliferaciją - atitinkamai 6,2±0,8
ir 13,5±1,6 proc. (p < 0,01), lyginant su BLR ląstelėmis, augintomis su eozinofilais nepaveiktais TUB. SEA grupėje tendencijos nesikeitė – naujų BLR ląstelių proliferacija po inkubacijos su EOSužd ir EOSrez buvo atitinkamai 11,7±1,1 ir
21,3±2,2 proc. (p < 0,05) didesnė, lyginant su BLR ląstelėmis, augintomis su eozinofilais nepaveiktais TUB. Po inkubacijos su AA ir SEA EOSrez naujų BLR ląstelių proliferacija ant išskirtų TUB buvo reikšmingai didesnė, lyginant su EOSužd
(p < 0,05), be to, šių grupių abiejų eozinofilų potipių poveikis buvo reikšmingai didesnis, lyginant su SA grupe (p < 0,05),
kurioje TUB poveikis po inkubacijos su eozinofilų potipiais naujų BLR ląstelių proliferacijai nustatytas nebuvo. Su PF buvo nustatytos panašios tendencijos - po PF inkubacijos su AA ir SEA grupių EOSužd ir EOSrez išskirti TUB skatino naujų
PF proliferaciją (p < 0,05), lyginant su eozinofilais nepaveiktais TUB. Po inkubacijos su AA ir SEA EOSrez naujų PF ląstelių
proliferacija ant išskirtų TUB buvo reikšmingai didesnė, lyginant su EOSužd (p < 0,05). Sergančiųjų AA ir SEA EOSužd ir
EOSrez poveikis buvo reikšmingai didesnis, lyginant su SA grupe (p < 0,05), kurioje eozinofilų potipių poveikis PF proliferacijai nustatytas nebuvo.

Išvados.
EOSužd ir EOSrez intensyviau prisitvirtina prie TUB nei prie BLR ląstelių ar plaučių fibroblastų, o sergant astma
EOSrez adhezija prie TUB yra reikšmingai didesnė. Sergančiųjų AA ir SEA eozinofilų potipiai didino COL1A1, FN, VCAN
ir mažino ELN genų raišką plaučių struktūrinėse ląstelėse, tačiau labiau pastebimas poveikis buvo EOSrez. AA ir SEA
grupių EOSrez intensyviau didina TUB produkciją, kuri prisideda prie BLR ląstelių ir plaučių fibroblastų proliferacijos
skatinimo sergant astma.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0106) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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VĖŽINIŲ LĄSTELIŲ DALIJIMOSI
REGULIACIJOS TYRIMAI IN VITRO

Citokinezė – ląstelės dalijimosi paskutinis etapas, kurio metu atsiskiria dvi dukterinės ląstelės. Po genetinės informacijos replikacijos, motininė ląstelė dalijasi formuodama skilimo vagą, kuri sutraukia citoplazmą ir dvi dukterinės
ląstelės lieka sujungtos plonu tarpląsteliniu tiltu, kurio nutraukimas sąlygoja dukterinių ląstelių atsiskyrimą [1]. Mokslinėje literatūroje aprašoma Rab11 baltymo svarba dalyvaujant ląstelių dalijimosi procese: Rab11 sudaro kompleksą
su FIP3, kuris, reguliuodamas perdirbimo endosomų transportą, skatina aktino citoskeleto lokalią depolimerizaciją ir
taip inicijuoja tarpląstelinio tilto nutraukimą [2, 3]. Pakitusi Rab11 raiška siejama su vėžinių ląstelių proliferacija ir invaziškumu [4]. Mūsų darbo tikslas yra nustatyti išveiklinto Rab11 geno įtaką vėžinių ląstelių dalijimuisi ir tumorigeniškumui po funkcijos atstatymo (angl. rescue).
Rab11 genas išveiklinamas tranfekuojant HeLa-wt ląsteles Rab11a siRNR. Tuo pat metu, atliekamas funkcijos atstatymas, kurio metu į ląsteles liposominės transfekcijos būdu įvedamas ir Rab11a-GFP plazmidinis vektorius. Po 48 valandų ląstelės fiksuojamos 4 % paraformaldehidu. Ląsteles užfiksavus ir nudažius antikūnais, taikoma fluorescencinė
mikroskopija. Rab11 mutacijų ir funkcijos atstatymo poveikis navikinių ląstelių tumorigeniškumui įvertinamas daugiabranduolių ląstelių tyrimo metodu. Fiksuotos ląstelės yra stebimos pro invertuotą mikroskopą ir daroma 10 nuotraukų
atsitiktiniu būdu pasirinktose stikliuko srityse. DAPI dažas indikuoja genetinę medžiagą ir leidžia atpažinti daugiabranduoles ląsteles, kurios yra vertinamos kiekybiškai ir rezultatai lyginami su kitomis tiriamosiomis grupėmis. Rab11 mutacijų ir funkcijos atstatymo poveikis tiriamas atliekant kiekybinį telofazės fazėje esančių ląstelių kiekio įvertinimą ir aktino kiekio tarpląsteliniame tilte nustatymą. Dažytos ir fiksuotos ląstelės stebimos pro invertuotą mikroskopą ir daroma
10 nuotraukų atsitiktinai. Matomi tarpląsteliniai tiltai telofazės stadijoje, nudažyti pirminiu acetilinto-α-tubulino antikūnu. Tiltai vertinami kiekybiškai, lyginama su kitomis tiriamosiomis grupėmis. Nuotraukos aktino kiekio įvertinimui daromos su konfokaliniu skenuojančiu mikroskopu. Daroma 10 nuotraukų, tose vietose, kur yra matomi tik vėlyvosios telofazės tarpląsteliniai tiltai, nudažyti pirminiu acetilinto-α-tubulino antikūnu. Nuotraukos analizuojamos su ImageJ programa. Duomenys normalizuojami pagal foninius rodmenis ir lyginama pagal aktino sankaupas priešingame ląstelės polyje.
Daugiabranduolės ląstelės HeLa linijoje įprastai sudaro 2–5 proc. Daugiabranduolių ląstelių tyrimo rezultatai parodė, jog išveiklinus Rab11 geną daugiabranduolių ląstelių kiekis padidėjo 18–19 proc. Atlikus baltymo funkcijos atstatymą, daugiabranduolės ląstelės sudarė tik apie 4 proc. Ląstelių telofazės fazėje kiekis kontrolės grupėje prilygintas
100 proc. Statistiškai reikšmingas skirtumas matomas išveiklinus Rab11a izoformą ir kartu abi Rab11a ir Rab11b izoformas – telofazės fazėje užstrigusių ląstelių kiekis padidėjo 77 proc. ir 85 proc. atitinkamai lyginant su kontrole. Atlikus baltymo funkcijos atstatymą, matomas ląstelių telofazės fazėje kiekio sumažėjimas, tačiau, lyginant su išveiklintų Rab11a ir Rab11ab baltymų grupėmis, skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. Atlikus aktino kiekio tarpląsteliniame tilte įvertinimą, pastebėta, jog Rab11 geno izoformų išveiklinimas nežymiai padidino aktino sankaupas tarpląsteliniame tilte lyginant su kontrole. Vienintelė Rab11a funkcijos atstatymo grupė statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo kitų,
įskaitant ir kontrolę – matomas akivaizdus aktino sankaupų tarpląsteliniame tilte sumažėjimas.
Rab11 išveiklinimas sutrikdo vėžinių ląstelių dalijimosi procesą ir skatina tumorigeniškumą. Rab11 funkcijos atstatymas normalizuoja citokinezės procesą ir atstato vėžinių ląstelių dalijimąsi.

Padėka.
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VANDENS DRUSKINGUMO IR
TEMPERATŪROS POVEIKIS EŠERIŲ
(PERCA FLUVIATILIS) ELGSENAI
Kiekvieną pavasarį po neršto gėlavandenėse Kuršių mariose, dalis Europinių ešerių (Perca fluviatilis) migruoja į
druskėtą Baltijos jūros priekrantę, o rudenį, atvėsus vandeniui, grįžta į gėlavandenius telkinius (pvz. Kuršių marias), tačiau toks pat reiškinys stebimas ir kitos Baltijos jūros regiono šalyse, pvz. Lenkijoje [1]. Šiuo metu nėra tiksliai žinoma
kodėl ši bei kai kurios kitos žuvų rūšys taip elgiasi, tačiau tikėtina, kad migracijos priežastis yra lengvesnė osmoreguliacija druskėtame vandenyje. Kasmetinė migracija iš Kuršių marių į druskėtą jūros priekrantę taip pat gali būti siejama
su teigiamu nedidelio vandens druskingumo poveikiu augimui – esant tam tikram aplinkos druskingumui (izoosmotinei aplinkai) žuvų augimo tempai gali būti didesni, nei gėlame vandenyje, nes dalis energijos, reikalingos osmoreguliacijai, gali būti panaudojama augimui [2]. Šiuo metu dar tik daromos prielaidos, jog nedidelis vandens druskingumas
gali neturėti teigiamo poveikio gėlavandenių žuvų augimui ar elgsenai, kuomet vandens temperatūra yra žema, o eksperimentinių šios hipotezės įrodymų vis dar trūksta.

Tyrimo tikslas.
Pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo atlikti laboratorinius elgseninius eksperimentus, kurie leistų įvertini skirtingo
vandens druskingumo ir temperatūros poveikį Kuršių marių ešerių elgsenai.
Elgeniniams eksperimentams naudoti Kuršių mariose (55.34, 21.19 WGS) bradiniu sugauti ešerių jaunikliai. Iki eksperimentų pradžios, žuvys dvi savaites aklimatizuotos 800 litrų aeruojamoje, pratakioje, natūraliai apšviestoje vandens talpoje su gėlu 14°C vandeniu.
Elgseniniam eksperimentui naudota sistema sudaryta iš dviejų stiklinių 200 litrų vandens talpų, sujungtų su „Shuttle
box“ tipo elgsenine sistema (1 pav.). Ji sudaryta iš dviejų cilindro formos talpų, sujungtų 5 cm pločio ir tokio pat ilgio
kanalu, kuriuo žuvys gali patekti iš vienos eksperimentinės sistemos pusės į kitą. Cilindrinių talpų viduje vanduo sukasi ratu, tačiau tarp skirtingų sistemos pusių nesimaišo. Vandens judėjimas talpose palaikomas cirkuliacinių pompų
(2 L min-1) pagalba.
Tam kad nustatyti kokią įtaką žuvų elgsenai natūraliose sąlygose galėtų turėti besikeičianti vandens temperatūra ir
druskingumas, buvo atlikti 5 tipų elgseniniai eksperimentai (1 lentelė). Kiekvienam eksperimento tipui daryti 4 pakartojimai, sekančiam pakartojimui naudojant eksperimente dar nedalyvavusias žuvis. Druskėtam vandeniui pagaminti
naudota nevalyta jūros druska (NaCl).
Kiekvienam eksperimentui naudota 10 ešerių grupė. Eksperimentą sudarė trys periodai: aklimatizacija, kontrolinis ir eksperimentinio testavimo periodas. Prieš eksperimentą sistemoje aklimatizuotos 1 valandą. Kontrolės periodo
metu (10 min.), vaizdo kamera buvo filmuojama žuvų pasiskirstymas sistemoje, esant sąlygoms prie kurių žuvys adaptuotos iki eksperimento. Po to atidaroma vandens tėkmė, ko pasekoje skirtingose sistemos pusėse susidaro skirtingos
sąlygos ir po 30 minučių periodo 10 minučių filmuojama žuvų pasiskirstymas sistemoje, esant skirtingoms sąlygoms
skirtinguose sistemos pusėse. Eksperimento metu žuvys galėjo nevaržomai plaukioti po visą sistemą ir pasirinkti joms
labiau tinkančias sąlygas. Filmuota medžiaga peržiūrima 10 sekundžių intervalais skaičiuojant žuvis esančias skirtingose eksperimentines sistemos pusėse. Žuvų reakcijai įvertinti naudojama formulė [3]:
RI = 50 (2 – NT/NC)
Kur RI - reakcijos indeksas; NC – vid. žuvų skaičius vienoje iš sistemos pusių kontrolinio periodo metu; NT – vid.
žuvų skaičius toje pačioje sistemos pusėje testavimo periodo metu. Reakcijos indekso vertė lygi 100 prilyginta maksimaliai neigiamai, o 0 – maksimaliai teigiamai reakcijai.
Duomenų statistiniam patikimumui įvertinti naudojamas Student‘o t-testas testas (p<0,05) reakcijos indeksą
lyginant su neutraliu (IR = 50).
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1 pav.
„Shuttle box“ tipo elgseninių eksperimentų
sistema pagal www.loligosystems.com.

Elgseninių eksperimentų rezultatai pateikti 1 lent. Lentelėje pateikiamos eksperimento sąlygos ir vidutinis reakcijos indeksas į pateiktas sąlygas, atitinkamai.
1 lentelė. Elgseninių eksperimentų rezultatai (vidutinis reakcijos indeksas, RI)
Eksperimento sąlygos

Vidutinis RI

p

1. Šaltas (12 °C), gėlas (0 ‰) – Šaltas (12 °C), gėlas (0 ‰).

48,7 – 51,3

p>0,05

2. Šaltas (12 °C), gėlas (0 ‰) – Šaltas (12 °C), druskėtas (6 ‰).

73,9 – 26,1

p<0,05

3. Šaltas (12 °C), gėlas (0 ‰) – Šiltas (15 °C), gėlas (0 ‰).

70,4 – 29,6

p<0,05

4. Šaltas (12 °C), gėlas (0 ‰) – Šiltas (15 °C), druskėtas (6 ‰).

90,7 – 9,3

p<0,05

5. Šaltas (12 °C), druskėtas (6 ‰) – Šiltas (15 °C), gėlas (0 ‰).

66,6 – 33,4

p<0,05

6. Šaltas (10 °C), gėlas (0 ‰) – Šaltas (12 °C), gėlas (0 ‰).

56,9 – 43,1

p>0,05

Teigiama reakcija < 50 < Neigiama reakcija
Apibendrinti atliktų laboratorinių elgseninių eksperimentų rezultatai rodo, jog turėdami galimybę ešerių jaunikliai
renkasi šiltą (15 °C), druskėtą (6 ‰) vandenį. Į tokių parametrų vandenį ešerių elgseninės reakcijos indeksas buvo žemiausias (9,3), t. y. į tokias aplinkos sąlygas ešerių reakcija buvo labiausiai teigiama. Analogiškai, labiausiai neigiama ešerių reakcija (vid. RI=90,7) buvo į šaltą (12 °C), gėlą (0 ‰) vandenį. Elgseninių temperatūrinių eksperimentų metu, ešeriai rinkosi aukštesnės (15 °C) temperatūros vandenį, kuris buvo artimesnis fiziologiniam optimumui. Elgseninių eksperimentų metu, kuomet buvo tiriama reakcija į šaltą (12 °C) gėlą (0 ‰) – šaltą (12 °C) druskėtą (6 ‰) vandenį, žuvys statistiškai patikimai daugiau laiko praleisdavo druskėto vandens zonoje; t. y. kuomet vandens temperatūra ir kitos aplinkos sąlygos vienodos, ešeriai renkasi būti druskėtame, o ne gėlame vandenyje. Atlikus elgseninės reakcijos į skirtingo
druskingumo ir temperatūros vandenį paaiškėjo, jog aplinkos sąlygų pasirinkimą labiau įtakoja vandens temperatūra,
nei vandens druskingumas. Elgseniniame ešerių atsako į šaltą (12 °C), druskėtą (6 ‰) – šiltą (15 °C), gėlą (0 ‰) vandenį
eksperimente, testavimo periodo metu ešeriai rinkosi šilto (15 °C), gėlo (0 ‰) vandens zoną eksperimentinėje sistemoje.
Apibendrinant elgseninių eksperimentų rezultatus galima daryti prielaidą, jog artimesnis ešerių fiziologiniam optimumui vanduo yra šiltas (>15 °C) ir druskėtas (6 ‰). Anksčiau atliktuose Kuršių mariose sugautų ešerių jauniklių tyrimuose buvo nustatyta, kad optimalus augimo tempas buvo 5 ‰ druskingumu vandenyje (esant 16–25 °C temperatūrai) [4]. Tuo galima paaiškinti sezonines ešerių ir starkių migracijas iš Kuršių marių į Baltijos jūrą. Ešeriai ir starkiai žiemoti plaukia į Kuršiu marias, tokia elgsena neretai stebima ir kitose Baltijos jūros akvatorijose [5] arba druskėtose akvatorijose šiaurės Amerikoje, kur sutinkama artima ir panašia biologija pasižyminti rūšis – geltonieji ešeriai,
Perca flavescens [6]. Pavasarį, šylant jūros vandeniui, žuvys išmigruoja į jūros priekrantę, o šio reiškinio vieni iš varomųjų veiksnių gali būti fiziologiškai optimalus vandens druskingumas ir santykinai aukšta vandens temperatūra, tuo
tarpu vandeniui atvėsus druskingumas nebeturi tokio ryškaus poveikio, o žiemoti žuvys renkasi Kuršių mariose, kur
apilinkos sąlygos žiemos metu yra vienodesnės.

Padėka.
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OPORTUNISTINIO PATOGENO
ACINETOBACTER BAUMANNII
KONJUGACINĖS PLAZMIDĖS P2AB52
VAIDMUO BAKTERIJOS VIRULENTIŠKUME
Acinetobacter baumannii yra gram-neigiama aerobinė kokobacila, geriau žinoma kaip oportunistinis patogenas,
sukeliantis hospitalines infekcijas žmonėms su nusilpusia imunine sistema. Tokį bakterijos vaidmenį įtvirtina dauginis atsparumas antibiotikams, atsparumas nepalankioms aplinkos sąlygoms bei su virulentiškumu susiję veiksniai [1].
A. baumannii priklauso įvairios plazmidės, kurios savo sudėtyje dažnai koduoja genus atsakingus už atsparumą antibiotikams. Plazmidės gali būti perduodamos tarp bakterijų ir taip paskatinti atsparumo antibiotikams plitimą [2]. Tačiau apie šių plazmidžių vaidmenį bakterijos virulentiškume dar nėra žinoma daug. Plazmidėse gali būti virulentiškumo veiksnių, kurie yra antimikrobinių medžiagų taikiniai.
Ankstesnių laboratorijos darbų metu, charakterizuotos dviejų klinikinių A. baumannii izoliatų virulentinės savybės.
Genomų sekoskaitos duomenys atskleidė, kad abu izoliatai yra labai panašūs savo chromosomų sekomis, tačiau turi
skirtingą plazmidžių rinkinį. Maždaug 67 kb dydžio konjugacinę p2AB52 plazmidę turintis Ab52 izoliatas pasižymi didesniu ląstelės paviršiaus hidrofobiškumu ir gebėjimu formuoti bioplėveles ant abiotinių paviršių, nei Ab141 izoliatas,
kuris šios plazmidės neturi. Už minėtus skirtumus, manome, atsakinga būtent p2AB52 plazmidė [3]. Buvo nuspręsta šią
plazmidę perkelti iš Ab52 izoliato į Ab141 izoliatą ir patikrinti ar plazmidė turi įtakos bakterijos virulentinėms savybėms.
Plazmidės perkėlimas įgyvendintas konjugacijos būdu. Tyrimo metu, sukurta konjugacijos atrankos sistema, kuri leido atrinkti transkonjugantus nuo plazmidės negavusių recipiento ląstelių ir nuo plazmidę perdavusių donoro ląstelių. Konjugacijos atrankai sukurtas antibiotikui rifampicinui atsparus Ab141 kamienas ir įvestas atsparumą antibiotikui gentamicinui suteikiantis genas į Ab52 priklausančios p2AB52 plazmidės seką. Tai įgalino panaudoti rifampicino ir
gentamicino antibiotikų kombinaciją transkonjugantų atrankai atlikti. Eksperimentų metu nustatyta, kad p2AB52 plazmidė turi įtakos bakterijos paviršiaus hidrofobiškumui – transkonjugantų hidrofobiškumo įvertis skiriasi nuo Ab141
izoliato įverčio ir prilygsta plazmidę turinčio Ab52 izoliato įverčiui.
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FIBRILINIŲ BALTYMŲ SKAIDYMO
SISTEMOS SUKŪRIMAS, SIEKIANT GAUTI
BIOLOGIŠKAI AKTYVIUS PEPTIDUS

Keratinazės arba keratinoliziniu aktyvumu pasižyminčios proteazes yra priskiriamos hidrolazių fermentų klasei dėl
jau ankščau nustatyto fermentų specifinio veikimo [1]. Daugelis hidrolazinių proteazių geba degraduoti tik globulininius baltymus, o keratinazės išskiriamos savo savitumu globulininiams ir fibriliniams baltymams [2].
Vienas iš pagrindinių šios proteazės substratų yra fibrilinis keratinas. Pats keratinas yra netirpus ir įeina į daugelį
gamtoje ypač paplitusių struktūrų sudėti, pvz.: plunksnos, vilna, plaukai, nagai, ragai ir kitos panašios struktūros. Yra nustatyta, kad kiekvienais metais keratino turinčių atliekų yra išmetama milijonais tonų visame pasaulyje [3]. Šios atliekos
yra potencialus substratas mikroorganizmų sintetinančioms keratinazėms. Toks substratas yra laikomas atsinaujinančiu
šaltiniu ir gali būti panaudotas siekiant gauti pridėtinės vertės produktus. Keratinazės, vykdydamos keratino turinčių
baltyminių substratų hidrolizę, degraduoja juos iki mažos molekulinės masės biologiškai aktyvių peptidų. Šie peptidai
gali pasižymėti biologiniais aktyvumais: antioksidaciniu, antibiotiniu, imuninę sistemą stimuliuojančiu, priešvėžiniu ir
panašiais [4]. Vienas pagrindinių šio projekto tikslų yra sukurtos kompleksinės keratinoliziniu aktyvumu pasižyminčių
fermentų hidrolizės sistemos panaudojimas, siekiant gauti padidintos vertės biologiškai aktyvius peptidus ar jų mišinius.
Šios praktikos metu buvo optimizuoti fiziologiniai biologinės baltymų hidrolizės parametrai. Po mikroorganizmų auginimo pašalinus mikroorganizmus iš kultūrinio skysčio ir atlikus grubaus fermentų mišinio inkubaciją nustatyta, kad 30 ˚C
temperatūra ir 6,5 pH yra tinkamos sąlygos keratinolizinių fermentų veikimui ir aktyvumo įvertinimui agaro šulinėlių metodu. Išsiaiškinta, jog identifikuotų mikroorganizmų keratinoliziniams fermentams įtakos turėjo skystos terpės klampumas.
Standinančios medžiagos (0,08 % agaro) pridėjimas į skystą, pusiau sintetinę keratino terpę skatino keratinolizinį fermentų aktyvumą. Įtaką fermentų aktyvumui darė ir skystoje pusiau sintetinėje keratino terpėje įdėti metalų (5 mM MnSO4
ir CaCl2) jonai. Kitos medžiagos, tokios kaip, gliukozė, ar detergentas Triton X-100, neturėjo įtakos fermentų aktyvumui.
Šio tyrimo metu taip pat buvo hidrolizuoti skirtingi baltymai, įvertinta fiziologinių parametrų įtaka „beląstelinei“ fermentų sistemai ir įvertintas atskirų bei mišrių kultūrų fermentinis aktyvumas. Nustatyta, kad vilnos keratino bei azokazeino degradacijai, optimali temperatūra yra 30 ˚C, optimali pH vertė – 7,8. Per 4 inkubacijos valandas, skaidant vilnos keratiną, atskirų kamienų fermentų aktyvumas pasiekė 583 U, o mišrios kultūros fermentų aktyvumas siekė 670 U. Skaidant
azokazeiną, atskirų kamienų fermentų aktyvumas pasiekė 535 U, o mišrios kultūros fermentų aktyvumas siekė 532 U.
Gauti hidrolizatai, skaidant vilnos keratiną, buvo analizuojami atliekant tricininę baltymų elektroforezę su etilenglikoliu. Išsiaiškinta, jog tiriamų kamienų fermentai formuoja peptidinių produktų spektrą nuo 4,6 kDa iki 15 kDa.
Šios krypties moksliniai tyrimai yra labai aktualūs pasauliniu lygiu, nes hidrolizės produktai gali turėti unikalių, antibiotinėmis savybėmis pasižyminčių, aktyvumų. Keratinoliziniu aktyvumu pasižyminčių fermentų ir jų panaudojimo
galimybių tyrimai neabejotinai išlieka perspektyvūs šiuolaikiniame moksliniame kontekste ir didina Lietuvos mokslininkų konkurencingumą pasauliniu lygiu.
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PANTOEA BAKTERIOFAGŲ
ŠEIMININKŲ SPEKTRĄ
LEMIANTYS BALTYMAI
Bakteriofagai (fagai) yra bakterijas infekuojantys virusai, kurie gamtoje reguliuoja bakterinių populiacijų gausą ir
įvairovę. Sparčiai daugėjant antibiotikams ir kitoms antimikrobinėms medžiagoms atsparių bakterijų, fagai yra laikomi
viena iš perspektyviausių alternatyvų kovai su patogeninėmis padermėmis [1]. Deja, gamtoje randami fagai turi įvairių trūkumų efektyviam jų panaudojimui. Siekiant tikslingai pritaikyti fagus žmogaus poreikiams yra labai svarbu gerai
juos ištirti. Pavyzdžiui, nustačius už šeimininkų spektrą atsakingus fagų baltymus galima būtų juos modeliuoti ir keisti nukreipiant fagus infekuoti tikslines bakterijų grupes, pavyzdžiui žmonių, gyvūnų ar augalų patogenus [2, 3]. Terapiniais tikslais perspektyviausi yra efektyvios lizės būdu besidauginantys fagai, kurie dažniausiai turi bakterijų atpažinimui ir genomų įvedimui pritaikytas virionų struktūras, tokias, kaip uodegėlės bei jų fibrilės ir spygliukai. Jeigu fermentinį aktyvumą turinčių spygliukų jau yra žinoma gana daug, tai fibrilinės struktūros ištirtos dar labai menkai, o norint
modeliuoti fagų šeimininkų spektrą reikia kuo daugiau duomenų [2].
Ilgą laiką Pantoea bakterijas infekuojančių fagų buvo žinoma labai nedaug [4], todėl jie dar labai mažai tirti. Tuo tarpu šios genties bakterijų tyrimai darosi vis labiau aktualūs dėl jų panaudojimo žemės ūkyje ir biotechnologijose [5, 6].
Ekosistemose bakterijos neatsiejamos nuo jas infekuojančių virusų, todėl jas tiriant turėtų būti vertinama ir virusų įtaka bei jų tarpusavio sąveikos.
Fagų atrankumą šeimininkams lemiančius baltymus geriausia tirti lyginant genetiškai panašius fagus, kurie infekuoja skirtingas bakterijų padermes. Todėl šiame darbe pasirinkti AAM37 ir PSKM bakteriofagai besiskiriantys šeimininkų spektru, t. y. infekuojantys atitinkamai AUR ir ARC kamienus. Šie fagai turi panašaus dydžio homologiškus genomus, kuriuose yra koduojami šeimininkų spektrą potencialiai lemiantys struktūriniai uodegėlės fibrilių ir spygliukų
baltymai, atitinkamai gp28 ir gp29. Bakterinius receptorius dažniausiai atpažįsta fagų uodegėlės fibrilės, todėl pagrindinį dėmesį kreipėme į jų funkcijos patvirtinimą. Tam tikslui visų pirma siekėme gauti tirpius rekombinantinius baltymus, kurie paprastai formuoja charakteringas fibrilines struktūras. Į plazmidinius vektorius buvo suklonuoti šių fagų
fibrilinius (abiejų gp28) ir potencialių šaperonų baltymus (AAM37 gp23 ir gp56) koduojantys genai. Klonuotų struktūrinių baltymų genų raiška buvo vykdoma kartu su šaperoniniais baltymais ir jų deriniais. Išgryninti struktūriniai baltymai, vėliau analizuoti transmisiniu elektroniniu mikroskopu (TEM). Gavus tirpias rekombinantines fibrilines nanostruktūras, buvo tirtos jų sąveikos su ląstelėmis. Nepriklausomai nuo fago efektyvumo infekuojant ląstelių padermę, fibrilės rišosi prie abiejų pasirinktų P. agglomerans kamienų. Tai rodo, kad tirti baltymai atpažįsta ląstelių receptorius, tačiau fagų atrankumą šeimininkams lemia dar papildomi baltymai.
Siekiant nustatyti, kurie fagų baltymai dar turi įtakos infekuojamų šeimininkų spektrui, bandėme gauti pakitusio
šeimininkų spektro mutantinį PSKM bakteriofagą, kuris galėtų infekuoti AUR kamieno ląsteles. Tam tikslui BRED metodu bandėme tikslingai pakeisti PSKM fago 28 ir 29 genus atitinkamais AAM37 fago genais mutantinius fagus bandant atrinkti pagal pakitusį šeimininkų spektrą. Deja tikslingų mutantų gauti nepavyko, kas rodo, kad šių fagų šeimininkų spektrui įtakos greičiausiai turi kiti jų genomuose koduojami baltymai. Todėl mutantų gavimui dar buvo išbandytas ir kryžminės infekcijos metodas. Pradiniai duomenys rodo, kad šiuo metodu buvo gauti pakitusio spektro PSKM fagai, reikalaujantys papildomų tyrimų siekiant išsiaiškinti konkrečias mutacijas ir jų įtaką šeimininkų
atpažinimui ir infekcijai.

Padėka.
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EGFR SIGNALINIO KELIO REIKŠMĖ
SERPINO B5 RAIŠKAI IR ATSPARUMUI
CHEMOTERAPINIAMS VAISTAMS
PSO duomenimis, iš daugiau nei 200 skirtingų vėžinių susirgimų kolorektalinis vėžys yra trečioje vietoje pagal sergamumą bei antroje – pagal mirtingumą. Esant ankstyvai kolorektalinio vėžio stadijai navikas pašalinamas chirurgiškai, o
vėlesnėse stadijose bei metastazavusio vėžio atvejais taikoma chemoterapija. Chemoterapijos metu dažniausiai naudojamas DNR pažaidas sukeliančių 5-fluoruracilo (5-FU) bei oksaliplatinos (OxaPt) vaistų derinys. Tačiau terapijos efektyvumas kritiškai sumažėja dėl navikinių ląstelių įgimto arba gydymo metu įgyto atsparumo chemoterapiniams preparatams ir taip navikinės ląstelės išvengia programuotos ląstelių žūties. Atsparumas chemoterapijai gali būti susijęs su pakitusia serino proteazių slopiklių (serpinų) raiška. Kolorektalinio vėžio atveju yra nustatyta padidėjusi serpino B5 raiška
[1]. Serpinas B5 dalyvauja ląstelės adhezijos, apoptozės, ląstelių judėjimo, invazyvumo ir angiogenezės procesų valdyme. Kolorektalinio vėžio kontekste serpinas B5 siejamas su metastazavimu [2]. Šio serpino reikšmė vėžio vystymuisi gali
būti siejama su jo lokalizacija ląstelėje, kadangi yra žinoma, jog citoplazmoje esantis serpinas B5 gali dalyvauti apoptozės indukavime [3], o branduolyje – su kai kurių genų transkripcijos reguliavimu, o serpino B5 transportas į branduolį gali būti reguliuojamas epidermio augimo faktoriaus (EGF) – EGF receptoriaus (EGFR) signaliniu keliu [4]. EGFR signaliniu
keliu reguliuojama ląstelės proliferacija ir migracija itin aktuali vėžio formavimuisi ir progresavimui, tad daugelyje vėžio
atvejų, įskaitant kolorektalinį vėžį, pastebima EGFR hiperaktyvacija dėl padidėjusios receptoriaus raiškos bei aktyvinančių mutacijų [5]. Yra parodyta, jog plaučių vėžio PC9 ląstelių sublinijoje PC9/AZDR, atsparioje EGFR slopikliui osimertinibui, osimertinibu nuslopinus EGF-EGFR signalinį kelią serpino B5 baltymo kiekis padidėjo, tačiau kartu sumažinus serpino B5 raišką ir osimertinibu nuslopinus EGFR signalinį kelią ląstelių gyvybingumas reikšmingai sumažėjo [6]. Kai kuriais
vėžio atvejais siekiant nuslopinti šį signalinį kelią yra taikoma terapija monokloniniais antikūnais nukreiptais prieš EGFR,
tačiau esant aktyvinančioms mutacijoms KRAS ar BRAF genuose terapija yra neveiksminga. Nors mūsų tyrime naudotose kolorektalinio vėžio ląstelėse HCT116 yra aktyvinanti izogeninė KRAS mutacija G13D, tačiau būtent dėl šios konkrečios G13D mutacijos HCT116 ląstelės gali būti jautresnė EGFR slopikliams [7].
Šio tyrimo metu HCT116 ląstelėse ir 5-FU bei OxaPt atspariose sublinijose nustatėme EGFR slopinimo sąlygas su EGFR
slopikliu erlotinibu, įvertinome EGFR slopinimo įtaką serpino B5 baltymo kiekiui HCT116 ląstelėse ir atspariose sublinijose
bei įvertinome, ar serpinas B5 yra svarbus atsparumui po EGFR signalinio kelio nuslopinimo chemoterapiniams vaistams
atspariose kolorektalinės karcinomos ląstelių sublinijose HCT116/FU ir HCT/OXA. Eksperimentų metu nustatėme, jog EGFR
fosforilinimo inhibitoriai erlotinibas ir osimertinibas statistiškai reikšmingai sumažino pEGFR baltymo kiekį HCT116/FU ir
HCT116/OXA ląstelėse bei serpino B5 baltymo kiekį HCT116/FU ląstelėse. Galiausiai įvertinus EGFR slopiklių įtaka ląstelių
gyvybingumui nustatyta, kad erlotinibas statistiškai reikšmingai sumažino HCT116, HCT116/FU ir HCT116/OXA kontrolinių
ląstelių gyvybingumą, bet to gyvybingumas sumažėjo ir po vaistų poveikių: HCT116 ir HCT116/FU ląstelėse po 0,1 mM
5-FU ir 0,03 mM OxaPt poveikio, o HCT116/OXA – tik po 0,03 mM OxaPt poveikio. Taip pat nustatyta, kad serpino B5 kiekio
sumažinimas statistiškai reikšmingai sumažino HCT116 ir HCT116/FU kontrolinių ląstelių gyvybingumą. Svarbu paminėti,
kad serpino B5 baltymo kiekio sumažinimas ir EGFR fosforilinimo slopinimas erlotinibu dar labiau sumažino HCT116/FU
kontrolinių ląstelių gyvybingumą lyginant tik su erlotinibu veiktomis ląstelėmis.
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TIRPAUS IR LIPOSOMINIO DOKSORUBICINO
AKTYVUMO SKATINIMAS INICIJUOJANT
SELEKTYVIĄ VAISTO ABSORBCIJĄ IR
FIKSAVIMĄ NAVIKINĖSE LĄSTELĖSE
Nepaisant to, kad į klinikinę praktiką buvo įdiegtas maždaug 1960-aisiais, doksorubicinas (DOX) vis dar išlieka vienu iš labiausiai vertingų vaistų kietų navikų gydyme. Tačiau, veikdamas per topoizomerazių II inhibiciją, DNR interkaliaciją ir reaktyvių deguonies formų generavimą, šis antraciklinas pažeidžia ne tik navikus, bet ir sveikus žmogaus audinius, sukeliant dažnai mirtiną kardiotoksiškumą [1, 2]. Tirpaus doksorubicino analogas, liposominis doksorubicinas
(lip-DOX), buvo įdiegtas į klinikinę praktiką kaip pagerinta DOX modifikacija - liposomų dydis ir struktūra lemia didesnį
lip-DOX specifiškumą navikui, todėl išvengiama pažaidų kitiems organizmo audiniams. Deja, nors buvo laukiama proveržio, liposominė vaisto forma iki šiol yra naudojama vos kelioms vėžio indikacijoms gydyti – dėl kylančio plantarinio-palmarinio sindromo, lip-DOX dozė dažnai sumažinama, arba gydymas šia vaistine forma yra nutraukiamas. Tačiau
pasireiškiant pašaliniam poveikiui, pastebimas ir geresnis vaisto veiksmingumas [3]. Mūsų daroma prielaida – farmakokinetiniai lip-DOX tyrimai, atliekami su ligonio plazma, yra palyginti mažai informatyvūs. Pagrindinis poveikio mechanizmas turėtų būti analizuojamas vaistui patenkant ir ištekant iš gyvos navikinės ląstelės.

Projekto tikslas
Projekto tikslas – nustatyti optimalų liposominio doksorubicino ekspozicijos laiką ir sąlygas, kuriomis pasiekiamas
maksimalus vaisto patekimas į navikinę ląstelę.
Atliktų tyrimų, veikiant pelių T-limfomos (SL2) ląstelių liniją tirpiu ir liposominiu doksorubicinu, rezultatai parodė,
kad po trumpalaikės ekspozicijos tirpus doksorubicinas laisvai patenka į ląstelės branduolį ir ten atlieka savo priešnavikines funkcijas. Ilgėjant ekspozicijos laikui, ląstelinė doksorubicino koncentracija didėja. Tuo tarpu liposominis doksorubicinas, tiek po trumpalaikės, tiek po ilgalaikės ekspozicijos, negali susikaupti ląstelės viduje. Todėl manoma, kad
lip-DOX labai lėtai išleidžia vaistą iš liposomos naviko aplinkoje, kuris patenka į pačias ląsteles.
Chemoterapiniai vaistai gali recirkuliuoti ir lėtai degraduoti naviko mikroaplinkoje net keletą metų. Rezultatai parodė, kad degraduojant tirpiam doksorubicinui, įvyksta struktūriniai pokyčiai, dėl kurių silpnėja vaisto poveikis. Liposominio doksorubicino atveju, vyksta atvirkščias poveikis – pastebimas poveikio ir patekimo į ląstelę sustiprėjimas. Tai
tik iš dalies patvirtina prieš tai aptartą hipotezę apie lip-DOX veikimą. Tačiau liposoma pradeda degraduoti žmogaus
audiniuose tik po maždaug 8 mėnesių, todėl labai svarbus yra ilgalaikis vaisto išsilaikymas naviko aplinkoje.
Antraciklinų poveikis naviko ląstelėms priklauso ir nuo vaisto transporto iš ląstelių. Vaisto šalinimo iš naviko ląstelių priklausomybės nuo inkubacijos be vaisto trukmės tyrimai parodė, kad gyvos ląstelės intensyviausiai šalina degradavusį liposominį doksorubiciną, vidutiniškai šalina tirpų doksorubiciną ir minimaliai šalina degradavusį tirpų ir šviežią liposominį doksorubiciną, tačiau toks poveikis pastebimas dėl ir taip silpno vaistų patekimo į naviko ląsteles. Permeabilizuotų ląstelių atveju, pastebėtas vaisto šalinimas iš ląstelių galėtų būti priskirtas difuzijai dėl skirtingų vaistų
koncentracijų ląstelėje ir jos aplinkoje.
Doksorubicino transportui per ląstelių membranas yra labai svarbus ir P-glikoproteinas (PgP) – baltymas, kuris išpumpuoja medžiagas iš ląstelių. Rezultatai parodė, kad veikiant ląsteles ciklosporinu – PgP inhibitoriumi – tirpaus ir liposominio doksorubicino kiekis ląstelėse reikšmingai nepakito.
Doksorubicinas, patekęs į naviko aplinką, juda ne tik į gyvas naviko ląsteles, bet jungiasi ir prie aplinkoje esančių
apoptotinių kūnų. Jų pašalinimas ar kiekio sumažinimas leistų padidinti antraciklino selektyvumą gyvoms naviko ląstelėms. Gyvų ir permeabilizuotų ląstelių mišinių skirtingomis proporcijomis veikimas Dornaze alfa neparodė reikšmingo
permeabilizuotų ląstelių sumažėjimo mišiniuose.
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Rezultatai.
Visi gauti rezultatai rodo, kad veiksmingam liposominio doksorubicino priešnavikiniui poveikiui yra reikalinga ilgalaikė ekspozicija į naviko ląsteles. Kadangi liposomai degraduojant, išleistas doksorubicinas selektyviau renkasi
gyvas ląsteles ir lokalizuojasi naviko aplinkoje, lip-DOX gali būti pritaikytas naviko plitimo stabdyme ar ilgalaikiame
lokaliame vėžio gydyme.
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SACCHAROMYCES MIELIŲ GAMTINĖS
ĮVAIROVĖS IR INFEKCIJOS
NATYVIAIS VIRUSAIS RYŠYS
Sacharomicetų paplitimas aplinkoje bei jų natūrali įvairovė yra aktualus fundamentaliųjų tyrimų klausimas, aiškinantis eukariotinių organizmų kilmę bei jų evoliucines sąsajas. Saccharomyces mielėse aptinkami dvigrandininės RNR
(dgRNR) genomo Totiviridae šeimos virusai pasižymi unikaliu suderinamumu su šeimininko ląstele. Šiems virusams nebūdingas šeimininko žudymas, jie nemažina ląstelės dauginimosi greičio ir neriboja gyvybinės veiklos. Kai kurie gamtiniai mielių kamienai pasižymi biocidine dviejų Totiviridae virusų sistema, suteikiančia šeimininko ląstelėms konkurencinį
pranašumą prieš kitus mikroorganizmus – konkurentus dėl mitybinių išteklių. Taip Totiviridae šeimos virusai realizuoja
unikalią veiklos ypatybę – savo funkcijas vykdo ir išlieka tik šeimininkui išgyvenant. Evoliuciniu požiūriu ši situacija kelia
daug fundamentalių klausimų apie dgRNR virusų mechanizmus bei jų vaidmenį Saccharomyces genties mielių paplitime.
Tyrimo metu buvo surinkti 384 mielių kamienai iš skirtingų Lietuvos geografinių zonų (viso – 29 nišos). Mielių auginimas praturtintoje terpėje, pasižyminčioje gamtinių sąlygų mimikrija [1], leido atlikti šių organizmų atranką nuo kitų gyvosios gamtos dalyvių. Vėliau kiekvienam kamienui taikyta elektroforetinė nukleorūgščių frakcijų analizė bei auginimas ant selektyvios terpės [2]. Taip nustatyta, kad daugiau nei dešimtadalis tiriamosios imties mielių pasižymi biocidiniu aktyvumu. Pastarasis reiškinys nebuvo vienareikšmis, todėl aptiktos kilerinio fenotipo variacijos suklasifikuotos į 4 raiškos formas – įprastą (K+), chromosominę (KC), progresyvią (KP) ir slaptą (KS) (1 pav.).

1 pav.
Kilerinio fenotipo variantai.
Nurodyta fenotipo forma
(laužtiniuose skliaustuose)
ir kamieno pavadinimas.
M437 – kontrolinis kamienas.

Siekiant suprasti, su kokiomis mielių ir joms natyvių virusų sistemomis yra dirbama, atliktos nukleorūgščių gryninimo procedūros. Paprastumo dėlei pasirinkta 12 unikalių biocidinių mielių kamienų imtis – kiekviena iš jų skyrėsi identifikavimo gamtoje vieta. Tai užtikrino, kad visi tiriami organizmai tarpusavyje nėra susiję, o jų genomai skirtingi. Mielių rūšių identifikavimui atlikta jų genominės DNR (gDNR) vidinių transkribuojamų tarpiklių (angl. Internal Transcribed
Spacer, ITS) polimerazinė grandininė reakcija (PGR). Pasirinkus ITS1 ir ITS4 pradmenis [2] amplifikuotas evoliuciškai
konservatyvus mielių ribosominės DNR (rDNR) genų rajonas (2 pav.), kuris leido tiksliai nustatyti filogenetinius kamienų sąryšius. Amplikonų analizė vykdyta paraleliai derinant Sanger sekostaitą ir restrikcijos fragmentų ilgio polimorfizmo (angl. Restriction Fragment Length Polymorphism, RFLP) tyrimą. Šiais būdais aptiktos 7 mielių rūšys (3 pav.) – tai
leidžia teigti, kad tyrimo objektas yra gerokai plačiau paplitęs, nei vien Saccharomyces mielėse, bei gali dominuoti kitose gentyse. Beveik pusė kamienų priklausė Metschnikowia sp. mielėms, kurios pasižymi papildoma antimikrobine
ypatybe – pulcherimino sekrecija į aplinką [4].
44

2 pav.
Mielių rDNR. ITS PGR metu padauginti
ITS1, 5,.8 rDNR ir ITS2 regionai.

3 pav.
Identifikuotų mielių rūšių filogenetinis medis.

Kiti analizuojamos sistemos dalyviai, dgRNR virusai, gryninti išsodinant dgRNR komponentus ličio chloridu (LiCl) iš
suminės nukleorūgščių frakcijos. Analičių paveikimas DNaze I leido įsitikinti, kad buvo dirbama su RNR pagrindo genomais. Pastarieji gryninti iš agarozinio gelio, atlikta jų atvirkštinė transkripcija ir kopijinės DNR (kDNR) PGR. Vėliau mėginiai paruošti sekoskaitai pasitelkiant Oxford Nanopore Technologies. Taikant Flongle metodiką nusekvenuota 15 skirtingų dgRNR virusinių genomų sekų, kurios bus naudojamos jų struktūrinei ir funkcinei charakterizacijai.
Apibendrinus, taikant įvairias biochemijos ir molekulinės biologijos procedūras, buvo išanalizuota didelė imtis gamtinių mielių kamienų, išsiaiškinta, kurie iš jų turi simbiotinį sąryšį su dgRNR virusais. Surinkti duomenys tolimesniuose
tyrimuose leis nustatyti šios gamtinės sistemos struktūrinę ir funkcinę organizaciją.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0182) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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BIOREMEDIACIJOS PRIKLAUSOMYBĖS
NUO SUBSTRATO IR TERŠALO TYRIMAS

Kreozotas yra sudėtingas mišinys sudarytas iš maždaug 85 % policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) yra
svarbus dėl to, kad buvo naudojamas visame pasaulyje, siekiant užkirsti kelią medienos irimui. PAA sudarantys didžiąją dalį konservanto, yra aplinkos teršalai. Dėl šios priežasties, pagal Europos Komisijos direktyvas kreozotu impregnuoti mediniai pabėgiai negali būti laidojami, deginami ar panaudojami be tinkamos kontrolės [1]. Viena iš aplinką tausojančių ir išlaidas mažinančių galimybių yra medienos impregnuotos kreozotu bioremediacija panaudojant baltojo puvinio grybus [2].

Tikslas.
Palyginti ir įvertinti substrato horizantaliuose profiliuose vykstančius bioremediacijos procesus, siekiant efektyvaus policiklinių angliavandenilių skaidymo.

Uždavinys.
Sumodeliuoti policikliniais aromatiniais angliavandeniliais užterštos medienos ir substrato profilius vertikaliu gradientu optimizuojant bioremediaciją įtakojančius veiksnius – inokulianto įterpimą, paskleidimą, drėgmę, matricos dispersiškumą, heterogeniškumą, pH, temperatūrą. Svarbu išanalizuoti pH ir bendro mikrobiotos skaičiaus pokyčius biodegradacijos metu.

Metodika ir rezultatai.
Eksperimentas buvo atliktas naudojant 5 l talpos plastikinius, permatomus kibirėlius. Sukurti 3 skirtingi policikliniais aromatiniais angliavandeniliais užterštos medienos ir substrato profiliai vertikaliu gradientu. Kiekvienas sumodeliuotas profilis realizuotas su 3 baltojo puvinio mikromicetu (Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii, Irpex lacteus).
Tyrime sukurti kreozotu impregnuotos medienos ir substrato profiliai vertikaliu gradientu skyrėsi inokulianto/teršalo kiekiu, sluoksnių skaičiumi (1 pav.).

1 pav.
Skirtingi substrato/inokulianto/teršalo sluoksnių išdėstymai vertikaliu gradientu kibirėliuose. A – grunto
granulės, B – žemės, C – šiaudai, D – kreozotu impregnuoti mediniai pabėgiai, E – inokuliantas.

Mėginiai imti 3 kartus, kas 20 d. Kreozotu impregnuotų pabėgių pH buvo nustatomas ekstrahuojant (30 min) mediena kartu su distiliuotu vandeniu (1:1). Bendras bakterijų skaičius ir bendras mielių bei pelėsių skaičius buvo nustatytas, naudojant komercinę selektyvią Compact Dry™ terpę bakterijoms (TC) ir mielėms bei pelėsiams (YM).
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2 pav.
Kreozotu apdorotos medienos pH verčių ir mikrobiotos
pokyčiai bioremediacijos metu
(a) Pleurotus ostreatus,
(b) Irpex lacteus,
(c) Pleurotus eryngii.
Grafike pateikiami vidurkiai ± standartinė paklaida.

Eksperimento pradžioje mėginiuose buvo suskaičiuota 5,1·103 KFV/ml bakterijų ir 2,3·103 KFV/ml mielių ir pelėsių.
Po biologinio skaidymo bendras mikrobiotos skaičius padidėjo. Mėginiuose su P. ostreatus inokuliantu buvo didžiausias mikroorganizmų kiekis (2,4·104 KFV/ml bakterijų, 6,1·103 KFV/ml mielių ir pelėsių), o mažiausios reikšmės mėginiuose su I. lacteus inokuliantu (1,9·104 KFV/ml bakterijų, 5,2·103 KFV/ml mielių ir pelėsių).
Baltojo puvinio grybai Pleurotus ostreatus, Irpex lacteus ir Pleurotus eryngii PAA biologinio skaidymo procese padidino pH vertes nuo 4,97 iki 7,01, bendrą mikrobiotos skaičių nuo 7,4·103 KFV/ml iki 3,0·104 KFV/ml.

Išvada.
Policiklinių aromatinių angliavandenilių bioremediacijai profiliuose baltojo puvinio grybais Pleurotus ostreatus,
Irpex lacteus ir Pleurotus eryngii svarbu:
a) sterilumas – įterpiant atskirus heterogeniškus sluoksnius, palaikomas vandenilio peroksidu 1 %;
b) aplinkos drėgmė 73–77 %;
c) poringos medžiagos (67,34 %);
d) matricos (šiaudų ir pabėgių medžio dalelių) dispersiškumas 0,5–7,5 cm;
e) pH = 4,97–7,01;
f) optimali temperatūra 10–25 °C;
g) biologinio skaidymo procese bendras mikrobiotos skaičius nuo 7,4·103 KFV/ml iki 3,0·104 KFV/ml.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0195) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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EGZOSOMŲ REIKŠMĖ HIPOKSIJOS
VEIKIAMIEMS KARDIOMIOCITAMS

Miokardo infarktas yra ypač pavojinga liga, pasižyminti dideliu mirštamumu dėl negrįžtamo kardiomiocitų funkcijos sutrikimo, kuris atsiranda dėl nepakankamos kraujotakos [1]. Šiuo metu taikomos miokardo išemijos gydymo strategijos turi nemažai trūkumų: vienas iš dažniausiai naudojamų būdų yra kraujotakos atstatymas, kuris paradoksaliai
sukelia tolimesnius mirtinus pažeidimus [3]. Nors reperfuzijos procesas tobulėja ir ji tampa greitesne bei efektyvesne pritaikant pažangią pirminę perkutaninę koronarinę intervenciją arba antitrombotinius vaistus, vis dar nėra pakankamai efektyvios terapijos, kuri leistų apsaugoti miokardą nuo reperfuzijos sukeliamos pažaidos [2]. Naujausi tyrimų
duomenys rodo, jog egzosomos pasižymi kardioprotekciniu poveikiu ir gali būti pritaikytos išemijos – reperfuzijos sukeliamos pažaidos gydyme [3]. Egzsosomos pasižymi išskirtinėmis savybėmis, slopinančiomis ląstelių apoptozę, fibrozę ir uždegimą bei skatinančiomis miokardo atstatymo angiogenezę [1]. Pavyzdžiui, iš kraujo plazmos išskirtos egzosomos sumažina kardiomiocitų ląstelių mirštamumą veikiant jas hipoksija – reoksigenacija, o iš kamieninių ląstelių išskirtos egzosomos prisideda prie kardiomioctų proliferacijos, imunoreguliacijos bei stabdo rando formavimąsi [1, 3].

Darbo tikslas.
Nustatyti egzosomų įtaką išemijos veikiamų kardiomiocitų gyvybingumui.
Tyrimo metu buvo kultivuojami pirminiai kardiomiocitai, išskirti iš Wistar veislės 5–7 dienų žiurkių širdžių. Po pirminių kardiomiocitų išskyrimo, jiems pasiekus 80–90 % konfluentiškumą, ląstelės buvo veikiamos egzosomomis ir auginamos trimis skirtingomis sąlygomis: įprastomis ląstelių kultivavimo sąlygomis, hipoksijos bei hipoksijos ir reoksigenacijos sąlygomis. Visais atvejais ląstelių gyvybingumas buvo įvertinamas panaudojant metabolinio aktyvumo tyrimą
su PrestoBlue™ dažu. Hipoksijos bei reoksigenacijos įtaka priminių kardiomiocitų funkcionalumui įvertinta skaičiuojant kardiomiocitų susitraukinėjimų dažnį per šviesinį mikroskopą. Egzosomos buvo išskirtos iš ląstelių terpės panaudojant komercinį egzosomų išskyrimo rinkinį Total Exosome Isolation Reagent (Invitrogen™).
Išskirtos egzosomos buvo charakterizuojamos pagal dydį ir specifinius žymenis CD9 ir CD81. Nustatyta, kad tiriamajame egzosomų mėginyje daugiausiai dalelių buvo pasiskirstę nuo 37 iki 105 nm. Siekiant identifikuoti specifinius
egzosomų žymenis tiriamajame mėginyje pritaikytas sumuštinio tipo ELISA metodas. Mėginyje buvo aptikti specifiniai egzosomų žymenys.
Tyrimo metu nustatyta, kad 24 valandas trunkanti hipoksija statistiškai reikšmingai sumažina pirminių kardiomiocitų gyvybingumą 12,5 % lyginant su kontrole (p ≤ 0,05; N=3). Kardiomiocitus toliau papildomai 24 valandas veikiant
reoksigenacija, sukeliamas statistiškai reikšmingas metabolinio aktyvumo sumažėjimas iki 41,39 % lyginant su kontrole
bei iki 28,89 % sumažėjimas lyginant su ląstelėmis augintomis tik hipoksijos sąlygomis (p ≤ 0,05; N=3). Taip pat, po hipoksijos ir reoksigenacijos nebebuvo matomi kardiomiocitų susitraukimai, kurie stebėti prieš paveikiant juos hipoksija.
Atlikus ląstelių, paveiktų egzosmomis, gyvybingumo tyrimus, nustatyta, kad įprastomis ląstelių auginimo sąlygomis egzosomos sukėlė teigiamą poveikį kardiomiocitų metaboliniam aktyvumui. Taip pat, egzosomos efektyviai apsaugojo kardiomiocitus nuo hipoksijos bei reoksigenacijos sukeliamų pažaidų.

Išvados:
1. Iš ląstelių terpės išskirtos dalelės pasižymėjo egzosomoms būdingu dydžiu. Taip pat mėginyje nustatytas egzosomoms būdingi žymenys. Tai leidžia daryti išvadą, jog išskirtame mėginyje, buvo egzosomos.
2. 24 val. hipoksija turi reikšmingą neigiamą poveikį pirminių kardiomiocitų gyvybingumui. Po hipoksijos sekanti
reoksigenacija dar labiau padidina ląstelių pažaidą ir sumažina jų metabolinį aktyvumą.
3. Egzosomos pasižymi ne tik teigiamu poveikiu kardiomioctams, juos auginant normoksijos sąlygomis, bet ir yra
reikšmingos apsaugant kardiomiocitus tiek nuo hipoksijos, tiek nuo reoksigenacijos sukeltos pažaidos.
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Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0223) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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BIOPOLIMERO CHITOZANO ĮTAKOS
PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS
SYLVESTRIS) ANKSTYVAJAM VYSTYMUISI
BEI ANTIPATOGENINIO ATSPARUMO
FORMAVIMUISI TYRIMAS
Paprastosios pušies (Pinus sylvestris) medynai sudaro 34,5 % visų Lietuvos teritorijoje augančių miškų (Valstybinė miškų tarnyba, 2019), tačiau nemaža dalis pušies medynų kenčia nuo neigiamo šakninės pinties (Heterobasidion
annosum) ir paprastosios spygliakritės (Lophodermium seditiosum) poveikio (Dabkevičius ir kt., 2006). Šakninės pinties pakenkimai Europos miškuose kasmet atneša apie 800 mln eurų nuostolių (Asiegbu ir kt., 2005), o tuo tarpu paprastoji spygliakritė medelynuose gali pažeisti 60–70 % ir net visus sodmenis. Yra žinoma, jog skirtingi pušies genotipai pasižymi nevienodu imlumu medienos kolonizavimui šakninės pinties grybienai, o apie 35 % pažeidimų dažnio kintamumo gali būti paaiškinti genotipo kintamumo.
Vienas iš pusiau natūralių cheminių junginių, kurį galima panaudoti augalų apsaugai ir jų produktyvumo didinimui,
tuo pačiu nesukeliant ekologinio tvarumo pažeidimų, yra plačiai Žemėje paplitęs biopolimeras chitozanas. Chitozanas,
kaip apsaugos priemonė, gali ne tik tiesiogiai neigiamai veikti patogeninius mikroorganizmus, bet ir sustiprinti augaluose natūralią gamybą per antrinių metabolitų sintezę, kurie įeina į augalų eterinių aliejų bei ekstraktų sudėtį ir yra siejami su bendru medžių gyvybingumu, augimo energija (Witzell ir Martin, 2008). Vis tik chitozano įtaka sumedėjusių augalų antipatogeninio atsparumo susidarymui prieš miško medžiams pavojingus patogeninius grybus kol kas nėra ištirta.

Mokslinio tyrimo tikslas.
Mokslinio tyrimo tikslas buvo įvertinti dviejų rūšių chitozano – komercinio ir išgauto iš vabzdžių – tirpalų įtaką skirtingų paprastosios pušies genetinių šeimų augalų vystymuisi ir atsparumo mechanizmų prieš patogenus formavimuisi. Šio darbo tiriamieji objektai buvo 5 paprastosios pušies genotipai; 3 genotipų sėklos rinktos Vaišvydavoje įveistoje sėklinėje plantacijoje pušų, kurios išliko šakninės pinties židiniuose ir kurios yra įvardijamos kaip atsparesnės šakniniai pinčiai (1, 4, 12 genetinės šeimos), o kiti 2 genotipai rinkti plantacijoje Jonavos rajone (5J ir 7J genetinės šeimos).
Tyrimų metu buvo siekiama nustatyti skirtingų chitozano tirpalų poveikį atskirų paprastosios pušies genetinių šeimų
sėklų daigumui, morfologiniam augalų vystymuisi, gynybinių antrinių metabolitų sintezei bei atsparumui patogenams
in vitro kultūroje bei po adaptacijos ex vitro.
Pirmame tyrimų etape 5 paprastosios pušies genetinių šeimų sėklos buvo apdorojamos pasiruoštais chitozano
tirpalais ir perkeliamos į mėgintuvėlius su maitinamąja terpe. Atliekami morfologiniai matavimai kas savaitę, praėjus
mėnesiui atliekamas galutinis matavimas ir surenkami spygliai fotosintezės pigmentų (karotenoidų, chlorofilų a ir b)
bei antrinių metabolitų (fenolinių junginių ir flavonoidų) analizėms.
Rezultatai parodė, kad statistiškai patikimo chitozano tirpalų koncentracijų poveikio augalų morfometrinių rodiklių kitimui in vitro nenustatyta. Tuo tarpu antrinių metabolitų koncentracijų kitimo įvertinimas parodė, kad stipresnis
teigiamas poveikis nustatytas naudojant vabzdžių chitozaną. Statistiškai teigiamas flavonoidų koncentracijos padidėjimas nustatytas in vitro augusiose 1-oje, 12-oje, 5J ir 7J genetinėse paprastosios pušies šeimose po poveikio skirtingomis vabzdžių chitozano koncentracijomis. Tokios pačios tendencijos nustatytos ir fenolinių junginių kitimui. Po komercinio chitozano poveikio statistiškai patikimai didesnė fenolinių junginių koncentracija nustatyta 1-oje, 5J ir 7J viename
variante. Vertinant karotenoidų koncentraciją nustatyta, kad stipriausiu teigiamu atsaku in vitro pasižymėjo 1-oji ir 5J
paprastosios pušies genetinės šeimos. Tuo tarpu 12-oje šeimoje nustatyta stipriai sumažėjusi (atitinkamai 56 %, 82 %
ir 88 %, lyginant su kontrole) karotenoidų koncentracija po poveikio komercinio chitozano tirpalais. Panašios tendencijos nustatytos ir chlorofilo a bei b koncentracijų kitimui. Stipriai sumažėjusi chlorofilų koncentracija 12-oje šeimose buvo susijusi su komercinio chitozano savybėmis. Tuo tarpu vabzdžių chitozanas turėjo teigiamos įtakos statistiškai
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reikšmingam chlorofilo a ir b padidėjimui 4-oje genetinėje šeimoje, o komercinis chitozanas teigiamas veikė 1-os šeimos chlorofilo a ir b koncentraciją.
Antrame tyrimų etape sėklos analogiškai buvo veikiamos pasiruoštais chitozano tirpalais ir perkeliamos į mėgintuvėlius su maitinamąja terpe. Po dviejų savaičių atliekami morfometriniai matavimai ir inokuliacija patogenais:
1/3 mėgintuvėlių paliekami neužkrėsti, 1/3 užkrečiami Heterobasidion annosum (Ha) ir 1/3 Lophodermium seditiosum
Minter, Staley & Millar (Ls). Praėjus dar dviems savaitėms nuo užkrėtimo atliekami morfometriniai matavimai bei surenkami spygliai biocheminiams tyrimams. Likusi dalis sėjinukų perkeliami į ex vitro sąlygas, į durpines tabletes dar
mėnesiui, po kurio atliekamas galutinis morfometrinių parametrų matavimas ir surenkami spygliai biocheminiams
tyrimams.
Rezultatai parodė, kad vertinant morfometrinių rodiklių kitimą po poveikio skirtingo chitozano koncentracijomis
in vitro kultūroje praėjus dviems savaitėms buvo nustatyti statistiškai reikšmingi pokyčiai pušų sėklų daigumui (%) 7J
genetinėje šeimoje, kur abu chitozano tirpalų variantai turėjo neigiamos įtakos sėklų daigumui. Vertinant šaknies ilgį nustatytas neigiamas vabzdžių chitozano poveikis 12-os genetinės šeimos sėjinukams, o komercinio chitozano neigiamas poveikis 12-os ir 5J. Neigiamas poveikis ūglio ilgiui nustatytas variantuose su vabzdžių chitozanu (5J genetinė
šeima) bei su komerciniu chitozanu (12-a ir 5J genetinės šeimos). Teigiamas vabzdžių chitozano poveikis nustatytas
1-os ir 4-os šeimų sėjinukų spyglių ilgiui, teigiamas poveikis spyglių ilgiui nustatytas ir po komercinio chitozano poveikio 1-os, 4-os ir 7J šeimų sėjinukams.
Vertinant morfometriniai rodiklių kitimą po poveikio skirtingais chitozano tirpalais ir inokuliavus šaknine pintimi
(Ha) bei paprastąja spygliakrite (Ls) nustatytas neigiamas vabzdžių chitozano poveikis šaknies ilgiui 1-os (variantuose
su Ls) ir 12-os (variantuose su Ha, Ls ir neužkrėstame) šeimų sėjinukuose. Stipresnis neigiamas fitopatogenų ir vabzdžių chitozano sąveikos poveikis nustatytas 1-os, 4-os ir 7J pušies šeimų sėjinukų ūglio augimui. Neigiamas komercinio chitozano ir fitopatogenų sąveikos poveikis nustatytas 4-os, 12-os ir 7J pušies šeimų sėjinukų ūglio augimui. Tuo
tarpu 5J šeimos sėjinukuose komercinis chitozanas turėjo neigiamą poveikį Ha patogeno plitimui, todėl nustatytas teigiamas poveikis ūglio ilgiui. Nustatytas teigiamas komercinio chitozano poveikis 1-os ir 4-os šeimų sėjinukų spyglių ilgiui ir po inokuliacijos Ls.
Vertinant antrinių metabolitų koncentracijos kitimą po skirtingų chitozano tirpalų ir fitopatogenų sąveikos poveikio nustatytas statistiškai reikšmingai padidėjęs flavonoidų ir fenolinių junginių kiekis tiek neužkrėstuose, tiek ir užkrėstuose Ha ir Ls 7J šeimos variantuose tiek po vabzdžių, tiek ir po komercinio chitozanų poveikio. Statistiškai patikimai didesnė karotenoidų bei chlorofilo a ir b koncentracija nustatyta po komercinio chitozano poveikio 1-os, 4-os ir
5J genetinių šeimų sėjinukuose, mažesnė karotenoidų koncentracija nustatyta 12-os, o mažesnė chlorofilo a ir b koncentracija 7J šeimų sėjinukuose.
Vertinant ex vitro morfometrinių rodiklių kitimą, nustatyta, kad tiek vabzdžių, tiek ir komercinis chitozanas turėjo neigiamos įtakos 5J ir 7J šeimų sėjinukų ūglio ilgiui. Karotenoidų koncentracijos statistiškai patikimas padidėjimas
nustatytas po vabzdžių chitozano poveikio 1-os ir 4-os genetinių šeimų sėjinukuose. Tuo tarpu po komercinio chitozano poveikio karotenoidų koncentracijos padidėjimas nustatytas 1-os šeimos sėjinukuose, o neigiamas 7J šeimos sėjinukuose. Teigiamas poveikis chlorofilo a koncentracijos kitimui nustatytas po vabzdžių chitozano poveikio 1-os ir 7J
genetinių šeimų sėjinuose. Tuo tarpu neigiamas poveikis chlorofilo b koncentracijos kitimui nustatytas po komercinio
chitozano poveikio 4-os ir 12-os genetinių šeimų sėjinukuose.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0191) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ZnO/CdS SLUOKSNIŲ FORMAVIMAS
ANT FTO IR JŲ SAVYBIŲ TYRIMAS

Atsinaujinantys energijos šaltiniai yra viena iš aktualiausių temų šiandien. „Žalioji“ elektra gaunama gali būti trimis pagrindiniais būdais: biokuro, vėjo jėgainių ar saulės modulių pagalba. Kuriant antros kartos saulės elementus fotovoltiniu efektu pasižymintis sluoksnis yra sudaromas ant įvairių matricų, pvz. stiklo, plastiko ir kt.
Plonasluoksnių dangų sudarymas ant įvairių medžiagų paviršiaus yra viena greičiausiai besivystančių mokslinių tyrimų sričių. Tokio proceso metu yra gerinamos medžiagų, ant kurių sudaroma plonasluoksnė danga, paviršiaus cheminės savybės [1] bei ieškoma paprastesnių ir ekonomiškesnių jų gavimo būdų. Skaidrūs ir elektrai laidūs fluoru legiruoti alavo oksido stiklo substratai FTO patrauklūs savo elektrinėmis savybėmis. Ant šių substratų dažniausiai sudaromi
cinko oksido (ZnO) arba jo nanodalelių sluoksniai. Toks paviršiaus modifikavimas pagerina elektronų pernašą ant paviršiaus, kuri palanki geresniam elektronų transportavimui [2].
Kadmio sulfidas (CdS) yra cheminė medžiaga pasižyminti puslaidininkinėmis savybėmis, priskiriama n-tipo puslaidininkiams. Priklausomai nuo dalelių dydžio ir temperatūros, gali pasižymėti įvairiomis elektrinėmis savybėmis.

Projekto tikslas.
Šio projekto tikslas yra ZnO/CdS sluoksnių sudarymas ant FTO stiklo substratų. Gautiems sluoksniams atlikti dangų paviršiaus ir vidinės struktūros tyrimai, apskaičiuota šių dangų draustinės juostos vertė bei išmatuoti gautų dangų
paviršiaus laidumai.
Tiriamajame darbe buvo atliekamas ZnO nanodalelių sluoksnių formavimas ant FTO stiklo substratų besisukančio
padėklo metodu. Ant šio naujai modifikuoto paviršiaus cheminio nusodinimo iš tirpalų metodu skirtingose temperatūrose (40 °C, 60 °C ir 80 °C) sudaromi 1, 3 ir 5 CdS sluoksniai.
CdS sluoksnių sudarymas ant FTO/ZnO vykdomas šiomis stadijomis:
1. FTO stiklo substratų valymas
FTO stiklo substratai buvo valomi ultragarso vonelėje, kuri veikia 20°C temperatūroje. Valymas atliekamas po 15 minučių keturiuose skirtinguose tirpikliuose atskirai: 0,1 mol∙l-1 HNO3, acetone, distiliuotame vandenyje, etanolyje. Po
valymo FTO stiklo substratai kaitinami 100 °C temperatūroje;
2. ZnO nanodalelių sudarymas ant nuvalytų FTO stiklo substratų
Nuvalyti FTO stiklo substratai besisukančio padėklo metodu padengiami ZnO nanodalelių sluoksniu. ZnO suspensijai pagaminti buvo naudota etanolio terpė. Po kiekvieno ZnO sluoksnio užnešimo buvo vykdomas kaitinimas 400 °C
temperatūroje, kad būtų išgarinamas tirpiklis. Operacija kartojama 10 kartų;
3. CdS nusodinimas ant FTO/ZnO
CdS dangos ant bandinių paviršiaus buvo sudaromos cheminio nusodinimo iš tirpalų metodu. CdS nusodinimo tirpalas sudarytas iš kadmio katijonų šaltinio – 0,002 mol∙l-1 CdCl2, sieros anijonų šaltinio – 0,15 mol∙l-1 (NH2)2CS, o 0,4 mol∙l-1
NH4Cl ir 0,02 mol∙l-1 NH3∙H2O naudojami kaip kompleksadaris bei tirpalo pH kontrolei palaikyti. Sluoksniai buvo sudaromi
skirtingose temperatūrose (40 °C, 60 °C ir 80 °C) esant skirtingam sluoksnių skaičiui (1, 3 ir 5). Operacijos trukmė 30 min.

1 pav.
Tyrimo metu sudarytų CdS
sluoksnių ant FTO/ZnO schema
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Suformuoti CdS sluoksniai ant FTO/ZnO stiklo substratų (1 pav.) pirmiausia buvo tiriami organoleptiškai – gautų
dangų spalva kito nuo geltonos iki oranžinės spalvos.
Rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės metu tiriama kokybinė bandinių struktūra. Didėjant nusodinamų CdS sluoksnių skaičiui fiksuojamų ZnO smailių mažėja. Taip pat pastebima, kad yra tik kelios bandinių smailės, kurios gali būti priskirtos CdS. Toks reiškinys gali būti paaiškintas nusodintos CdS dangos amorfiškumu.
UV/Vis analizės metu buvo tiriama kaip keičiasi bandinių šviesos sugertis atlikus skirtingas operacijas. Analizuojant įvairiomis sąlygomis sudarytų dangų UV/Vis duomenis nustatyta, kad didžiausia šviesos sugertis yra bandinio,
kuris sudarytas 60 °C temperatūroje.
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Taigi, atlikus UV/Vis analizę ir apdorojus gautus rezultatus matoma, kad bandinio, kurio geriausia šviesos sugertis, gautas
tiesioginio šuolio draustinės juostos plotis lygus Eg = 2,13 eV, kas reiškia jog šviesos sugertis prasideda ties 582 nm (2 pav.).
Skenuojančios elektroninės mikroskopijos analizė parodė, kad didėjant CdS sluoksnių sudarymo skaičiui nuo 1 iki
5, ZnO paviršius praktiškai visas padengiamas CdS. Didėjant nusodinamų CdS sluoksnių skaičiui dangos struktūra darosi glaudesnė ir vientisesnė (3 paveikslas).

a

b

c

d

3 pav.
Bandinių SEM nuotraukos esant 15000 kartų didinimui: a – FTO/ZnO; 60 °C temperatūroje
nusodinto CdS and FTO/ZnO: b - 1 sluoksnis; c – 3 sluoksniai; d – 5 sluoksniai

Atlikus rentgeno spindulių energijos dispersijos mikroskopijos (EDS) analizę pastebėta, kad didėjant nusodinamų
CdS sluoksnių skaičiui kadmio ir sieros masės procentinis kiekis esantis ant bandinio paviršiaus didėja, o cinko mažėja.
Atlikus nusodintų dangų atominių jėgų mikroskopijos analizę, nustatyta kad sudarant kuo didesnį CdS sluoksnių skaičių ant bandinių paviršiaus, didėja maksimalaus nelygumo aukščio vertė, šiurkštumo vertė, mažėja paviršiaus
asimetriškumo vertė (didėja smailesni iškilimai esantys ant badinių paviršiaus).

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0003) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ZnO/CdSe SLUOKSNIŲ ANT FTO
SUDARYMAS IR JŲ SAVYBIŲ TYRIMAS

Atsinaujinančių šaltinių (vėjo, geoterminių, saulės elementų) vystymas pastaruoju metu didėja tiek Lietuvoje, tiek
visame pasaulyje. Sparčiausiai besiplėtojanti iš alternatyvių energijos išgavimo būdų sritis yra saulės energetika. Saulės
elementai (fotoelektriniai elementai), kurie naudodami fotoefektą saulės spindulinę energiją tiesiogiai verčia į nuolatinę
elektros srovę – tai perspektyviausi ekologiškai švarios energijos šaltiniai. Būtent dėl šios priežasties, pastaruoju metu
daug dėmesio skiriama kuriant naujas medžiagas, galinčias efektyviai konvertuoti saulės energiją ir sumažinti jos kainą.
Kadmio selenidas (CdSe) yra puslaidininkinė medžiaga su siaura tiesioginio šuolio draustine juosta, ~ 1,75 eV [1].
Cinko oksidas (ZnO) yra puslaidininkinė medžiaga, su plačia tiesioginio šuolio draustine juosta, ~ 3,37 eV. CdSe ir ZnO
kombinacija turi ypatingą potencialą saulės elementų srityje, nes regimos šviesos fotonų sužadinti elektronai CdSe
sluoksnyje gali būti surinkti ir nukreipti į išorinę elektros grandinę per ZnO sluoksnį, tokiu būdu sumažinant susidariusios elektrono ir skylės poros rekombinacijos tikimybę [2].
Projekto metu buvo siekiama suformuoti ir ištirti cinko oksido nanodalelių ir kadmio selenido sluoksnius ant stiklo su fluorinto alavo oksido (FTO) danga paviršiaus.
ZnO nanodalelių sluoksnis FTO paviršiuje buvo sudaromas sukamojo padėklo metodu. CdSe sluoksniai buvo sudaromi dviem cheminiais plonasluoksnių dangų sudarymo metodais: nuoseklios joninio sluoksnio adsorbcijos ir reakcijos (SILAR) ir cheminio nusodinimo (CBD) metodais, bei šių metodų kombinacijomis: SILAR-CBD, CBD-SILAR.
Atlikus paviršinės varžos matavimus buvo nustatyta, kad pradinio neapdoroto FTO paviršiaus varža yra apie 30 Ω cm,
o sudarius CdSe dangas, paviršinė varža kinta 106–107 Ω cm ribose. Sudarytų sluoksnių fazinė sudėtis nustatyta naudojant rentgeno spinduliuotės difrakcijos analizę (1 lentelė).

1 lentelė. Rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės rezultatai
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FTO/ZnO/CdSe
(SILAR-CBD, CBD-SILAR)

Bandinių optinės savybės tirtos naudojant ultravioletinės ir regimosios šviesos spektroskopinę analizę. Skirtingais būdais sudarytų CdSe sluoksnių ant FTO su ZnO sluoksniu, tiesioginio šuolio draustinės juostos pločiai gauti
3,25–2,02 eV. Geriausiomis optinėmis savybėmis – siauriausia tiesioginio šuolio draustine juosta pasižymi kadmio selenidu padengtas bandinys, naudojant CBD-SILAR būdą.
Siekiant ištirti gautų sluoksnių mikrostruktūrą, naudota skenuojančioji elektroninė mikroskopija. FTO paviršius
nepasižymi jokia specifine morfologija (1 pav. 1), tolygiausi paviršiai gauti naudojant tik SILAR arba tik CBD metodą
(1 pav. 3 ir 6).
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1 pav.
Bandinių SEM nuotraukos:
1 – FTO be dangos,
2 – FTO/ZnO, 3–6 FTO/ZnO/
CdSe (3 – SILAR, 4 – SILARCBD, 5 – CBD-SILAR, 6 – CBD)

Bandinių elementinė sudėtis tirta rentgeno spinduliuotės energijos dispersijos spektroskopija (2 lentelė).

2 lentelė. Bandinių paviršiaus elementinė sudėtis
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Nustatytų elementų atomų dalis sudėtyje, %
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Cd
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1 – FTO

12,91

0

0

44,86

0

2 – ZnO

14,55

16,22

0

61,33

0

3 – SILAR

10,18

13,93

10,44

38,69

7,00

4 – SILAR/CBD

18,42

0,03

19,09

14,07

18,26

5 – CBD/SILAR

10,88

0,16

22,76

29,88

15,57

6 – CBD

21,57

0,05

13,26

24,58

12,13

Iš atominių jėgų mikroskopijos tyrimo duomenų buvo nustatyta, kad vidutinis kvadratinis šiurkštumas CdSe sluoksniu padengtuose paviršiuose yra 63,16–88,49 nm. Mažiausiu šiurkštumu pasižymi bandinys dengtas SILAR-CBD būdu,
o didžiausiu – CBD-SILAR būdu.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0004) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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MANGANO VITLOKITAS:
ŽEMATEMPERATŪRĖ SINTEZĖ,
STRUKTŪRINIŲ IR OPTINIŲ
SAVYBIŲ 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. Magnio vitlokitas yra ypatingas tuo, kad jis pasižymi ostiogenezinėmis
savybėmis, kurios nėra būdingos kalcio hidroksiapatitui, be šios savybės vitlokitas taip pat pasižymi biologiniu aktyvumu bei biologiniu suderinamumu [1]. Magnio vitlokitas atrodo esantis perspektyvus kandidatas įvairiuose kaulų regeneracijos procesų pritaikyme: gali būti naudojamas kaip cementinė medžiaga, kaulų karkasinė medžiaga arba kaip implantų danginė medžiaga. Nors šis biomineralas gali būti plačiai pritaikytas medicinoje, tačiau jo sintezė yra sudėtinga, kadangi sunku išvengti kitų kalcio fosfato priemaišinių fazių [2].
Dalinai pakeisti kitais jonais kalcio fosfatai gali turėti papildomų cheminių ir fizikinių savybių. Mangano jonai sudaro labai mažą dalį kauliniame audinyje, tačiau jų nauda organizmui yra labai didelė. Organizme jie yra kai kurių fermentų kofaktoriai, kurie atsakingi už kaulinio audinio vystymąsi [3]. Mangano jonai yra žinomi kaip paramagnetikai,
todėl jie gali būti pritaikyti magnetinio rezonanso tomografijoje [4]. Be paramagnetiškumo, Mn2+ jonai yra optiškai aktyvūs ir gali emituoti šviesą raudonoje spektro dalyje [5]. Mokslinėje literatūroje praktiškai nėra aprašytas pereinamųjų metalų vitlokitas, nors šie jonai savo dydžiu yra labai panašūs į magnį, todėl šio darbo pagrindinis tikslas yra susintetinti žemoje temperatūroje ir aprašyti mangano vitlokitą Ca18Mn2(PO4)12(HPO4)2.
Šiame darbe vitlokito milteliai buvo susintetinti tirpinimo-nusodinimo metodu. Pradinėms medžiagoms buvo panaudotas kalcio vandenilio fosfato dihidratas (CaHPO4·2H2O) ir mangano nitrato tetrahidratas (Mn(NO3)2·4H2O). Pagrindinis darbo uždavinys – optimizuoti darbo sąlygas, kurios įtakoja gauto junginio grynumą ir gauti žemo kristališkumo vitlokito daleles bei ištirti jų struktūrą ir optines savybes. Paskutiniame žingsnyje buvo analizuojamas vitlokito terminis stabilumas. Analizuojamų mėginių grynumui, kristališkumui bei kristalinei 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).
Gardelės parametrai buvo apskaičiuoti Rietveld metodu naudojant Fullprof programą.
Gauti duomenys patvirtino, kad susintetintas mėginys yra grynas mangano vitlokitas. Optimizavus sintezės sąlygas
buvo pastebėta, kad optimalus terpės pH yra tarp nuo 5,6 iki 6,0, esant kitokiai terpei atsiranda priemaišinės fazės. Grynas mangano vitlokitas buvo susintetintas, kai reakcija buvo vykdoma 75 °C laipsnių temperatūroje 3 valandas. Rietveld
metodu apskaičiuoti gardelės parametrai buvo artimi magnio vitlokito ICDD kortelėse pateiktiems duomenims. Susintetinto junginio dalelės buvo homogeniškos ir turėjo romboedrinę bei heksagoninę formą. Terminio stabilumo analizė parodė, kad mangano vitlokitas yra termiškai nestabilus ir skyla į skirtingas fazes: esant žemesnei nei 800 laipsnių
temperatūrai skyla į β-Ca3(PO4)2 ir α-Ca2P2O7, o esant aukštesnei – į β Ca3(PO4)2 ir α-Ca2P2O7.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0012) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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VIENO FERMENTO GLIUKOZĖS
BIOLOGINIO KURO ELEMENTO
KŪRIMAS IR TYRIMAS

Biologinio kuro elementai (BKE) yra elektrocheminiai įrenginiai gebantys cheminę energiją paversti elektros energiją. Skirtingai nei tradiciniai kuro elementai, BKE veikimui nereikalingi brangūs tauriųjų metalų katalizatoriai, taip pat
didžioji dalis jų veikia švelniomis sąlygomis, kambario temperatūroje, neutraliuose pH, todėl jie neteršia aplinkos išsiskiriančia šiluma [1]. BKE susideda iš dviejų elektrodų: bioanodo ir biokatodo. Bioanodo paviršiuje vyksta kuro (pvz.:
gliukozės, etanolio ir kt.) oksidacija, o biokatodo paviršiuje redukuojasi oksidatoriai, tokie kaip O2 ar H2O2. Oksidacijos
metu yra išskiriami elektronai, kurie judėdami uždara grandinė biokatodo link sukuria elektros srovę [2].
Nepaisant to, kad kuro elementai jau kuriami daugiau nei 50 metų, norimos pažangos šioje srityje vis dar nėra
pasiekta. Didelį mokslininkų susidomėjimą kelią fermentais modifikuoti BKE (FBKE). Dėl didelio fermentų atrankumo
substratui, galima konstruoti FBKE, kurių anodinės dalies nuo katodinės nereikia atskirti protonams laidžia membrana
[3]. Toks struktūrinis supaprastinimas atveria galimybes konstruoti itin mažus FBKE, kuriuos būtų galima implantuoti į
gyvus organizmus ar taikyti implantuojamosios diagnostikos srityje [4]. Nepaisant didelių perspektyvų, kol kas, platesnį FBKE praktinį pritaikomumą riboja fermentų gyvavimo trukmė ar generuojami nepakankamai dideli galios tankiai.

Projekto tikslas.
Sukonstruoti bei ištirti vieno fermento gliukozės BKE (GBKE), kurio veikimas būtų pagrįstas gliukozės oksidacija molekuliniu O2, katalizuojama gliukozės oksidazės (GOx), imobilizuotos ant bioanodo, ir H2O2, susidariusio tiek ant
bioanodo, tiek ant GOx modifikuoto biokatodo, redukcija ant biokatodo.
Darbiniu GBKE elektrodu buvo pasirinktas grafiko strypelis. Darbinio elektrodo paviršiuje, visų pirma, buvo adsorbuojamas 1,10-fenantrolin-5,6-dionas (FD), kuris analizės metu veikė kaip elektronų pernašos tarpininkas. Toliau
elektrodas buvo modifikuojamas 13 nm aukso nanodalelėmis (AuND) bei pirol-2-karboksirūgštimi (P-2-KR), kurios savybės suteikė galimybę suformuoti tinkama matricą kovalentiniam GOx imobilizavimui. Šis poly-P-2-KR (PP-2-KR) polimero sluoksnis, su ikapsuliuotomis AuND, buvo suformuotas CV metodu. Aktyvavus karboksi grupes, esančias polimerinio sluoksnio paviršiuje, buvo kovalentiškai prijungtas GOx fermentas. Siekiant nustatyti geriausias elektrodo paruošimo sąlygas, visos anodo paruošimo tarpinės stadijos buvo optimizuojamos. Fermento imobilizavimo efektyvumui didelę įtaką turi elektrodo paviršiaus padengimas. Rezultatai, gauti skenuojančiu elektroniniu mikroskopu, parodė, kad bioanodas pasižymi tolygiu paviršiaus padengimu su disperguotomis AuND. Tiriant sukonstruoto bioanado
elektrochemines savybes buvo gautas maksimalus 15 µA srovės stipris, su tiesiniu diapazonu nuo 2 iki 50 mmol/l ir
0,13 µA/mmol/l jautriu bei maksimaliu 130 mV atviros grandinės potencialu su tiesiniu diapazonu nuo 2 iki 8,0 mmol/l
ir 16 mV/mmol/l jautriu.
Panaši metodika buvo pritaikyta kuriant ir biokatodą, tačiau šiuo atveju, vietoje FD ir AuND, PP-2-KR apvalkale
buvo įterptos Berlyno mėlynojo (BM) dalelės, kurios pasižymi “dirbtinės peroksidazės” savybėmis, bei dėka red-oks
grįžtamumo veikia kaip atsinaujinantis katalizatorius viso elektrocheminio proceso metu. Siekiant sumažinti BM pasišalinimo nuo paviršiaus tikimybę bei padidinti fermento imobilizavimui palankų paviršiaus plotą, pirmasis sluoksnis buvo papildomai padengtas antru PP-2-KR sluoksniu. Tiek BM sluoksnis, tiek ir PP-2-KR apvalkalas buvo suformuoti CV metodu. Prie suformuotų sluoksnių buvo kovalentiškai prijungiamas GOx fermentas. Siekiant nustatyti didžiausią katodo efektyvumą, tarpinės stadijos taip pat buvo optimizuojamos. Biokatodo paviršiaus morfologijos tyrimai atskleidė, kad katodas pasižymi tolygiu paviršiaus padengimu su suapvalėjusiomis, BM būdingomis, kubinėmis struktūromis. Elektrocheminių tyrimu metu buvo nustatytas maksimalus 6µA srovės stipris bei 440 mV atviros
grandinės potencialas.
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1 pav.
GBKE poliarizacinės kreivės
(žalia ir mėlyna) ir galios
kreivės (raudona ir oranžinė)
atitinkamai su ir be GOx
fermentu modifikuotu katodu.

Galiausiai, iš optimaliomis sąlygomis paruoštų, ankščiau aprašytų elektrodų, buvo sukonstruotas GBKE. Gauti rezultatai rodo, kad to pačio fermento imobilizavimas tiek anodo, tiek ir katodo paviršiuje ženkliai padidino kuro elemento generuojamą galią bei potencialą (1 pav.). Nustatyta efektyviausia gliukozės koncentracija yra
40 mmol/l, analizės tirpalo pH 6 bei pasiektas apie 600 mV potencialas, 10,8 µW/cm2 galios tankis bei 310 µA/cm2
srovės tankis.

Padėka.
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NAUJŲ ĮVAIRIAI PAKEISTŲ CHLORPIRIDINO
CIKLĄ TURINČIŲ ARILIDENAMINO
DARINIŲ SINTEZĖ IR TYRIMAS
Pastaruoju metu įvairių disciplinų mokslininkai plačiai tiria natūralius ar sintetina naujus junginius galinčius užkirsti kelią ar sumažinti oksidacinio streso poveikį ląstelėms. Junginiai, savo struktūroje turintys azometino 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. Pastaraisiais metais daugelis tyrinėtojų atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurie arilidenaminų dariniai, turintys ir heterociklines liekanas, pasižymi puikiu biologiniu aktyvumu, ir yra gana stabilūs.

Projekto tikslas.
Šio projekto tikslas – naujų biologiškai aktyvių, antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių 5-chlorpiridino fragmentą turinčių modifikuotų aromatiniais ir heterocikliniais aldehidais 1,2,4-triazolo darinių tikslinės sintezės metodų sukūrimas, junginių cheminių savybių ir antibakterinio bei antioksidacinio aktyvumo tyrimai.

Projekto rezultatas.
Projekto rezultatas – iš 4-amino-5-(2-((5-chlorpiridin-2-il)amino)etil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiono susintetinti nauji, įvairius pakaitus turintys, antibakterinėmis savybėmis pasižymintys arilidenamino dariniai. Gautų junginių grynumas patikrintas plonasluoksnės chromatografijos metodu, struktūra įrodyta masių, 1H, 13C BMR spektroskopijos metodais.
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Naujų arilidenamino junginių 4–10 sintezė.

Naujai susintetintų junginių antioksidacinės ir redukcinės savybės nustatytos DPPH radikalų slopinimo ir redukcinių
savybių nustatymo metodais.
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Piridino žiedą turintys junginiai naudojami įvairiuose farmaciniuose produktuose dėl savo biologinio aktyvumo. Todėl, kaip ir tikėtasi, naujai susintetinti arilidenamino dariniai, savo struktūroje turintys piridino fragmentą, pasižymėjo geru antioksidaciniu bei antibakteriniu poveikiu. Iš rezultatų matyti, kad geriausiai DPPH radikalą slopino
4-(benzilidenamino)-5-(2-((5-chlorpiridin-2-il)amino)etil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tionas 4. Geriausiomis redukcinėmis savybėmis pasižymėjo 4-amino-5-(2-((5-chlorpiridin-2-il)amino)etil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tionas 3.
Naujų susintetintų junginių antibakterinės savybės nustatytos agaro difuzijos metodu, stebėtas Escherichia coli,
Rhizobium radiobacter ir Xanthomonas campestris bakterijų augimas. Kontrolei naudotas antibiotikas – ciprofloksacinas.
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Iš rezultatų matyti, kad geriausiai visų bakterijų augimą slopino 4-(benzilidenamino)-5-(2-((5-chlorpiridin-2-il)amino)etil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tionas 4.
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PIRAZOLO DARINIŲ SU CHROMENO
IR CHINOLINO FRAGMENTAIS
SINTEZĖ IR SAVYBIŲ TYRIMAS
Heterociklai yra ypač svarbi ir unikali organinių junginių klasė, pasižyminti plačiu fizikinių, cheminių ir biologinių
savybių spektru. Šie junginiai yra plačiai paplitę gamtoje: jų struktūriniai subvienetai randami daugelyje natūralių produktų, tokių kaip vitaminai, hormonai bei alkaloidai, taip pat vaistinėse medžiagose, agrochemijos produktuose ir dažuose. [1] Vienas iš svarbiausių heterociklinių junginių yra pirazolas – penkianaris aromatinis žiedas, turintis du azoto
atomus ir įeinantis į daugelio sintetinių ir natūralių biologiškai aktyvių junginių struktūrą. Pavyzdžiui, funkcionalizuoti
1,5-diarilpirazolai, tokie kaip Celekoksibas, turi uždegimą mažinančių savybių, tuo tarpu, Rimonabantas yra naudojamas nutukimui mažinti, Formicinas yra natūralus antibiotikas [1].
Chromeno ir chinolino dariniai taip pat išsiskiria savo biologiniu aktyvumu. Pavyzdžiui, chromen-2-onai, tokie kaip
Varfarinas bei Fenprokumonas, pasižymi antikoaguliantinėmis savybėmis, Ensakulinas yra potencialus vaistas demencijos gydymui, o Armilarizinas A yra antibiotikas [2]. Chinolino dariniai, tokie kaip Chlorokvinas ir jo analogai pasižymi antimaliarinėmis savybėmis, Ciprofloksacinas yra antibiotikas, vartojamas daugelio bakterinių infekcijų gydyme, o
Pitavastatinas mažina cholesterolio kiekį kraujyje [3]. Taip pat chromeno-chinolino dariniai išsiskiria savo optinėmis
savybėmis ir yra plačiai naudojami kaip ląstelių žymekliai [4, 5].
Visi trys, pirazolo, chromeno ir chinolino, heterociklai priskiriami palankiųjų struktūrų (angl. priviledged structures)
vaistinių medžiagų kūrime grupei.

Projekto uždavinys.
Naujų pirazolo darinių, turinčių chinolino ir chromeno fragmentus, sintezė, struktūros analizė ir savybių tyrimas. Pradiniu junginiu buvo pasirinktas 1-fenil-3-hidroksi-1H-pirazolas (1), iš kurio žinomomis sąlygomis [6, 7]
per kelias stadijas gautas 2-(3-metoksi-1-fenil-1H-pirazol-4-il)chroman-4-onas. Toliau iš šio junginio per kelias stadijas buvo vykdoma naujų 6-(3-metoksi-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-6H-chromeno[4,3-b]chinolino darinių
2 sintezė (1 schema).
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6-(3-metoksi-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-6H-chromeno[4,3-b]chinolino darinių sintezė.
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Optimizavus reakcijos sąlygas, toliau buvo susintetinta visa eilė pirazolo-chromeno-chinolino sistemos darinių. Gautų
junginių struktūros buvo patvirtintos pasitelkiant branduolių magnetinio rezonanso spektroskopijos, infraraudonosios
spektroskopijos ir masių spektrometrijos metodus. Taip pat ištirtos junginių optinės savybės.
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PIRAZOLO PAGRINDĄ TURINČIŲ
HIDRAZONO DARINIŲ KONDENSACIJOS
REAKCIJŲ TYRIMAS
Funkcionalizuoti pirazolo dariniai pasižymi plačiu biologinių savybių spektru, todėl nenuostabu, kad jie dažnai aptinkami įvairių vaistinių medžiagų struktūrose. Kita svarbi organinių junginių klasė yra hidrazonai, dažnai naudojami
sintetinant heterociklinius junginius, kurie pasižymi antioksidacinėmis, priešuždegiminėmis, antikonvulsinėmis, antimikrobinėmis bei priešvėžinėmis savybėmis [1].
Pirazolo pagrindu susintetinti hidrazono junginiai ir jų analogai yra patrauklūs pramonės srityse, gaminančiose
naujus vaistus, insekticidus ar pesticidus. Šie junginiai pasižymi antivirusiniu, priešgrybeliniu, antibakteriniu, priešuždegiminiu poveikiu, insekticidinėmis ir pesticidinėmis savybėmis [1].
Šiame darbe, hidrazono dariniai, turintys 1-fenil-1H-pirazolo fragmentą, gauti vykdant trijų pakopų sintezę. Pirmajame etape atliktas 3-hidroksipirazolo 1 alkilinimas, naudojant natrio hidridą kaip bazę. Kito etapo metu, vykdant
Vilsmeier-Hack reakciją, gautas tikslinis pirazolo karbaldehidas [2]. Pastarajam reaguojant su įvairiais hidrazinais susintetinti funkcionalizuoti hidrazono dariniai 2.
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Remiantis literatūros šaltiniais [3] ir [4] patikrinta įvairių katalizatorių geba sudaryti tikslinius bipirazolo produktus.
Atliktų tyrimų metu nustatyti efektyviausi rodikliai: reakcijos trukmė, katalizatoriaus kiekis ir šildymo metodas. Darbo
metu, atlikta išsami naujų bipirazolo darinių 3 struktūrinė analizė.
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NAUJŲ FLAVANONO IR CHALKONO DARINIŲ,
TURINČIŲ PIRAZOLO FRAGMENTĄ, SINTEZĖ
IR BIOLOGINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS
Pirazolo dariniai yra gerai žinomi aromatiniai junginiai, pasižymintys įvairiomis farmakologinėmis savybėmis, kurios domina tiek organinės, tiek medicininės chemijos mokslininkus. Pirazolo junginiai yra ypač patrauklūs pirmtakai
medicininėje chemijoje dėl savo įvairių biologinių savybių, pavyzdžiui, antibakterinio, priešvėžinio, priešuždegiminio,
antioksidacinio ir kt. aktyvumo [1]. Flavanonas ir jo dariniai yra svarbus natūralių produktų komponentas. Flavanono
dariniai pasižymi priešvėžiniu, antibakteriniu ir priešuždegiminiu poveikiu [2]. Kita svarbi biologiškai aktyvių junginių
klasė yra chalkonai. Chalkono darinių galima rasti augaluose, kurie naudojami įvairių ligų gydymui, pvz.: uždegimams,
diabetui ar vėžiniams susirgimams [3].

Darbo tikslas.
Šio darbo tikslas: susintetinti naujas, 1-fenil-1H-pirazolo sistemas, konjuguotas su chalkono ar flavanono fragmentais. Tuo tikslu, pirmiausiai atliktos 1-fenil-1H-pirazol-3-olio alkilinimo reakcijos. Toliau atliekant Vilsmeier-Haack komplekso sudarymo reakciją, susintetinti pirazolo karbaldehidai,. Galiausiai atliktos kondensacijos reakcijos, siekiant gauti flavanono ir chalkono darinius, turinčius pirazolo pagrindą.
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Gauti chalkono ir flavanono dariniai.

Darbe atlikti susintetintų naujų pirazolo darinių biologiniai tyrimai. Atlikus antioksidacinius junginių tyrimus DPPH metodu, nustatyta, kad geriausią poveikį turi 1-(1-hidroksinaftalen-2-il)-3-(3-metoksi-1-fenil-1H-pirazol-4-il)prop-2-en-1-onas,
tačiau jis pasižymi mažesniu aktyvumu nei kontrolinė askorbo rūgštis. Susintetintų junginių antibakterinis aktyvumas tirtas prieš Bacillus subtilis, Escherichia coli, Xanthomonas campestris ir Rhizobium radiobacter. Įrodyta, kad aktyviausias junginys esant 125 µg/ml koncentracijai yra 3-aliloksi-1-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehidas, puikiai veikiantis
prieš Escherichia coli bei Xanthomonas campestris bakterijas.
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SARS-CoV-2 KORONAVIRUSO BALTYMŲ IR
SPECIFINIŲ ANTIKŪNŲ SĄVEIKOS TYRIMAS
OPTINIU IR PJEZOELEKTRINIU METODAIS
SARS-CoV-2 koronaviruso pandemija, kilusi prieš dvejus metus, vis dar kelia didelius iššūkius visuomenės sveikatai.
Dėl šios priežasties SARS-CoV-2 viruso baltymų ir specifinių antikūnų prieš šiuos baltymus tyrimai vis dar išlieka svarbūs ir aktualūs. Viruso baltymų ir specifinių antikūnų sąveikos tyrimai, atliekami realiuoju laiku, gali suteikti svarbios
informacijos apie tai, koks yra antikūnų giminingumas tam tikram SARS-CoV-2 baltymui, kai greitai susidaręs kompleksas tarp baltymo ir antikūno disocijuoja. Pagrindinis imuninės sistemos taikinys yra SARS-CoV-2 spyglio (SCoV2-S) baltymas, nes jis prisijungia prie ląstelės ir būtent prieš šį baltymą susidaro neutralizuojantys antikūnai [1]. Tam, kad sužinoti, kaip antikūnai sąveikauja su S baltymu, reikia sukurti ir pritaikyti jautrius, selektyvius, žymėjimo nereikalaujančius ir leidžiančius realiuoju laiku nustatyti sąveiką tarp baltymo ir antikūno biologinius jutiklius. Siekiant geriau išsiaiškinti imuninio komplekso susidarymo termodinamiką šiame darbe buvo tiriama ant aukso paviršiaus kovalentiškai
imobilizuoto S baltymo sąveika su specifiniais monokloniniais antikūnais, panaudojant optinį ir akustinį metodus, leidžiančius išmatuoti sąveikas realiuoju laiku.
Visiško vidaus atspindžio elipsometrija (VVAE) yra optinis metodas, skirtas plonų sluoksnių tyrimams. Tyrimų metu yra fiksuojami du elipsometriniai parametrai: poliarizuotos šviesos amplitudės Ψ ir fazės ∆ pokyčiai. Pasinaudojant
šiais parametrais galima apskaičiuoti medžiagų lūžio rodiklį ir sluoksnių storį. VVAE yra labai patogus metodas baltymų sąveikų tyrimams [2], nes pasižymi dideliu jautriu, neardo biologinio bandinio, nereikalauja papildomo baltymų
žymėjimo, todėl tyrimai atliekami nepakeitus baltymo struktūros ir aktyvumo.
Dar vienas biomolekulių sąveikoms tirti tinkamas metodas yra kvarco kristalo mikrosvarstyklės su disipacija
(KKM–D). Kaip ir VVAE, jis yra baltymo neardantis, neinvazinis akustinis metodas, jautrus mažiems tiriamo paviršiaus
masės pokyčiams.
VVAE bei KKM–D ir spektrinės elipsometrijos (SE) metodų kombinacija buvo pritaikyta SARS-CoV-2 koronaviruso
SCoV2-S baltymų ir specifinių antikūnų sąveikos tyrimams. VVAE metodu buvo atrinktos geriausios eksperimentinės
sąlygos ir nustatytas kovalentinės SCoV2-S baltymo ir skirtingų jo atmainų (α ir β) imobilizacijos efektyvumas. SCoV2-S
ir specifinių antikūnų sąveika buvo tirta kombinuojant KKM–D ir SE metodus. Iš gautų duomenų atlikus optinį ir matematinį modeliavimus apskaičiuotos kinetinės asociacijos ir disociacijos konstantos, imuninio komplekso formavimosi
asociacijos ir disociacijos pusiausvyros konstantos bei termodinaminiai parametrai.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0032) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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1H-Indol-3-ILKARBHIDRAZIDO
BEI JO REGIOIZOMERŲ
SINTEZĖ IR PANAUDOJIMAS
KONDENSACIJOS REAKCIJOMS
Oksadiazolai yra geri esterio ir amido funkcinių grupių bioizosteriai, kurie gali žymiai pagerinti vaistinės molekulės ir taikinio sąveiką. Literatūroje yra duomenų apie oksadiazolų darinių priešvėžinį [1], prieštraukulinį [2], priešgrybelinį [3, 4] ir antibakterinį [5] aktyvumą. Bendradarbiaujant su Palackio universiteto (Čekija) mokslininkais, buvo susintetinta ir ištirta nedidelė 2-((1H-indol-3-il)metil)-5-(alkiltio)-1,3,4-oksadiazolo darinių biblioteka. Biologiniai šių junginių tyrimų rezultatai nulėmė apsisprendimą junginių biblioteką praplėsti. Šiame projekte kaip tyrimo objektas buvo
pasirinkti junginiai, kuriuose prie 1H-indolo heterociklo 1,3,4-oksadiazolo fragmentas būtų prijungtas ne per CH2 tiltelį, bet tiesiogiai.
Tikslinių produktų sintezei buvo parengta ir įgyvendinta kelių pakopų naujų organinių junginių sintezės strategija. Pirma sintezės pakopa abiejų klasių junginiams gauti buvo įvairių 1H-indolo karboksilatų reakcija su hidrazino hidratu. Antra sintezės pakopa buvo gautų 1H-indolo karbhidrazidų ciklizacijos reakcijos. Šioje pakopoje siekiant suformuoti 5-tio-1,3,4-oksadiazol-2-ilo pakaitą ciklizacija buvo vykdoma panaudojant CS2, o siekiant suformuoti 5-(alkilamino)-1,3,4-oksadiazol-2-ilo pakaitą ciklizacija buvo vykdoma panaudojant alkilizotiocianatus. Siekiant suformuoti 5-(alkiltio)-1,3,4-oksadiazol-2-ilo pakaitą indolo žiede, reikėjo įgyvendinti ir trečiąją sintezės pakopą
S-alkilinimo reakcijas.
Šio projekto metu buvo sėkmingai parengtas 8 naujų junginių bibliotekos papildymas įvairiose 1H-indolo žiedo
padėtyse suformuojant 5-(alkiltio)-1,3,4-oksadiazol-2-ilo arba 5-(alkilamino)-1,3,4-oksadiazol-2-ilo pakaitus. Tikimasi, kad papildomos alkiltio- arba alkilamino- funkcinės gali būti svarbios sudarant sąveiką tarp bioaktyvios molekulės
ir taikinio.
Visi tiksliniai junginiai yra paruošti ir išsiųsti biologiniams tyrimams ir yra ne mažesnio nei 97 % grynumo
(LC-MS). Siekiant patikimai įrodyti gautų junginių struktūrą buvo naudojami spektrinės analizės (BMR, IR) bei masių
spektrometrinės analizės (MS) metodai.

Padėka.
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SIDABRO OKSIDO-SIDABRO SELENIDO
NANOSLUOKSNIŲ ARCHITEKTŪRINĖS
TEKSTILĖS PAVIRŠIUJE NUSODINIMAS
IR SAVYBIŲ TYRIMAS
Nuolat augantis gyventojų skaičius yra neatsiejamas nuo didėjančio energijos poreikio. Kadangi pagrindinio energijos šaltinio iškastinio kuro atsargos senka bei dėl su jo naudojimu susijusios aplinkos taršos, didelis dėmesys yra skiriamas švarių ir atsinaujinančių energijos išteklių vystymui. Saulės energija – tai perspektyvi alternatyva iškastiniam kurui, nes ji yra atsinaujinanti, švari, ekologiška, tvari, gausi bei lengvai prieinama. Per pastaruosius dešimtmečius daug
mokslinių tyrimų skirta naujų fotovoltinių technologijų, pvz., dažais įjautrintų, organinių, perovskitinių bei neorganinių
saulės elementų veikimui ir stabilumui pagerinti. Minėtos technologijos turi pranašumų, lyginant su silicio elementais,
dėl paprastos gamybos, lankstumo bei lengvumo. Neorganiniai puslaidininkiai yra perspektyvesni už organinius analogus, nes jie dažniausiai yra gerokai pigesni, jų laidumas yra pakankamai aukštas bei jiems būdinga platesnė šviesos
spektro absorbcijos sritis [1]. Derinant architektūrinės tekstilės (AT) mechaninį lankstumą bei atsparumą atmosferos
poveikiui bei cheminėms medžiagoms su optinėmis bei funkcinėmis neorganinių puslaidininkių savybėmis, atsiveria
galimybė sukurti unikalius, lengvus ir lanksčius hibridinius saulės elementus [2].
Tyrimui pasirinkti neorganiniai Ag2O bei Ag2Se puslaidininkiai, gauti nesudėtingomis reakcijomis. Ag2Se – tai superjoninis laidininkas. Jo žemos temperatūros polimorfas yra n-tipo puslaidininkis, kurio draudžiamosios juostos plotis yra nuo 0,07 iki 0,15 eV ir kuris pasižymi mažu šilumos laidumu, dideliu elektros laidumu [3–5]. Ag2O – p-tipo puslaidininkis, kurio draudžiamosios juostos plotis yra nuo 1,2 eV [6].
Darbo tikslas – architektūrinės tekstilės paviršiuje nusodinti sidabro oksido ir sidabro selenido nanosluoksnius, sukuriant p-n tipo puslaidininkį ir ištirti gautus kompozitus.

Tyrimo objektas ir metodika
Ag2Se ir Ag2O buvo nusodinti 0,53 mm storio AT plėvelės (VERSEIDAG Coating & Composite, Vokietija) matricoje,
kurios tankis 640 g/m2. AT yra poliesterio pagrindo, padengta polivinilchloridu su įterptais TiO2 ir CaCO3 užpildais. Siekiant gauti geresnį nusodintų sluoksnių sukibimą su AT, jos paviršius iš pradžių buvo ėsdinamas H2SO4/H3PO4/CrO3 (tūrių santykis 1:1:0,5) tirpale. Nanosluoksniams nusodinti skirti tirpalai ruošti naudotajant distiliuotą vandenį bei analizinio grynumo reagentus (AgNO3, Na2Se, NaOH). Eksperimentiniu būdu nustatyta tirpalų koncentracija ir jų maišymo
santykis bei bandinių išlaikymo juose trukmė.
Puslaidininkių sluoksniai buvo nusodinami, naudojant nuosekliosios joninio sluoksnio adsorbcijos ir reakcijos metodą (angl. Successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR)). Ag2Se nusodinimui ant AT bandinių naudoti 0,1 M
AgNO3 bei 0,05 M Na2Se tirpalai. Vieno ciklo trukmė – 4 h. Ciklų skaičius kito nuo 1 iki 6. Ag2O nusodinimui naudoti
AT/Ag2Se bandiniai, po 6 Ag2Se sluoksnių nusodinimo ciklų ir 0,1 M AgNO3 bei 1 M NaOH tirpalai. Vieno ciklo trukmė –
48 h. Ciklų skaičius kito nuo 1 iki 5. Gauti nanokompozitai pirmiausia buvo nuplaunami vandentiekio vandeniu, po to
distiliuotu vandeniu, išdžiovinami ore ir iki analizės laikomi eksikatoriuje virš CaCl2.
Bandinių paviršiaus topografijos vaizdinimas buvo atliktas naudojant atominių jėgų mikroskopiją (AJM),
„NanoWizard®3 NanoScience“ mikroskopu (JPK Instruments).
Rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė (RSDA) buvo atlikta „D8 Advance“ (Bruker AXS) difraktometru, CuKα
(λ = 0,154178 nm) spinduliuotė.
FT-IR pralaidumo spektrai užrašyti spektrofotometru „Perkin Elmer FT-IR Spectrum GX“, 4000-650 cm-1 bangų skaičiaus diapazone.
UV-Reg difuzinio atspindžio spektrai buvo užfiksuoti UV-Vis spektrofotometru „Lambda 35“. Matavimai užrašyti
380–1100 nm bangos ilgių intervale.
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Rezultatai ir jų aptarimas
Gautų kompozitų nuotaukos pateiktos 1 pav. Matyti, kad Ag2Se-Ag2O sluoksnių spalva, didėjant ciklų skaičiui,
tamsėja ir intensyvėja.

1 pav.

1

2

3

C1

C2

C3

C4

C5

Bandinių nuotraukos:
1 – nepaveiktos AT;
2 – AT/Ag2Se po 6 ciklų;
3 – AT/Ag2O po 6 ciklų;
C1-C5 – AT/Ag2O-Ag2Se,
nuo 1 iki 5 ciklų

AJM kiekybiškai įvertintas nanokompozitų paviršiaus vidutinis aukštis Zmean, vidutinis šiurkštumas Ra, vidutinis kvadratinis šiurkštumas Rq ir „iškilumo į įdubą“ šiurkštumas Rt bei vizualizuota bandinių paviršiaus tekstūra. 2 pav. parodyti
bandinių 3D topografiniai vaizdai, o išmatuoti topografiniai parametrai pateikti 1 lentelėje. Ag2Se-Ag2O sluoksniai pasižymi grūdėtu paviršiumi. Grūdelių dydis, kaip ir sluoksnių šiurkštumas priklauso nuo Ag2Se-Ag2O sluoksnių nusodinimo
ant AT/Ag2Se ciklų skaičiaus. Padidėjus ciklų skaičiui iki 5, stebimas pavienių grūdelių bei mažų aglomeratų susidarymas.

1 lentelė. Bandinių paviršiaus morfologijos parametrai ir draudžiamosios juostos pločio vertės
Bandinys

Zmean, nm

Ra, nm

Rq, nm

Rt, nm

Eg, eV

AT

218

31,72

39,79

220,8

3,01

AT/Ag2Se 6c

573

92,40

118,1

606,4

1,84

AT/Ag2O 6c

1030

206,6

272,2

1177

1,80

AT/Ag2O-Ag2Se 1c

845

186,5

236,5

1058

1,75

AT/Ag2O-Ag2Se 3c

710

134,0

179,9

959,8

1,78

AT/Ag2O-Ag2Se 5c

1110

121,0

165,1

739,8

1,80

AT/Ag2Se-Ag2O optinės savybės tirtos, užrašant UV-Reg difuzinio atspindžio spektrus. Draudžiamosios juostos
plotis buvo apskaičiuotas taikant Kubelka-Munk metodą. Gautos vertės pateiktos 1 lentelėje.
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D

F
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2 pav.
Bandinių 3D topografiniai vaizdai:
A –AT,
B – AT/Ag2Se,
C – AT/Ag2O,
D – AT/Ag2O-Ag2Se (po 1 ciklo),
E – AT/Ag2O-Ag2Se (po 3 ciklų),
F – AT/Ag2O-Ag2Se (po 5 ciklų)

AT RSDA kreivėje nustatyta PES/PVC polimerams priskirtina viena plati smailė ties 2θ = 18,50°. Visos kitos difrakcijos smailės priskirtos AT užpildams: ties 2θ = 27,51°, 36,14°, 41,32°, 54,42° ir 56,72° smailės priskirtos tetragonaliniam rutilui TiO2 (JCPDF No. 84-1284), o smailės ties 2θ = 29,59°, 39,53°, 43,29°, 47,65° ir 48,61° priskirtos romboedriniam kalcitui CaCO3 (JCPDF No. 72-1651). Gatų kompozitų rentgenogramose nustatyta keletas naujų difrakcijos smailių: ties 2θ = 32,70°, 37,90° ir 65,49° priskirtos kubinės struktūros Ag2O (JCPDF No. 12-0793), o smailės ties 2θ = 33,42°,
34,72°, 41,31° priskirtos ortorombinės struktūros Ag2Se (JCPDF No.071-2410).
AT/Ag2O-Ag2Se bandinių pralaidumo spektruose infraraudonojoje spektro dalyje stebimas būdingųjų AT funkcinių grupių smailių poslinkis bei intensyvumo sumažėjimas rodo, kad Ag2Se-Ag2O buvo sėkmingai įterptas į AT matricą.

Išvados
Nustatytos optimalios Ag2Se ir Ag2O sluoksnių ėsdintos AT paviršiuje sudarymo sąlygos. AJM buvo gauti ir išanalizuoti AT/Ag2O-Ag2Se bandinių vaizdai. Nustatyta, kad didėjant ciklų skaičiui gerėja AT paviršiaus padengimas, dėl ko
sumažėja bandinių paviršiaus šiurkštumo parametrai. RSDA identifikuotos kubinės struktūros Ag2O ir ortorombinės
struktūros Ag2Se smailės. UV-reg spektroskopijos metodu nustatyta, kad draudžiamosios juostos plotis kinta nuo 1,75
iki 1,80 eV, didinant Ag2O nusodinimo ant AT/Ag2Se ciklų skaičių.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0044) pagal
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ZnO PLONASLUOKSNIŲ DANGŲ OPTINIŲ
IR FOTOKATALIZINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS

Viena didžiausių šiuolaikinių problemų - vandens užterštumas įvairiomis cheminėmis medžiagomis: dažais, farmacinėmis atliekomis, vaistų likučiais bei įvairiomis bakterijomis. Užterštas vanduo gali sukelti įvairius susirgimus, pabloginti gyvenimo kokybę ir sutrumpinti jo trukmę. Mokslininkai vis aktyviau ieško būdų, kaip taikant draugiškas žmogui
ir ekosistemai technologijas, pašalinti teršalus. Remiantis literatūros duomenimis yra žinoma, kad fotokatalizė – vienas perspektyviausių vandens valymo būdų [1].
Pastaruoju metu vis daugiau susidomėjimo sulaukia cinko oksidas (ZnO), kuris yra viena svarbiausių puslaidininkinių medžiagų, praktikoje plačiai naudojamų katalizatorių gamyboje [2], farmacijoje [3], elektronikoje [4], optikoje [4]
ir kt. srityse. Jam būdingas didelis fotoelektrokatalizinis aktyvumas, kurį lemia dalelių dydis, struktūra ir forma, elektrinis laidumas, priemaišų kiekis [5].
Cinko oksido plonasluoksnių dangų formavimas ir fofokatalizinių savybių tyrimai yra aktualūs, nes žinomi eksperimentiniai rezultatai patvirtina, kad šių oksidinių dangų struktūrą, morfologiją ir savybes lemia nusodinimo metodo
parinkimas, stabilios suspensijos suformavimas bei organinės priemaišos. Dėl šios priežasties buvo pasirinkta detaliai ištirti ZnO plonasluoksnių dangų nusodinimo dėsningumus, gautų dangų struktūrą, optinės ir fotoelektrokatalizinės savybės. Šie duomenys svarbūs ieškant efektyvių daugiafunkcinių fotokatalizatorių, tinkančių įvairiems fotokataliziniams redokso procesams įgyvendinti praktikoje (pavyzdžiui, organinių junginių oksidavimas, CO2 fotoredukcija, vandens skaidymas į elementus, vandens valymas).

Medžiagos ir tyrimo metodai.
Tyrimo metu naudotas ZnO, kurio dalelių forma yra tetrapodai (ZnO-T, Pana Tetra WZ-0501, DREYPLAS GmbH, Japonija) bei analitiškai grynos medžiagos (metanolis, etanolis, 2 – propanolis). ZnO-T dangų padengimui buvo naudotos alavo oksidu legiruoto stiklo plokštelės (TEC-15). ZnO-T dangų padengimui naudotas purškimo metodas, kurio privalumai yra: paprastumas, proceso greitumas, ekonomiškumas. Purškimo metu atstumas buvo keičiamas nuo 10cm
iki 30cm, buvo nustatytas optimalus atstumas tarp 15–20 cm nuo dengiamo paviršiaus.
Miltelių bei dangų struktūros ir morfologijos analizė atlikta taikant skenuojančios elektroninės mikroskopijos metodą (SEM) elektroninį mikroskopą (FEI Company, Olandija); Rentgeno spinduliuotės difrakcinę analizę (RSDA) naudojant difraktometrą Bruker D8 DISCOVER (Bruker, Vokietija); Siekiant įvertinti ZnO miltelių, paviršiaus elementinę sudėtį ir cheminius ryšius buvo atlikta rentgeno spindulių fotoelektronų spektroskopija (RFS, PHI 5000 Versaprobe); Ultravioletinių spindulių-regimosios šviesos (UV-Vis) spektrometrijos analizė naudota siekiant nustatyti ZnO-T dangų sugerties savybes.
Elektrocheminiai matavimai (tiesinio skleidimo voltamperometrijos (TSV) buvo atliekami naudojant galvanostat
BioLogic SP – 150 įrenginį (Bio – Logic Science Instruments, Prancūzija), kartu papildoma UV spinduoliuotę ir be jos.
Bandymai buvo atliekami naudojant darbinį, lyginamąjį bei pagalbinį elektrodus. Darbinis eletrodas – ZnO-T dangos;
lyginamasis elektrodas – Ag,AgCl|KCl(sot); pagalbinis eletrodas – platinos (Pt) viela. Elektrocheminiai matavimai buvo
atliekami fosfatiniame buferyje 0,1 mol/l terpėje (pH = 7). Taip pat buvo naudojama General Electric F8W/BLB UV spinduliuotės lempa, kuri buvo įtvirtinta 2 cm nuo darbinio elektrodo.

Rezultatai.
Pirmiausia atlikus komercinių ZnO mitelių RSDA nustatyta, kad rentgenogramoje stebimos difrakcinės smailės
(2Θ = 31°, 34°, 36°, 47°, 56°, 63°, 66°, 68°, 69°) yra būdingos vienai kristaliniai ZnO atmainai – viurcitui (PDF Nr. 36-1451).
Atlikus RSF analizę ir įvertinus paviršiaus elementinę sudėtį ir cheminius ryšius buvo nustatyta, kad O1s spektras
atitinka Zn–O cheminį ryšį, o Zn2p spektras parodė, kad yra Zn koncentracijos perteklius, kuris reiškia tiek Zn–O, tiek
metalinių Zn cheminių ryšių egzistavimą. Šiems ryšiams galima priskirti šias ryšio energijas: Zn–Zn ir Zn–O Zn2p1/2
orbitalei. Metalinis Zn galėjo susidaryti dėl komercinio ZnO miltelių sintezės – degimo metodo.
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Remiantis gautais rezultatais galime teigti, jog ZnO dalelės greičiausiai nusėda etanolyje, todėl šis tirpiklis nėra
tinkamas naudoti dangų padengimui. Metanolyje ir 2-propanolyje ZnO tetrapodų dalelių nusėdimo greitis yra panašus. Tirpiklis buvo parinktas remiantis šiais kriterijais: dalelių nusėdimo greičiu, tirpiklio kaina, tirpiklio toksiškumu.
2-propanolio tirpiklis yra mažiau toksiškas ir pigesnis. Matavimai buvo atliekami esant 1 mg/ml ir 10 mg/ml koncentracijos tirpalams. Bandiniai buvo dengiami nuo 1 iki 10 sluoksnių. Laiko intervalas tarp kiekvieno sluoksnio 20 s. Dangų storis išmatuotas pagal svorio metodą t. y. bandiniai buvo sveriami prieš ir po purškimo. Nustatyta, kad didinant
purškiamo tirpalo koncentraciją per trumpesnį laiką galime gauti storesnes dangas.
Remiantis gautais komercinių ZnO miltelių ir ZnO-T 10 sluoksnių dangos SEM analizės duomenimis matyti, kad ZnO
tetrapodai yra keturių šešiakampo skerspjūvio cilindro „kojų“, kurios susijungusios per centrinę cinko oksido tetrapodo šerdį į 3D struktūrą (1 pav. a). Ši forma yra unikali tuo, jog jos dėka ZnO gali sudaryti porėtas struktūras taip padidinant aktyvaus bei savitojo paviršiaus plotus (1 pav. b).

A

B

2 pav.
Skenuojančios elektroninės mikroskopijos analizės (SEM) komercinių ZnO-T miltelių
(a) ir ZnO-T 10 sluoksnių dangos (b) nuotraukos, didinimas x 10 000 kartų

ZnO (nano) dalelės pasižymi antimikrobinėmis ir fotokatalizinėmis savybėmis, bei gebėjimu efektyviai sugerti UV
šviesą, todėl naudojantis UV-Vis spektroskopijos analize buvo tiriamos ZnO-T 1–10 sluoksnių dangų optinės savybės.
Analizei buvo pasirinktas 300–800 nm bangos ilgio intervalas, kuris yra mažiausio dažnio UV spindulių regione ir visame regimosios šviesos intervale. Galime teigti, kad 1–10 sluoksnių ZnO-T dangose matyti absorbcijos maksimumas ties
λmax = 370 nm. Remiantis literatūros duomenimis nustatyta, jog adsorbcijos maksimumas λmax = 355 nm atitinka nanodaleles, o λmax = 370 nm atitinka nanovielas, kurios yra sudarytos iš šešiakampių cilindrų, kaip ir tetrapodai. Šie pikai atitinka
ZnO draustinės juostos absorbciją [7], kuri yra aptinkama dėl elektronų perėjimo iš valentinės juostos į laidumo juostą
O2p → Zn3d. Didėjant ZnO-T dangų sluoksnių storiui didėja absorbuojamų elektronų kiekis, adsorbcijos maksimumo pikas.
Siekiant ištirti fotokatalizines nusodintų 1–10 sluoksnių ZnO-T dangų savybes buvo taikoma tiesinio skleidimo voltamperometrija. Suformuotų ZnO-T dangos buvo poliarizuojamos anodinėje, deguonies išskyrimo, srityje veikiant UV
spinduliuotei ir tamsoje, 0,1 mol/l fosfatiniame buferiniame (pH = 7) elektrolite. Tyrimų metu potencialas buvo palaikomas nuo – 0,4 V iki +1,2 V, o potencialo skleidimo greitis buvo 10 mV/s. Remiantis gautais duomenimis nustatyta,
kad didėjant sluoksnių skaičiui ir jų storiui didėja ir didėja fotoelektrocheminis (IPCE) ir fotokonversijos efektyvumas
(ABPE). Pastarieji priklauso nuo dangų dangos storio, dalelių dydžio, jų formos, porėtumo, paviršiaus ploto. Nustatyta,
kad didžiausioms IPCE ir ABPE vertėmis pasižymėjo 10 sluoksnių ZnO-T danga.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0045) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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BIOELEKTROCHEMINIO JUTIKLIO
FORMAVIMAS DVIVALENČIO
GYVSIDABRIO JONŲ NUSTATYMUI
KATALAZĖS INHIBICIJOS PAGRINDU
HgCl2 yra naudojamas kaip konservantas arba fotografinių juostų kūrimui [1]. Tačiau dvivalenčio gyvsidabrio jonai
yra labai nuodingi žmogaus organizmui, o ūmus apsinuodijimas Hg2+ druskomis dažniausiai paveikia virškinamąjį traktą ir inkstus, atsiranda pilvo skausmai, vėmimas. Tai net gali sukelti mirtį. [1] Šiame darbe bus kuriamas ir tiriamas jutiklis galintis nustatyti Hg2+ jonų koncentracijas mėginyje.
Tyrimams naudojami tirpalai:
Tyrimams naudotas buferis (10 mmol/L K2HPO4, pH 7).
Tirpalas skirtas dengti Berlyno mėlynojo (BM) dangą (po 1 mmol/L K3[Fe(CN)6)] ir FeCl3*6H2O ir 0,1 M HCl).
Stabilizavimo tirpalas (po 0,1 M KCl ir HCl).
Norint padengti BM sluoksnį, pirmiausia iš FTO dengtos stiklo plokštelės buvo išpjaunami stikliukai, kurių dydis
2,5 cm: 1 cm. Stikliukai buvo plaunami 2 % mikro 90 plovikliu 16 min. ultragarsinėje vonelėje, tada 16 min acetone ultragarsinėje vonelėje ir galiausiai 16 min. dejonizuotame vandenyje ultragarsinėje vonelėje. Tada prie potenciostato
kiuvetėje buvo pilamas paruoštas tirpalas skirtas dengti BM dangą. Buvo sukonstruojama 3 elektrodų sistema: kaip
darbinis elektrodas buvo naudojama nuplauta FTO-stiklo plokštelė, pagalbinis elektrodas buvo titano plokštelė, o palyginamasis elektrodas buvo naudojamas prieš tai pagamintas Ag/AgCl/KCl(sot.) elektrodas. Sujungus sistemą ir nusistovėjus pastoviam pusiausvyriniam elektrodo potencialui, potencialas ciklinės voltamperometrijos metodu buvo skleidžiamas nuo 0,4 V iki 0,8 V, nustačius 40 ciklų. Visuose cikliniuose matavimuose žingsnio potencialas buvo pasirinktas 0,004 V, o tuo tarpu skenavimo greitis buvo 0,040 V/s. Stabilizuojant BM dangą, buvo ruošiama tokia pati sistema,
kaip ir BM dangos dengimo atveju, tačiau buvo naudojamas stabilizavimo tirpalas ir ciklinės voltamperometrijos metodu skleidžiamas potencialas nuo 0,45 V iki 0 V šiuo atveju nustačius 20 ciklų. Tada plokštelei išdžiūvus ant plokštelės su automatine pipete buvo užnešama 25 µL 5 mg/ml katalazės tirpalo ir paskirstoma ant 1 cm2 BM dangos ploto.
Tirpalas ruošiamas analitinėmis svarstyklėmis pasvėrus 1–3 mg fermento ir pagal pasvertą kiekį su automatine pipete
atitinkamai paimti 0,2-0,6 ml buferio.
Amperometriniai tyrimai buvo atliekami esant potencialo skirtumo vertei 0,2 V, palyginamojo Ag/AgCl, KCl(sot.) elektrodo atžvilgiu. Tuo tikslu su automatine pipete buvo paimama 15 mL buferio į kiuvetę, įdedama magnetinė maišyklė,
įjungiamas sukimasis ir sujungiama tokia pati trijų elektrodų sistema kaip ir BM dengimo atveju, šiuo atveju darbinis
elektrodas FTO/stiklas padengtas BM sluoksniu, ant kurio užneštas katalazės fermentas, kuris yra pamerkiamas į tirpalą 0,7 cm. Pasirenkamas chronoamperometrijos režimas ir nustatomas prieš tai minėtas 0,2 V potencialo skirtumas
tarp darbinio ir palyginamojo elektrodų. Palaukus, kol srovė nusistovės, su automatine pipete dedama 5 µL 3 % H2O2
ir tada, vėl nusistovėjus srovės stipriui, su automatine pipete, pagal poreikį, lašinama nuo 10-200 µL 0,1 M HgCl2 tirpalo. Laukiama, kol srovė nusistovės, nurašoma srovės stiprio vertė ir vėl kartojama nuo Hg2+ tirpalo ėmimo su automatine pipete žingsnio.
Elektrocheminio impedanso spektroskopijos (EIS) tyrimams buvo naudojama tokia 3 elektrodų sistema: stiklas-FTO/
BM/katalazė darbinis elektrodas, pagalbinis elektrodas buvo platinos plokštelė, o kaip palyginamasis elektrodas buvo
naudojamas Ag/AgCl/KCl(sot.). EIS tyrimams buvo naudojamas ir 0,2 V potencialų skirtumas palyginant su Ag/AgCl/KCl(sot)
elektrodu. Įdėjus norimo tirpalo reikiamą kiekį, būdavo 10 s įjungiama magnetinė maišyklė tirpalą išmaišyti, ir tada išjungiama tol, kol vėl bus dedamas reikiamas: vandenilio peroksido arba HgCl2, tirpalas. EIS spektrai buvo matuojami kas 5 min, tol kol 2 iš eilės matuoti spektrai nebekisdavo. Tada buvo dedamas reikiamas kiekis HgCl2 tirpalo, darytuose tyrimuose nuo 10 µL iki 50 µL. ir vėl kas 5 min. matuojami spektrai, tol kol dviejų iš eilės EIS spektrai
praktiškai sutampa.
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1 pav.
BM dangos, nusodintos ant
FTO-stiklo plokštelės paviršiaus ciklinės
voltamperometrijos būdu (a) ir
BM dangos, nusodintos ant
FTO-stiklo plokštelės paviršiaus ciklinės
voltamperometrijos būdu, užnešus
ir imobilizavus katalazę gliutaro
aldehidu (b), vaizdai gauti optiniu
mikroskopu, vaizdai didinti 40 kartų.

Pagal (1a) ir (1b) paveiksle pateiktas nuotraukas, matosi, kad užnešus ir imobilizavus fermentą ant BM sluoksnio jis
jame ir lieka. Kaip galime pamatyti (1a) paveiksle BM danga yra praktiškai lygi ir jos išsikišimai taip pat mėlynos spalvos,
o tuo tarpu (1b) paveiksle matosi ne tik mėlyna BM sluoksnio danga, tačiau ir užnešti fermento baltos spalvos taškeliai.
(2) pav. ir (3) pav. yra pavaizduoti atitinkamai rezultatų pavyzdys iš amperometrinių tyrimų rezultatų kreivių ir rezultatų pavyzdys iš impedimetrinių tyrimų rezultatų kreivių. Kaip matosi iš (2) pav. ir (3) pav. duomenų, tiek amperometriškai ištirti jutikliai, tiek elektrocheminio impedanso spektroskopijos metodu ištirti jutikliai duoda atsaką į skirtingas HgCl2 koncentracijas, todėl abu metodai yra tinkami norint ištirti sukurto jutiklio atsaką į HgCl2 koncentracijos pokytį. Tačiau amperometrinis metodas gali pasiūlyti didesnį koncentracijos intervalą, nuo 0,0667 mmol/L iki 1,4 mmol/L,
o tuo tarpu EIS metodu gautas reagavimo intervalas yra nuo 0,0667 mmol/L iki 0,733 mmol/L.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0064) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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Biologinio jutiklio pakartotinio tyrimo
po vienos savaitės nuo pagaminimo
kalibravimo kreivė Hg2+ jonams
nustatyti pagal srovės tankio pokytį,
nustatytą 10 mmol/L K2HPO4 pH7
buferiniame tirpale, esant 0,2 V
elektrodo potencialo vertei Ag/AgCl,
KCl(sot.) palyginamojo elektrodo atžvilgiu.

3 pav.
Biologinio jutiklio elektrocheminio
impedanso grafikas pridėjus H2O2 ir
atitinkamą HgCl2 kiekį, nustatyta 10
mmol/L K2HPO4 pH7 buferiniame
tirpale, esant 0,2 V elektrodo
potencialo vertei Ag/AgCl, KCl(sot)
palyginamojo elektrodo atžvilgiu.
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METALO OKSIDINIŲ PAVIRŠIŲ
PRITAIKYMAS FOSFOLIPIDINIŲ
MEMBRANŲ FORMAVIMUI IR
BALTYMŲ IMOBILIZAVIMUI
Plačiai yra tiriamos fosfolipidinės membranos, kadangi šie modeliai pakankamai tiksliai atkartoja realias membranas ir todėl gali būti pritaikomi įvairių baltymų bei toksinų poveikio membranai tyrimui [1, 2]. Membranos imobilizavimas ant kieto paviršiaus palengvina tolimesnį darbą su šią sistemą, dėl to membranos gali būti formuojamos ant savitvarkiais monosluoksniais (SAM) funkcionalizuoto paviršiaus. Šiame darbe naudojamas fluoro legiruotu alavo oksidu padengtas stiklas, kurio paviršius vėliau yra funkcionalizuojamas SAM.
Suformavus membraną ant hidrofobinio ir tankaus SAM, gaunama hibridinė membrana, kur vienas sluoksnis yra
sudarytas iš SAM junginių, o kitas – iš fosfolipidų. Šiame darbe skirtingų SAM įtaka tiriama keliais skirtingais baltymais:
melitinu ir α-hemolizinu.
Taip pat, tokie imobilizuotų paviršiuje membranų modeliai ateityje gali būti pritaikomi biologinių jutiklių kūrime [3].
Pirmiausia, paruošus elektrodus, FTO yra padengiamas silanų SAM. Šiame tyrime SAM formavimui naudojami
trichloro(3-(oktadeciltio)propil)silanas (TOPS) arba iš 20-tetradeciloksi-3,6,9,12,15,18,22-heptaoksaheksatrikontan-1-tiolio
(WC14) gaunamas silanas (WC14-S).
Toliau ant savitvarkio monosluoksnio formuojamos fosfolipidinės membranos vezikulių liejimo metodu. Vezikulių
tirpalas – tai 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocholino (DOPC) ir cholesterolio (Chol) moliniu santykiu 6:4, arba tik DOPC,
tirpalas PBS buferyje (pH 4,5).
Sėkmingai susiformavus membranai, yra tiriamas toksinų poveikis membranai, Naudojami toksinai – melitinas ir
α-hemolizinas. Apie SAM ir membranos susiformavimą bei toksinų poveikį membranai yra sprendžiama iš elektrocheminio impedanso spektrų.
Iš spektrų (1 ir 2 pav.) matome, kad toksino poveikis priklauso nuo toksino koncentracijos.

1 pav.
Elektrocheminio impedanso spektrai Cole-Cole koordinatėse. Membrana – DOPC+Chol. Matuojama po 60 min po α-hemolizino įvedimo.
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2 pav.
Elektrocheminio impedanso spektrai
Cole-Cole koordinatėse. Membrana –
DOPC+Chol. Matuojama po 60 min
po α-hemolizino įvedimo.

Apie toksinų poveikį sprendžiama iš talpos padidėjimo Cole-Cole koordinatėse (1 pav.) bei minimumo pasislinkimo
Bode koordinatėse (2 pav.).

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0065) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SILŪRO LAIKOTARPIO ŠILALĖS
ĮVYKIO SEDIMENTACINĖ APLINKA
REMIANTIS GEOCHEMINIAIS
DUOMENIMIS. SANTRAUKA
Įvadas.
Rudens mokslinė praktika buvo atliekami keliais etapais. Šio tyrimo metu taip pat buvo naudojama informacija
ir rezultatai gauti vasaros praktikos metu, kurios metu buvo tiriamas tas pats įvykis tik kitu aspektu – pasigaminus šlifus (gludinius) buvo daroma šio laikotarpio mikrofacijinė analizė. Šlifai (gludiniai) – plona uolienų nuopjova, priklijuota prie stikliuko, kuri vėliau yra tiriama mikroskopu. Rudens praktikos tikslas- surinkti ir paruošti mėginius geocheminiams tyrimams.

Tiriamas objektas.
Projekto metu buvo tiriamas Milaičių 103 gręžinio kernas. Gręžinys yra Tauragės rajono savivaldybėje (1 pav.). Tiriamasis Šilalės įvykis yra 1062,0–1117,3 m gylio intervale [1]. Intervalas yra iš viršutinio silūro, viršutinėje Minijos
sluoksnio dalyje ir apatinėje Varnių sluoksnio dalyje (2 pav.).

1 pav.
Tiriamasis gręžinys apatinio prždolio
paleogeografiniame žemėlapyje [1].

2 pav.
Stratigrafinė δ13Ckarb and δ18Okarb eilė padalyta
pagal konodontų biostratigrafiją [1].
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Iš viso 24 šlifai (gludiniai) padaryti vasaros praktikos metu iš 1071,0–1170,7 m gylio intervalo. Paruošti gludiniai
buvo tiriami ir aprašomi karbonatinių uolienų aprašymo principu. Gludinyje esančių dalelių, tekstūrų ir struktūrų atpažinimui buvo naudojamąsi literatūra (Flügel E. [2] ir Scholle, P. A., Ulmer – Scholle, D. S. [3]). Tie patys mėginiai papildomai buvo tiriami katodoliuminescenciniu metodu. Katodoliuminescencinis tyrimas buvo naudojamas norint išsiaiškinti diagenetinius (antrinius) pakitimus, kurie anksčiau buvo galimai tikėtini analizuojant gludinius. Gludinyje atrinkus įdomią, išsiskiriančią dalį, ji buvo nufotografuojama, vėliau ta pati vieta fotografuota vykstant katodoliuminescencijai, t. y. apšvitinus mėginį elektronais. Gautos nuotraukos yra lyginamos ir ieškoma kaip uoliena galėjo būti paveikta antrinių pakitimų (3 pav.).

3 pav.
Gludinys iš 1071,0 m gylio,
dešinėje prieš
katodoliuminiscencija,
dešinėje – po.

Geocheminei analizei paruošti 36 mėginiai iš 1040,5- 1170,7 m gylio intervalo. Šie mėginiai buvo išsiųsti į OMAC
Laboratories Limited analitinę laboratoriją Airijoje, iš kurios gavome duomenis apie paruoštų mėginių cheminę sudėtį. Mėginiai analizuoti induktyviai sujungtos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). Iš gautų cheminės analizės rezultatų detaliau tirtas U/Th, Zr/Rb kaita ir kt. Pagal U/Th kreivę gauti rezultatai rodo, kad beveik visu Šilalės įvykio metu
vyravo oksidacinės sąlygos (su mažais nukrypimais 1092 m ir 1104,5 m gylio mėginiuose). Kitas būdas tirti ar sąlygos
buvo oksidacinės ar redukcinės yra Ce/Ce* analizė. Šio rodiklio kreivė yra labai stabili ir rodo, kad Šilalės įvykio metu
vyravo silpnai redukcinės sąlygos. Pagal Zr/Rb kreivę matyti, kad į baseiną prinešamų dalelių dydis beveik nekito. Naudojant deguonies izotopus buvo paskaičiuotos temperatūros. Nors temperatūrų reikšmės gavosi ganėtinai didelės, tačiau galima pamatyti, kad beveik tiksliai nuo išskirto Šilalės įvyko pradžios pastebimas aiškus temperatūrų sumažėjimas. Pagal molingumo kreivę pastebima, kad tik prasidėjus Šilalės įvykiui molingumas staigiai krito, perėjo į karbonatingą medžiagą, bet vėliau vėl atsistatė į labiau molingą medžiagą.

Rezultatai.
Naudojantis gludiniais buvo atkurtos tiriamuoju laikotarpiu buvusios aplinkos ir jų kaita. Katodoliuminescenciniu
tyrimų buvo tiksliau išskirti tam tikri diagenetiniai procesai, kurie vietomis nebuvo visada aiškiai matomi gludiniuose
(tokie procesai kaip piritizacija). Geocheminiai duomenys daug kur patvirtina tam tikrą aplinkų (facijų) kaitą ir šie dviejų
skirtingų metodų duomenys daugeliu atvejų vienas kitam neprieštarauja ir tik vienas kitą papildo.
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ENANTIOMERIŠKAI GRYNŲ SARPAGINŲ
ŠEIMOS ALKALOIDŲ SINTEZĖ

Sarpaginų šeimos alkaloidai – tai struktūriškai giminingi indolo alkaloidai, gamtoje aptinkami stepukinių (lot.
Apocynaceae) šeimos augaluose. Istoriškai, šių augalų ekstraktai buvo naudojami įvairių negalavimų gydymui; be to,
iki šiol kai kurie sarpaginų / makrolinų / ajmalinų alkaloidų šeimos junginiai yra naudojami farmacijoje [1]. Deja, šie
junginiai gamtoje randami mažais kiekiais – šis faktorius ženkliai apsunkina farmacinius šių alkaloidų tyrimus bei limituoja prieinamumą klinikinėje praktikoje.
Iki šiol sarpaginų šeimos alkaloidai buvo sintetinami iš enantiomeriškai gryno L-triptofano pritaikant stereospecifines Pictet-Spengler tipo reakcijas [2]. Projekto metu buvo pasiūlytas konceptualiai naujas metodas gauti sintetinius sarpaginų šeimos alkaloidus ir jų darinius remiantis enantiomeriškai grynų azabiciklo[3.3.1]nonan-diolių
panaudojimu (1 pav.).
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Siūlomas sintezės kelias ženkliai sutrumpina sarpaginų šeimos alkaloidų sintezės kelią ir leidžia gauti abu gamtinio
junginio enantiomerus.
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SPECIFINIŲ ANTIKŪNŲ KONJUGAVIMAS
SU KVANTINIAIS TAŠKAIS

Vėžys – viena dažniausių mirties priežasčių visame pasaulyje, nors daugumos vėžio sukeltų mirčių galima išvengti.
Piktybiniai navikai ir Europos Sąjungoje, ir Lietuvoje užima antrą vietą tarp visų mirties priežasčių. Vėžio gydymo veiksmingumas bei sėkmė stipriai priklauso nuo savalaikio ligos diagnozavimo. Tam tikruose atvejuose vėžio gydimas gali
apsiribuoti chirurginiu gydimu, diagnozavus ankstyvos stadijos vėžį. Tačiau ankstyvas vėžys paprastai nesukelia skausmo, o dažnai neturi ir kitokių simptomų. Vėžinės ląstelės intensyviau gamina tam tikras baltymines medžiagas, kurios
gali būti aptikti kraujyje [1]. Šiam tikslui gali būti taikomi kvantiniai taškai (KT), kurie yra nulinės dimensijos nanodalelės, kurios parodė didelį potencialą kuriant biologinius jutiklius (pvz., imuninius jutiklius) [2]. KT pasižymi unikaliomis
elektrocheminėmis ir fotocheminėmis savybėmis [3]. KT konjugacija gali būti atliekama naudojant įvairias funkcines
grupes, kurios yra išsidėstytos KT paviršiuje. Kovalentinis surišimas yra dažniausiai naudojama strategija tokiam tikslui. Be to, kaip alternatyva gali būti naudojama konjugacija naudojant kryptingą imobilizaciją (pvz., baltymus A arba G)
[4]. Tačiau konjugacijos strategijų įvertinimas ir (arba) palyginimas, taip pat optimizavimas išlieka dideliu iššūkiu, kuris
yra svarbus siekiant užtikrinti geresnes imuninių jutiklių analitines charakteristikas.
Pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo palyginti skirtingus KT konjugacijos su specifiniais antikūnais metodus. Paviršiaus plazmonų rezonanso (PPR) metodas buvo naudojamas baltymų ir KT konjugacijai įvertinti. Tyrimui buvo pasirinkta kovalentinė imobilizacija ir konjugacija per baltymą G. Parodyta, kad PPR spektroskopija gali būti naudojama konjugacijos efektyvumui tirti.
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AUKSO NANODALELĖS JAUTRIAM
HEPARINO NUSTATYMUI OPTINIU
IR PJEZOELEKTRINIU SIGNALO
REGISTRAVIMO METODAIS
Heparinas – tai neigiamai įkrautas linijinis polimerinis glikozaminoglikanas, įprastai medicininėje praktikoje naudojamas kaip antikoaguliantas. Svarbiausia heparino funkcija kraujo krešėjimo kaskadinių reakcijų stabdymas. Per dideli heparino kiekiai žmogaus kraujyje gali sukelti įvairias ligas (pvz. trombocitopeniją) arba sunkias
komplikacijas atliekant operacijas [1]. Dėl šios priežasties svarbu efektyviai ir lengvai sekti vaistinio preparato
koncentraciją paciento kraujyje. Vykdomo projekto metu buvo atlikti tyrimai, padėsiantys sukurti jautrią analizinę sistemą heparino koncentracijos nustatymui.
Pirmasis žingsnis – aukso nanodalelių (AuND) sintezė. Tyrimui buvo pasirinktos Turkevich metodu [2] sintetintos 13 ir 3,5 nm dydžio AuND. Mažesnį AuND dydį pasiekti naudojome daugiau papildomo reduktoriaus – tanino rūgšties. Dalelių dydis buvo įvertintas atliekant spektrofotometrinius matavimus ir vertinant lokalaus paviršiaus plazmonų rezonanso (LPPR) maksimumo padėtį.
Turkevich metodu sintetinamų AuND paviršiuje yra neigiami citrato jonai, kurie suteikia nanodalelėms didelį paviršinį neigiamą krūvį. AuND sąveikaudamos su teigiamą krūvį turinčiais junginiais (pvz. polikatijonais) –
agreguoja ir charakteringas LPPR maksimumas slenkasi į ilgesnių bangos ilgių pusę. Šio projekto metu pasirinkome AuND agregacijos procesą sukelti su teigiamai įkrautu polimeru poli-L-lizinu. 13 nm dydžio AuND atveju, 160 µl 5 µg/ml PLL tirpalas efektyviai sukėlė koloidinio AuND tirpalo agregaciją, o tai lėmė LPPR maksimumo poslinkį į ilgesnių bangos ilgių pusę bei koloidinio tirpalo spalvos pokytį iš raudonos į mėlyną, kuris matomas ir plika akimi. Tuo tarpu 3,5 nm AuND atveju, naudojant tokį patį kiekį PLL – agregacijos procesas nepastebimas ir LPPR maksimumas registruojamas ties grynas AuND charakterizuojančiu bangos ilgiu – 520 nm. Tam
įtakos turėjo 3,5 nm AuND sintezės metu naudojamas didesnis kiekis tanino rūgšties. Ji šiuo atveju veikė ne
tik kaip reduktorius, bet ir kaip stabilizuojantis agentas. Dėl šios priežasties Turkevich metodu sintetinamos
mažesnės nanodalelės, kurioms papildomai naudojama daugiau tanino rūgšties, nėra tinkamos naudoti šioje
analizinėje sistemoje.
Siekiant nustatyti optimalią PLL koncentraciją, kuri reikalinga efektyviai agreguoti 13 nm AuND koloidinį tirpalą, buvo ištirta polikatijono įtaka 1–6 µg/ml intervale. Spektrofotometru įvertinus absorbcijų intensyvumo santykio ties 650 ir 520 nm bangos ilgiais priklausomybę nuo PLL koncentracijos, nustatyta, kad AuND tirpalo agregacijos procesas yra efektyvus nuo 5 µg/ml koncentracijos.
Į teigiamai įkrautą PLL tirpalą įdėjus tam tikrą kiekį heparino, turinčio neigiamą krūvį, AuND koloidinio tirpalo agregacijos procesai yra stabilizuojami ir stabdomi. Tyrimams pasirinkome 5 g/ml PLL koncentraciją. Atlikus spektrofotometrinius matavimus su 13 nm AuND, kurių sintezėje buvo naudota mažai tanino rūgšties, buvo gauta tiesinė absorbcijos intensyvumo santykio ties 650 ir 520 nm bangos ilgiais priklausomybė nuo heparino koncentracijos 0,006–0,065 TV/ml intervale (1 pav.). Didinant heparino koncentraciją, koloidinis AuND tirpalas stabilizuojasi ir PLL buvimas sukelia vis mažesnę dalelių agregaciją. Esant
didžiausiai (0,075 TV/ml) heparino koncentracijai, AuND koloidinio tirpalo spektras panašėja į grynų aukso nanodalelių spektrą, o LPPR maksimumas, registruojamas ties 520 nm, parodo, kad koloidinis tirpalas
yra stabilus.
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2 pav.
Absorbcijos santykio ties 650 ir 520 nm
priklausomybė nuo heparino koncentracijos.

Remiantis šia analizine sistema, buvo atlikti tyrimai su KKM-D, kuomet aukso lusto paviršiuje yra imobilizuojamas PLL. Tuomet yra leidžiamas AuND ir heparino tirpalų mišinys, kuriame keičiama heparino koncentracija. Lyginant tyrimams naudotą mažą (0,06 TV/mL) ir didelę (0,5 TV/mL) heparino koncentraciją matoma, kad esant didesnei heparino koncentracijai tirpale, gaunamas mažesnis rezonansinio dažnio pokytis (Δf) ir beveik nekintanti
disipacija (ΔD). Apskaičiavus gautų sluoksnių mases, buvo nustatyta, kad, naudojant 0,06 TV/mL heparino koncentraciją, ant aukso lusto esančio sluoksnio masė yra ~3000 ng/cm2, o naudojant 0,5 TV/mL heparino koncentraciją – 200 ng/cm2. Kadangi AuND yra sunkesnės nei heparinas, šie duomenys mums patvirtina, kad esant mažai heparino, prie PLL sluoksnio jungiasi AuND ir gautasis sluoksnis yra sunkesnis. Tirpale esant daugiau heparino, prie PLL sluoksnio jungiasi lengvesnis ir giminingesnis heparinas.
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PRIEŠVĖŽINIO VAISTO
5-FLUORURACILO ANALOGŲ
CHEMINĖ SINTEZĖ IR TYRIMAI
Pirimidinai ir pirimidino nukleozidai yra nukleorūgščių struktūriniai vienetai, kurių modifikuoti fluorinti analogai
gali būi panaudojami kaip priešvėžiniai vaistai [1]. Vienas pirmųjų tokio tipo vaistų yra 5-fluoruracilas, jau daugiau kaip
60 metų naudojamas kaip chemoterapinis vaistas, gydant storosios žarnos vėžį [2]. Jo veikimo mechanizmas remiasi fermento timidilato sintazės slopinimu, taip stabdant DNR biosintezę bei ląstelės ciklą, tačiau dėl mažo specifiškumo navikui, 5-fluoruracilas sukelia stiprų pašalinį poveikį virškinamajame trakte, kaulų čiulpuose bei centrinėje nervų
sistemoje [3]. Todėl reikalingi nauji 5-fluoruracilo analogai, provaistai bei fermento-provaisto sistemos, norint pagerinti vaisto chemoterapines savybes, sumažinti pašalinį poveikį [4–6]. Praktikos tikslas – chemiškai susintetinti naujus
5-fluoruracilo analogus bei ištirti juos fermentinėse reakcijose su hidrolazėmis.
Junginiai buvo modifikuoti, prijungiant 3-indolo propioninę rūgštį kaip pakaitą. Žinoma, kad ši rūgštis pasižymi
priešvėžinėmis savybėmis ir gali būti potencialus terapinis vaistas [7].
Iš pradžių buvo atliekamos citidinų N4-padėties modifikacijos (1 pav.), amidinis ryšys formuotas selektyviai. 3-Indolo
propioninė rūgštis aktyvuota, panaudojant N-hidroksisukcinimidą (NHS) ir N,N‘-dicikloheksilkarbodiimidą (DCC), reakcija vykdyta 24 val. susidarant aktyvuotam esteriui [8]. N4-[3-indolo propionil]-modifikuoti junginiai gauti aktyvius esterius atitinkamai veikiant citidinais. Junginiai gryninti panaudojant normalios fazės kolonėlinės skysčių chromatografijos metodą. Gauti junginiai: N4-[3-indolo propionil]-citidinas, N4-[3-indolo propionil]-2′-deoksicitidinas,
5-fluor-N4-[3-indolo propionil]-citidinas. Reakcijų išeigos – 20–65 %.
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Amidų sintezė su aktyvuotu 3-indolo propioninės rūgšties esteriu ir skirtingais citidinais: citidinu, 2′-deoksicitidinu, 5-fluorcitidinu.

Atitinkamai buvo vykdyta 5′-O-esterintų uridinų sintezė (2 pav.). Pirmiausia buvo atlikta klasikinė Fischer 2′,3′ hidroksigrupių blokavimo reakcija, prijungiant izopropilideno funkcinę grupę: reakcija vyksta 1 val. kambario temp.
acetone maišomas
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5-fluoruridinas, katalizuojant koncentruotai sieros rūgščiai [9]. Reakcija neutralizuojama trietilaminu. Esteriniam
ryšiui susiformuoti, vykdyta Steglich esterinimo reakcija dichlormetane 3 val kambario temp. maišant blokuotą uridiną
su 3-indolo propionine rūgštimi, DCC bei 4-dimetilaminopiridinu (DMAP). Izopropilideno grupės hidrolizė atlikta, kaitinant gautus junginius vandeniniame acto rūgšties tirpale, 85 °C temperatūroje [10]. Susiformavę produktai gryninti
normalios fazės kolonėlinės skysčių chromatografijos metodu. Gauti junginiai: 5-fluor-5′-O-[3-indolo propionil]-uridinas
ir 5′-O-[3-indolo propionil]-uridinas. Reakcijų išeigos – 46–97 %.

H
N
O

R

N

HO

R

NH

3 val.
DCC,
DMAP

O

O
O

O

NH
N

O

85°C
3 val.

O

O
CH3COOH (aq.)

O

O

NH
N

O

O

O
OH OH

R = H, F.

OH

O

O

R

O

H
N

O

H
N

O

2 pav.
5′-O-modifikuotų uridino ir 5-fluoruridino esterių sintezė su 3-indolo propionine rūgštimi.

Atlikta 5-fluorizocitozino sintezė [4]. Iš pradžių buvo vykdyta etilformiato ir etilfluoracetatu kondensacija, juos
maišant 19 val. dietileteryje su NaH dispersija mineralinėje alyvoje. Toliau, guanidino hidrochlorido druska neutralizuota 2,5 M NaOEt tirpalu ir nufiltruota. Prieš tai gautas produktas tirpinamas filtrate ir maišomas bei kaitinamas 20 val.
bei 90 °C temperatūroje. Po to, reakcijos mišinys parūgštinamas koncentruota HCl. Gautas 5-fluorizocitozinas grynintas atvirkštinių fazių skysčių chromatografijos metodu. Išeiga – 35 %.
Modifikacijos buvo atliktos ir su izocitozinais (3 pav.), prie N2 padėties prijugiant 3-indolo propioninę rūgštį, analogiškai vykdant prieš tai aprašytą Steglich esterinimo reakciją. Gauti junginiai: N2-[3-indolo propionil]-izocitozinas ir
5-fluor-N2-[3-indolo propionil]-izocitozinas. Reakcijų išeigos 72–75 %.
Susintetinti 9 junginiai, iš kurių 7 junginiai yra visiškai nauji junginiai. Visi junginiai charakterizuoti BMR, HPLC-MS,
UV-Vis metodais.
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Aštuoni modifikuoti pirimidinai bei pirimidino nukleozidai buvo panaudoti fermentinėse reakcijose su hidrolazėmis kaip substratai. Fermentinės reakcijos vykdytos įvairiomis hidrolazėmis iš skyriaus metagenominės bibliotekos:
SVG1, YqfB, YqfB-Vcz bei hipotetine hidrolaze EnzX. Fermentinių reakcijų eiga buvo stebima HPLC-MS bei TLC metodais. Bendra reakcijų schema pateikta 4 pav.

a)

EnzX
-modifikuoti citidinai YqfB / EnzX
N4
Citidinai

b)

5'-O-modifikuoti uridinai

SVG1

Uridinai

Uridinai
4 pav.

c)

-modifikuoti izocitozinai
N2

YqfB

Izocitozinai

YqfB-Vcz

Uracilai

Fermentinių reakcijų bendra schema.

Išanalizavus rezultatus, nustatyta, kad YqfB bei YqfB-Vcz pilnai katalizavo N4-modifikuotų citidino bei 2´-deoksicitidino
amidinio ryšio hidrolizę, o 5-fluorcitidino hidrolizė vyko dalinai. Vykdant reakciją su EnzX fermentu, atitinkamai susidarė uridinas, 2´-deoksiuridinas bei dalinai 5-fluoruridinas.
Esterazė SVG1 pilnai hidrolizavo abu 5ʹ-O-esterintus junginius iki atitinkamai uridino arba 5-fluoruridino.
YqfB, YqfB-Vcz taip pat dalinai katalizavo fermentinę N2-[3-indolo propionil]-izocitozino hidrolizę, tačiau reakcijos
su 5-fluor-N2-[3-indolo propionil]-izocitozinu nevyko.
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GELIŲ CHIRALINEI KAPILIARINEI
ELEKTROCHROMATOGRAFIJAI
KŪRIMAS IR TAIKYMO TYRIMAI
Aktualumas.
Mus supanti gyvoji gamta pasižymi chirališkumu – daugelis biomolekulių tokių kaip aminorūgštys yra enantiomerai arba iš jų sudaryti junginiai. Todėl sąveikaudami su chiraliniais vaistais tokie receptoriai gali duoti skirtingą rezultatą. Vienas iš enantiomerų gali būti neutralus ar net turėti neigiamą poveikį, kai kitas pasižymi pageidaujamu farmaciniu aktyvumu. Todėl ypač svarbu, kad vaistai būtų, kai reikalinga, enantiomeriškai gryni arba jų enantiomerinė sudėtis
apibūdinta. Tai reglamentuoja nuo 1992 m. FDA (JAV Vaistų ir maisto agentūra) bei nacionalinės vaistų agentūros [1].
Kapiliarinė elektrochromatografija – atskyrimo metodas, pasižymintis dideliu efektyvumu ir dideliu atrankumu daugeliui junginių. Šios dvi savybės yra efektyviosios skysčių chromatografijos ir kapiliarinės elektroforezės savybių derinio rezultatas. Judri fazė ir analitės kapiliarine kolonėle yra varomos elektroosmosinio srauto (EOS). Skirstymas atliekamas lydyto kvarco kapiliaruose [3]. Kaip nejudri fazė gali būti naudojami geliai, kurie pasižymi homogeniškumu molekuliniame lygmenyje ir minimalia sūkurine difuzija lyginant su heterogeniškomis biriomis chromatografinėmis įkrovomis [2]. Kapiliarinės elektrochromatografijos metodas yra patrauklus mikroanalizės metodas pasižymintis įvairiu atrankumu. Jis vis plačiai taikomas įvairiose srityse: farmacinėje analizėje, biotechnologiniuose tyrimuose, maisto, žemės ūkio, aplinkosaugos analizėse [4].

Darbo tikslas.
Sukurti efektyvias gelines nejudrias fazes chiralinei kapiliarinei elektrochromatografijai, gebančias generuoti elektroosmosinį srautą bei ištirti jų tinkamumą enantiomerų skirstymui.

Tyrimio objektas.
Gelio kompozito (nejudrios fazės) iš agarozės ir želatinos gelių kūrimas kapiliarinei chiralinei elektrochromatografijai.

Darbo metodika.
Šiame darbe naudoti metodai pateikti 1 schemoje.

1 pav.
Tyrimo schema.

I etapas. Gelio kompozito ruošimas. Ruošiamas 1 % gelio kompozitas, sulydant agarozės gelį su želatinos geliu. Geliai yra susmulkinami paunami pradiniu buferiu ant celiuliozinio filtro, sumaišomi 1:1 santykiu, lydomi, pildomi naudojant slėgį į kapiliarą, aušinami iki kol susiformuoja gelis.
II etapas. Kapiliaro kondicionavimas. Atpjaunamas 75 µm vidinio skersmens kapiliaras ir atliekamas vidinės
sienelės plovimas (1 lentelė).
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1 lentelė. Kapiliaro plovimo procedūra
Reagentas

Laikas

Metanolis 99 % grynumo

5 min

Bidistiliuotas vanduo

5 min

Metanolis 99 % grynumo

3 min

Bidistiliuotas vanduo

3 min

Džiovinimas vakuumu

5 min

Slėgis

1,86 Bar

Gelio kompozitas yra išlydomas 60–80 °C temperatūroje. Kapiliarinės kolonėlės užpildomos paruoštu gelio kompozitu, naudojant 1,86 Bar slėgį. Tam, kad gelis išliktų skystoje fazėje ir nepradėtų vėl sudaryti gelinių struktūrų, kapiliarinės kolonėlės ir gelio rezervuarai laikomi termostate (60–80 °C) („LKB Bromma“, Švedija), kur palaikoma gelio lydymosi temperatūra, kol bus užpildytos kapiliarinės kolonėlės.
Užpildymo kokybė tikrinama mikroskopu (2 pav.). Tolygiai užpildyta kolonėlė yra naudojama tolimesnei analizei.

2 pav.
Kapiliarinės kolonėlės kokybės tikrinimas mikroskopu („Kern“, Vokietija): A – tolygiai geliu užpildyta kapiliarinė
kolonėlė; B – susidarę oro tarpai kapiliarinėje kolonėlėje; C – susidaręs burbulas kupiliarinėje kolonėlėje

Antrinis kapiliarinės kolonėlės kondicionavimas. Atliekamas su kapiliarinės elektrochromatografijos sistema (3 pav.),
srovei matuoti buvo naudojamas multimetras, duomenys buvo renkami su „CSW 1.7 („DataApex“, Čekija) programine įranga. Kondicionavimas buvo atliekamas pakopomis, keliant įtampą po 0,5 kV kas 15–30 min, iki nusistovi srovė.

3 pav.
Kapiliarinės elektrochromatografijos schema

Atliekama kapiliarinės kolonėlės, užpildytos geliu, srovės stiprio priklausomybė nuo įtampos pagal Omo dėsnį,
naudojant fosfatinį buferį (pH 3) (4 pav.), buvo kondicionuojama nuo 0,5 kV iki 4 kV. Ši procedūra svarbi dėl Džiaulio
šilumos, stebint, ar srovė neužkyla.
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Srovės stipris, μA

50
40

pH 3

30
20
10
0

R² = 0,9948

0,5

1

1,5

2

2,5

Įtampa, mV

3

3,5

4

4 pav.
Kapiliarinių kolonėlių kondicionavimas įtampa, leidžiant pH 3 buferį,
srovės stiprio (μA) priklausomybė nuo įtampos (mV), SNN > 3 %

III etapas. Atlikta bandinio 1 % dimetilsulfoksido tirpalo difuzinė injekcija, naudojant jį kaip EOS žymenį. Injekcijos trukmė iki 30 min.

Išvados.
Buvo sukurtas 1 % gelio kompozitas, sulydant agarozės ir želatinos gelius, praplauta kapiliarinės kolonėlės vidinė
sienelė bei užpildoma geliu naudojant slėgį. Įvertinta užpildyto kapiliaro kokybė. Atliktas kapiliaro kondicionavimas pakopimis keliant įtampą bei nustatyta srovės priklausomybė nuo keliamos įtampos. Atliktas difuzinis neutrualaus EOS
žymens – dimetilsulfoksido injekavimas.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0194) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ĮVAIRIŲ POLIMERŲ
MIKROPLASTIKŲ GENOTOKSINIO
IR CITOTOKSINIO POVEIKIO
LAŠIŠINĖMS ŽUVIMS TYRIMAI
Mikroplastiko (MP) tarša vandens ekosistemose tema pradėta publikuoti jau 1972 m. [1]. Dabar plastikas
sudaro apie 80–85 % visų teršalų vandenynuose [2] ir kiekvienais metais didėjant globaliai plastiko produkcijai, didėja ir šio antropologinio teršalo kiekis vandens ekosistemose. MP tai sintetinės, biologiškai neskaidomos plastiko dalelės mažesnės nei 5 mm [3]. Augant tyrimų bei publikacijų skaičiui po truputį aiškėja kiek globaliai paplitęs MP [4] ir kokių taksonominių grupių organizmus paveikia [5]. Vis dėl to, MP poveikis vandens
biotai bei poveikio mechanizmai nėra iki galo ištirti. Toksikologijoje žuvys patrauklus modelis tuo, jog priešingai nei žinduolių, žuvų biologinio ciklo etapai – embrioninis vystymasis bei lervos stadija – vyksta vandenyje ir
yra ypatingai jautrūs aplinkos poveikiui [6]. Lašišinės šeimos žuvys (Salmonidae) plačiai paplitusios bei svarbios
ekonomiškai ir ekologiškai.

Tyrimo tikslas.
Šio tyrimo tikslas – citogenetiniais metodais įvertinti skirtingų polimerų MP genotoksiškumą ir citotoksiškumą vaivorykštinio upėtakio (Oncorhynchus mykiss) lervų eritrocituose po 40 parų poveikio. Eksperimente naudoti polimerai: didelio tankio polietilenas (HDPE, angl., high density polyethylene), mažo tankio polietilenas (LDPE, angl., low density polyethylene), polipropilenas (PP, angl., polypropylene) bei polistirenas (PS,
angl., polystyrene). Kiekvienoje poveikio bei kontrolinėje grupėse buvo trys pakartojimai ir 100 žuvų pakartojime, o MP koncentracija 1,33 mg/l. Poveikiui įvertinti pasirinkta eritrocitų branduolio pažaidų analizė, kuri buvo atlikta remiantis ankstesnėse publikacijose aprašytais kriterijais [7–9]. Kraujo mėginiai iš lervų buvo surinkti, išdžiovinti bei nudažyti 10 % Giemsa dažais fosfatiniame buferyje (pH = 6,8, 60 min). Nudažyti preparatai buvo analizuojami Olympus BX51 mikroskopu (Tokijas, Japonija) naudojant 1000x objektyvą. Vertinami 2000 eritrocitų vienam individui. Rezultatai pateikiami kaip pažaidų dažniai tūkstančiui ląstelių (‰). Mikrobranduoliai (MB), branduolio pumpurai (BP), branduolio pumpurai su nukleoplazminėmis jungtimis (BPs) ir branduolio ataugos (AT) buvo fiksuojamos kaip genotoksinės pažaidos, kuomet aštuoneto formos (8-forma), fragmentuoti-apoptotiniai (FA) branduoliai bei dvibranduolės ląstelės (DB) buvo fiksuojamos kaip citotoksinės pažaidos. Suminis branduolio pumpurų kiekis (∑NB) buvo paskaičiuotas susumavus BP, BPs ir AT dažnius, suminis
genotoksiškumas (∑Genotoksiškumas) – susumavus visas genotoksines pažaidas, bei suminis citotoksiškumas
(∑Citotoksiškumas) – susumavus visas citotoksines pažaidas. Statistinė analizė atlikta programa R ir RStudio (versijos 4.1.1 ir 1.4.1717 atitinkamai).
Pastebėtas reikšmingas suminio genotoksiškumo padidėjimas HDPE, PP ir PS poveikio grupėse lyginant su kontrole. Taip pat reikšmingai padidėjo MB dažnis PP ir PS grupėse bei BP dažnis HDPE ir PP grupėse. AT dažniai bei suminis citotoksiškumas reikšmingai nepakito. Gauti rezultatai pateikti 1 pav. Tyrimo rezultatas demonstruoja potencialų toksinį MP poveikį vaivorykštiniam upėtakiui ankstyvojo vystymosi stadijose. Didžiausiais dažniais pasižymėjo genotoksiniai biožymenys, todėl galima daryti prielaidas, jog sukeliamos pažaidos žuvų genetinėje medžiagoje.
Vandens ekosistemų tarša MP yra aktuali aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir ekonomikos problema.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0048) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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1 pav.
Grafinis eksperimento apibendrinimas. Grafikuose stulpeliu pažymėti vidurkiai, horizontalios linijos vaizduoja standartinę
vidurkio paklaidą (SEM), o žvaigždutėmis (*) pažymėti reikšmingi skirtumai nuo kontrolės. CTRL – kontrolė, HDPE – didelio
tankio polietilenas, LDPE – mažo tankio polietilenas, PP – polipropilenas, PS – polistirenas, MB – mikrobranduoliai, BP –
branduolio pumpurai, AT – branduolio ataugos, SumBP – suminis branduolio pumpurų kiekis (BP + BPs + AT), SumGeno –
suminis genotoksiškumas (MB + BP + BPs + AT), SumCito – suminis citotoksiškumas (8-forma + FA + DB).
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REKOMBINANTINIŲ PELĖS
BALTYMŲ Car IV IR Car XIV
SĄVEIKOS SU MAŽAMOLEKULINIAIS
JUNGINIAIS TYRIMAS
Karboanhidrazės (CA) – fermentai, kurie katalizuoja grįžtamą anglies dioksido hidratacijos reakciją. Todėl šie fermentai atlieka svarbų vaidmenį CO2, HCO3- homeostazės palaikyme, tinkamo pH išlaikyme skirtinguose audiniuose,
kuris reikalingas fiziologiniams procesams. Karboanhidrazės reguliuoja tokias fiziologines funkcijas, kaip bikarbonato pašalinimas plaučiuose kvėpavimo metu, bikarbonato reabsorbcija inkstuose, akių ir cerebrospinalinio skysčio susidarymas, skrandžio sulčių gamyba ir t. t. Karbonahidrazių šeimos baltymai taip pat svarbūs metaboliniuose
procesuose, pvz., gliukogenezėje ir lipogenezėje [1].
Gamtoje randamos aštuonios skirtingos šio baltymo klasės – α, β, γ, δ, ζ, η, θ ir ι iš jų žmogaus organizme sutinkama tik α. Žmogaus karboanhidrazių baltymo šeimą sudaro 15 izoformų – 12 iš jų turi katalizinį aktyvumą, tačiau skiriasi audinių pasiskirstymu, lokalizacija ląstelėje, katalizinio aktyvumo stiprumu ir t. t. Likusios trys izoformos (CARP, angl. CA related protein) yra neaktyvios dėl vieno ar daugiau histidino trūkumo aktyviajame centre, kurie reikalingi surišti kataliziniam aktyvmui būtiną cinko joną. Dėl plataus paplitimo organizme ir atliekamų funkcijų CA izoformos siejamos su daugybe ligų ir sutrikimų. Todėl per daugelį metų karboanhidrazių slopikliai atrado panaudojimą gydymo tikslams tokių ligų kaip glaukoma, edema, aukštumų liga,
epilepsija, ir kt. [2].
Šiuo metu yra daugiau nei 20 mažos molekulinės masės junginių naudojamų kaip vaistai su karboanhidrazėmis susijusioms ligoms. Tačiau CA ne visais atvejais yra pagrindiniai taikiniai. Taip pat visi kliniškai naudojami karboanhidrazes veikiantys vaistai yra neatrankūs pagal in vitro duomenis, tai reiškia jie veikia ne tik specifinės su liga
siejamos karbonahidrazės aktyvumą, bet ir kitų izoformų, kas sukelia pašalinius poveikius. Todėl yra kuriami vaistai siekiant, kad būtų inhibuota tik karboanhidrazė-taikinys, t. y. kad būtų galimas gydymas ligoms, kurios yra specifinės organui/audiniui [3] [4].
CA IV yra labiausiai paplitusi membraninė karboanhidrazė, randama inkstuose, plaučiuose, kasos ląstelių plazminėje membranoje, akies, smegenų kapiliaruose ir t. t. Kartu su CA II ji dalyvauja bikarbonato transporto metabolone. CA IV su CA XIV yra pagrindinės karboanhidrazės palaikant smegenų užląstelinės erdvės pH homeostazę, taip
pat palaiko himpokampo neurono ląstelių pH [5]. Kadangi skirtingų karboanhidrazių veikimas persipina tam tikrose vietose, nespecifinis slopinimas gali sukelti pašalinį poveikį, todėl siekiama gauti junginius, kurie pavyzdžiui slopintų tik CA XIV, bet ne CA IV ar atvirkščiai.
Junginiai, kurie būna atrinkti pagal jų poveikį in vitro, ir atlikus pirminius tyrimus ląstelių kultūrų modeliuose,
pereina į ikiklinikinių tyrimų stadiją, kurios metu tiriamas junginio veiksmingumas gyvūnų ligų modeliuose. Vienas
iš dažnai naudojamų modelinių organizmų – naminė pelė (Mus musculus). Nors pelės ir žmogaus atitinkamos karboanhidrazės yra homologiškai artimos (pelėse papildomai randama dar viena katalizinį aktyvumą turinti karboanhidrazė), tačiau tik iš to negalima pasakyti ar junginys bus tiek pat efektyvus pelės karboanhidrazėms kaip žmogaus.
Papildomi atrankumo tyrimai su rekombinantiniais pelių karboanhidrazių baltymais (Car) padėtų įvertinti ar tiriamų junginių poveikis pelėse gali būti siejamas su nustatytu žmogaus CA [6].
Projekto metu buvo siekiama ištirti minėtų CA IV ir CA XIV ortologų iš pelės, rekombinantinių baltymų Car IV ir
Car XIV sąveiką su mažamolekuliniai junginiais.
Pagal poreikį buvo pagaminti rekombinantiniai baltymai ir panaudoti sąveikų nustatymui su junginiais fluorescencinio terminio poslinkio metodu (FTSA). Metodas gana plačiai naudojamas farmacijoje ir gana patogus dėl
plataus išmatuojamo sąveikų stiprumo intervalo bei pakankamu tikslumu išmatuojamos disociacijos konstantos [4].
Projekto metu pavyko nustatyti daugiau nei 20 junginių sąveiką su Car IV ir Car XIV bei palyginti gautas reikšmes su
atitinkamomis žmogaus karboanhidrazėms. Dalis šių reikšmių pateikiamos 1 pav.

90

1 pav.
FTSA metodu nustatytos ligandų jungimosi konstantos su rekombinantiniais Car IV ir Car XIV palygintos su atitinkamomis žmogaus CA vertėmis.

Buvo pasirinkta dalis komerciškai prieinamų ir dalis laboratorijoje susintetintų junginių siekiant ištirti įvairesnių
struktūrų junginius. Gauti rezultatai parodė, kad dažnu atveju jungimosi konstantų skirtumai tarp pelės ir žmogaus karboanhidrazių ortologų yra nedideli – dažniausiai mažesni nei 10. Tačiau pastebima, kad Car IV linkusi stipriau jungtis su
tam tikrais tirtais junginiais nei žmogaus CA IV pvz.: E35, VD10-50, kai matomas didesnis skirtumas nei 10.
Kadangi FTSA metodas neparodo fermentinio aktyvumo slopinimo, buvo atlikti atskiri CO2 hidratacinio aktyvumo matavimo eksperimentai panaudojant sustabdytos tėkmės spektrofotometrijos metodą (SFA). Tikslus slopinimo
konstantų nustatymas svarbus vaistų kūrimo srityje, siekiant išsiaiškinti struktūros-aktyvumo ryšį [7], todėl buvo svarbu įrodyti fermentinį aktyvumą. Sėkmingai parodytas šių baltymų fermentinis aktyvumas bei atlikti fermentinio aktyvumo slopinimo tyrimai – nustatyta slopinimo konstanta pvz.: Car XIV su acetoazolamidu Ki yra 10–20 nM (2 pav.).
Izoterminės titravimo kalorimetrijos metodas (ITC) buvo panaudotas siekiant parodyti mūsų baltymų giminingumą su pasirinktais ligandais. Tai vienintelis metodas, kuris tiesiogiai nustato entalpijos pokyčius, kas suteikia papildomos informacijos apie sąveikos mechanizmą, todėl svarbus vaistų kūrimo srityje [4]. Be to, šiuo metodu galima tiesiogiai nustatyti sąveikos stecheometrijos parametrą, t. y., įvertinti kokia baltymo dalis yra aktyvi.

2 pav.
Kairėje Car XIV fermentinio aktyvumo nustatymo pirminės eksperimentinės kreivės, vaizduojančios indikatoriaus sugerties pokyčius
laike priklausomai nuo pridėtos Car XIV koncentracijos. Inserte reakcijos greičio priklausomybė nuo baltymo koncentracijos išreiškta
santykiniais vienetais. Dešinėje Car XIV slopinimas acetazolamidu. Simboliai žymi eksperimentinius taškus, mėlynos kreivės – giminingumo
įvertinimą taikant Hilo ir Morisono modelius. Raudona punktyrinė linija žymi eksperimente naudotą fermento koncentraciją.
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Taigi projekto metu buvo išmatuotos rekombinantinių pelės Car IV ir Car XIV baltymų sąveikos su pasirinktais ligandais FTSA metodu bei palygintos gautos vertės su žmogaus CA baltymais. Parodytas šių baltymų fermentinis aktyvumas ir slopinimas su pasirinktais slopikliais. Izoterminės kalorimetrijos metodu su Car XIV pavyko nustatyti jungimosi konstatos ir entalpijos reikšmes stecheometrijos parametras rodo, kad praktiškai visas baltymas yra aktyvus
(sąveikauja su ligandu).

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0055) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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HETEROLOGINĖS GENŲ RAIŠKOS
SISTEMOS KŪRIMAS BAKTERINEI
β-KARBOANHIDRAZEI
Biokatalizė yra procesas, kurio metu, dalyvaujant fermentams – biologiniams katalizatoriams – vykdomos cheminės reakcijos įvairiems junginiams gauti. Biokatalizatoriai pasižymi aukštu selektyvumu (stereo-, regio- ir chemo-)
bei kataliziniu aktyvumu esant švelnioms aplinkos sąlygoms. Didėjant fermentų paklausai ir augant jų pritaikymo galimybėms, tampa vis svarbiau turėti parankią, efektyvią bei plačiam spektrui fermentų pritaikomą raiškos sistemą.
Šio tyrimo tikslas – sukurti raiškos sistemą pramoninį potencialą turinčiam fermentui – β-karboanhidrazei
(β-KA), išskirtai iš bakterijos Bacillus mojavensis. Kartu siekiant išspręsti vieną svarbiausių genų raiškos sistemų problemų – baltymų agregaciją – buvo taikomas šaperoninių baltymų suliejimas su tiksliniais baltymais, tokiu būdu siekiant padidinti baltymo tirpumą ir užtikrinti tinkamą jo susilankstymą. Tyrimui buvo parinkti trys baltymai-šaperonai: plačiai žinomas maltozę prijungiantis baltymas MBP (angl. maltose-binding protein) ir du dideliu tirpumu ir aukšta raiška Kluyveromyces marxianus mielėje pasižymintys – EPG (angl. endopolygalacturonase)
ir TPI (angl. triosephosphate isomerase). Taikant persidengiančių sekų PGR (angl. overlap extension PCR) buvo sukonstruotos trys raiškos kasetės, talpinančios tikslinės β-KA geną, sulietą su kiekvienu iš minėtųjų šaperoninių baltymų genų. Visos DNR kasetės toliau buvo naudojamos terpimui į pCAST klonavimo vektorių, taikant homologinę rekombinaciją. Kolonijų PGR rezultatai parodė, kad raiškos kasetės buvo įklonuotos į vektorių. Gautiems konstruktams taip pat buvo atlikta restrikcinė analizė. Atlikus dvi atskiras DNR konstruktų restrikcijas su skirtingomis
restrikcijos endonukleazėmis (BamHI ir NdeI), pasitvirtino sėkmingas raiškos kasečių įterpimą į pCAST vektorių.
β-KA sintezės K. marxianus mielėse tyrimai nebuvo pradėti užtrukusių raiškos kasečių konstravimo ir klonavimo
optimizacijos darbų.
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PSEUDOMONAS AERUGINOSA
REKOMBINANTINIŲ
BETA-KARBOANHIDRAZIŲ GAVIMAS
Pseudomonas aeruginosa yra plačiai paplitęs oportunistinis patogenas, galintis įsiskverbti į bet kurį imunodeficito
pažeistą audinį ir sukelti sunkias šlapimo takų, kvėpavimo sistemos, dermos, minkštųjų audinių, kaulų ir sąnarių, virškinimo trakto ir kraujo infekcijas, ypač sunkių nudegimų, tuberkuliozės, vėžio ir AIDS pacientams. JAV P. aeruginosa
buvo pripažintas rimta grėsme, nes daugeliui vaistų atsparios P. aeruginosa padermės yra atsparios beveik visiems žinomiems antibiotikams [10]. Kalbant apie Europą, 2016 m. P. aeruginosa buvo pripažintas kaip dažniausiai išskirtas
mikroorganizmas intensyviosios terapijos skyriuje įgytų pneumonijos atvejų mėginiuose [10]. Pasaulinis šios situacijos
rimtumas skatina ieškoti naujų priemonių pavojingų P. aeruginosa infekcijų prevencijai ir gydymui.
Galimas problemos sprendimo būdas ir tiesioginis šio projekto tikslas – atrasti junginius, specifiškai veikiančius šį
oportunistinį patogeną. Metalofermentai, žinomi kaip karboanhidrazės (CA), gali tapti potencialiu raktu siekiant šio
tikslo. Šios molekulės katalizuoja tarpusavio konversiją tarp CO2 ir HCO3, taip pat keletą kitų hidrolizinių reakcijų. Tokiu
būdu CA užtikrina bakterijų gebėjimą susidoroti su dideliu CO2 kiekiu, kurį sukelia metabolinės reakcijos, taip pat išlaikyti tarpląstelinę pusiausvyrą, reikalingą biosintetinėms reakcijoms. Atsižvelgiant į viską, būdami tokia svarbia bakterijų fiziologijos dalimi, šie baltymai turi didelę galimybę tapti nauja galimų antimikrobinių vaistų taikinių grupe [2, 5,
8, 9]. Siekiant aptikti efektyvius minėtų fermentų inhibitorius, pirmiausia yra būtina gauti pačius baltymus, su kuriais
vėliau būtų atliekami in vitro tyrimai. Būtent toks ir buvo mūsų projekto tikslas: Pseudomonas aeruginosa rekombinantinių beta-karboanhidrazių gavimas.
Tyrimo metu pirmiausia, naudojantis A plasmid Editor (ApE) programine įranga buvo sukurtos 3 pradmenų poros
skirtos 3 CA koduojančių genų padauginimui nuo P. aeruginosa ATCC 27853 genominės DNR PGR būdu, bei turinčios
NdeI ir BamHI restrikcijos endonukleazių kirpimo saitus. Taip pat, naudojantis ApE programa buvo sukurti 3 teoriniai
pET15b vektoriaus turinčio po vieną CA koduojantį geną konstruktai.
Buvo užauginta P. aeruginosa ATCC 27853 kultūra ir naudojantis iš jos buvo išskirta genominė DNR., tuomet PGR
būdu nuo genominės P. aeruginosa DNR buvo padauginti CA genai PA0101, PA2053 ir PA4676 (1 pav.).

1 pav.
PGR metu padaugintos CA genų sekos PA2053 (684 bp),
PA4676 (669 bp), PA0102 (750 bp)

Padaugintos DNR sekos buvo išgrynintos ir kartu su pET15b vektoriumi buvo karpomos NdeI ir BamHI restriktazėmis. CA koduojantys genai buvo įliguoti į paruoštą vektorių taip sukuriant tris atskirus P. aeruginosa CA koduojančius
konstruktus. Siekiant patikrinti, ar iš tiesų buvo gauti teisingi konstruktai, buvo atlikta restrikcinė analizė su tomis pačiomis NdeI ir BamHI restriktazėmis.
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CA genus turintys patikrinti pET15b vektoriai perkelti į baltymų ekspresijos kamienus E. coli Tuner (DE3), CA genų
koduojamų PA0101, PA2053 ir PA4676 rekombinantinų baltymų (atitinkamai psCA1, psCA2 ir psCA3) raiškos indukcija vykdyta su 0,5 mM IPTG ir 0,5 mM ZnSO4, kultūros po indukcijos augintos 4 val. 30 °C tempetarūroje. Vykdyta mėginių prieš ir po indukcijos SDS PAGE analizė parodė, kad gauta sėkminga baltymų ekspresija abejuose kamienuose.
Siekiant išgryninti rekombinantinius baltymus gautus E. coli Tuner (DE3) kamiene buvo atlikta afininė chromatografija naudojant imobilizuotus nikelio jonus. Atlikta mėginių SDS PAGE analizė parodė, kad pavyko sėkmingai išgryninti visus tikslinius baltymus (2 pav.)

2 pav.
Išgrynintų rekombinantinių CA SDA PAGE analizė:
1 – psCA3 (25,6 kDa),
2 – psCA2 (26,4 kDa),
3 – psCA1 (28,8 kDa)

Siekiant patikrinti ar išgryninti baltymai yra tinkamos erdvinės struktūros buvo atlikta baltymų fluorescencinė
terminio poslinkio analizė, kurios duomenys parodė, jog baltymai kintant temperatūrai geba išsilankstyti ir jų išsilankstymo temperatūra atitinkamai yra 64,3 °C, 59,1 °C ir 51,1 °C (pH 8,3), taigi rekombinantiniai baltymai yra įgavę
erdvinę struktūrą (3 pav.).
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3 pav.
CA išsilankstymo FTSA
analizės grafikas:
žalia – psCA1,
mėlyna – psCA2,
oranžinė – psCA3
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II-C POTIPIO CRISPR-Cas SISTEMOS
NAUJŲ SKIRTUKŲ ĮSTATYMO
REAKCIJOS SPECIFIŠKUMĄ
LEMIANTYS VEIKSNIAI
CRISPR-Cas (angl. clustered regularly interspaced short palindromic repeats – CRISPR associated proteins)
yra bakterijų ir archėjų adaptyvios imuninės sistemos, padedančios ląstelėms apsiginti nuo virusų ar svetimos plazmidinės DNR [1]. Šių sistemų veiklą galima suskirstyti į tris stadijas, vadinamas adaptacija, CRISPR
RNR (crRNR) brendimu bei interferencija [2]. Projekto metu buvo tiriama, kaip vyksta adaptacija II-C potipio
CRISPR-Cas sistemoje.
Adaptacijos eigai yra būtinas iš Cas1 ir Cas2 baltymų susidarantis integrazės kompleksas, kuris atpažįsta svetimos nukleorūgšties fragmentą ir įstato jį į ląstelės CRISPR lokusą [3]. Naujai įstatytas fragmentas yra vadinamas skirtuku, o tarp skirtukų išsidėsto CRISPR lokuso elementai, vadinami CRISPR pasikartojimais. Be to, šalia
CRISPR lokuso yra lyderinė seka, nuo kurios inicijuojama CRISPR lokuso transkripcija, o susidariusios crRNR molekulės veikia kaip interferencijos etapo Cas nukleazių vedlės, padedančios atpažinti ir sunaikinti svetimas nukleorūgštis [2]. Nauji skirtukai įprastai yra įstatomi tarp lyderinės sekos ir pirmojo CRISPR pasikartojimo, vadinasi, šios sekos turi elementų, kurie tiksliai orientuoja integrazės kompleksą prie integracijai tinkamos vietos. Taigi,
šio projekto tikslas yra ištirti naujų skirtukų įstatymo specifiškumui būtinus CRISPR lokuso elementus II-C potipio
CRISPR-Cas sistemoje.
Visų pirma, kad būtų galima tirti skirtukų integraciją, turėjome įsitikinti, jog išgryninti Cas1 ir Cas2 baltymai susirenka į heteroheksamerinį integrazės kompleksą, sudarytą iš Cas2 dimero, prisijungusio du Cas1 dimerus. Tam naudojome gel-filtracijos su daugiakampio šviesos sklaidymo detektoriumi metodą, kuris leidžia nustatyti gel-filtracijos metu atskirtų biomolekulių masę. Vis dėlto, atlikus bandymą su Cas1 ir Cas2 baltymų tirpalu, jokių heteromerinių kompleksų neužfiksavome, tirpale vyravo baltymo Cas1 dimerai. Pakartojus bandymą su Cas1 ir Cas2 baltymų tirpale esančiu integrazės komplekso substratu (skirtuko pirmtako DNR), pavyko
nustatyti susidarantį 180 kDa masės kompleksą, kuris atitinka (Cas1)4(Cas2)2 integrazę, prisijungusią skirtuko
pirmtako DNR.
Kitas skirtukų integracijos tyrimams svarbus aspektas yra lyderinės sekos padėtis. Tyrimams pasirinkta
II-C potipio CRISPR-Cas sistema yra mažai charakterizuota, o II-C potipio sistemose CRISPR lokuso transkripcija kartais vyksta ne nuo lyderinės sekos. Yra žinoma, kad kai kuriose II-C potipio sistemose crRNR transkripcijos
promotoriai yra kiekviename CRISPR pasikartojime [4, 5]. Taigi, tam, kad išsiaiškintume, kurioje vietoje CRISPR lokuso atžvilgiu yra tiriamos CRISPR-Cas sistemos lyderinė seka, buvo sukonstruotas sutrumpintas
CRISPR lokusas, turintis minimalų skirtukų ir CRISPR pasikartojimų skaičių. Kadangi adaptacijos metu skirtukai yra įstatomi prie lyderinei sekai artimiausio CRISPR pasikartojimo, stebėdami, kokie integracijos produktai susidaro, nustatėme, kad lyderinė seka yra pasroviui (angl. downstream) CRISPR lokuso transkripcijos atžvilgiu. Tai reiškia, kad tyrimams pasirinktoje II-C potipio sistemoje crRNR transkripcijos promotoriai yra
CRISPR pasikartojimuose.
Nustatę lyderinės sekos padėtį, toliau tyrėme šios sekos bei CRISPR pasikartojimo įtaką skirtukų integracijai. Pirmiausia, į minimalų CRISPR lokuso fragmentą buvo įvestos lyderinės sekos (pirmų penkių bazių porų) bei CRISPR pasikartojimo elementų (centrinio atraminio fragmento bei proksimalinio ir distalinio invertuotų pasikartojimų) mutacijos. Palyginę integracijos efektyvumą į natūralų CRISPR lokusą bei įvairias mutacijas turinčius CRISPR lokusus, nustatėme, jog mūsų pasirinktomis tyrimo sąlygomis CRISPR pasikartojimo sekos pakitimai skirtuko įstatymo efektyvumą sumažino apie 80 %, o lyderinės sekos mutacija efektyvumą sumažino tik perpus. Be to, įvestos mutacijos tik slopino integraciją, tačiau nepakeitė skirtuko integracijos vietos
CRISPR lokuse.
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DAUGIAFUNKCIŲ AUKSO
NANOKLASTERIŲ BEI RADIOAKTYVAUS
TECHNECIO BIOKONJUGATŲ
NAVIKŲ TERANOSTIKAI TYRIMAI
Vienas pagrindinių šiuolaikinio mokslo tikslų onkologijoje yra pagerinti ankstyvą vėžinių darinių diagnostiką bei padidinti gydymo efektyvumą. Ankstyva diagnostika, tikslus navikinio audinio vaizdinimas bei citotoksinio poveikio piktybinėms ląstelėms selektyvumo didinimas yra pagrindiniai veiksniai sėkmingam navikų diagnostikos ir gydymo rezultatui pasiekti. Ieškoma nanodalelių, kurios galėtų būti naudojamos tiek kaip diagnostiniai žymekliai, tiek kaip fotovaistai. Tokios dalelės, kurios atlieka diagnostinę ir terapinę funkcijas, vadinamos teranostinėmis dalelėmis. Viena tokių
medžiagų galėtų būti J. Xie grupės aprašyti aukso (Au) ir jaučio serumo albumino (JSA) nanoklasteriai – JSA–Au NK [1].
JSA–Au NK – ne vienerius metus yra tiriami kaip potencialūs fotovaistai bei fotoliuminsecuojantys žymekliai diagnostikoje. JSA–Au NK pasižymi ryškia fotoliuminescencija raudonojoje regimojo spektro srityje (λmax = 680 nm). Raudonoji sritis patenka į žinomą audinių skaidrumo langą, todėl JSA–Au NK yra tinkami tiek vaizdinimui, tiek diagnostikai.
Be to, švitinami regimąją šviesa šie nanoklasteriai generuoja aktyvias deguonies formas, kurios parodo jų kaip fotovaistų potencialą [2].
Ankstyvajai navikų diagnostikai itin aktualu rasti nanodaleles, pritaikomas keliuose šiuo metu klinikoje naudojamuose vaizdinimo metoduose, tad vien nanodalelių fotoliuminescencijos dažnai nepakanka. Prie naudojamų JSA-Au
NK prijungus radioktyvų technecį 99m (Tc), susidarę Au–JSA–Tc biokonjugatai gali būti fiksuojami organizme pavienių
fotonų emisijos kompiuterinės tomografijos metodu. Tokiu būdu dviem skirtingais metodais – pavienių fotonų emisijos kompiuterinės tomografijos metodu bei histologinių pjūvių vaizdinimu konfokaliniu mikroskopu – įmanoma detaliau įvertinti, kuriuose organuose daugiausiai susikaupia biokonjugatai.

Darbo tikslas.
Šio darbo tikslas buvo įvertinti multimodalinių Au-JSA-Tc biokonjugatų tinkamumą vėžio teranostikai ištirti. Tyrimams pasirinkti buvo organai, kurie prisideda prie šalinimo (A. Cantelli ir kt., Y. Wang ir kt. tyrimuose parodyta, kad
JSA–Au NK yra linkę kauptis inkstuose, kepenyse, blužnyje ir silpniau plaučiuose bei širdyje [3, 4]) bei sveikos inkstų
ląstelės Hek-293T ir inkstų vėžinės ląstelės A498.
JSA-Au NK buvo susintetinti modifikuotu J. Xie aprašytu sintezės metodu [1], o Au–JSA–Tc junginys buvo ruošiamas
pagal Wang et al. baltymų žymėjimo techneciu–99m metodiką [4]. Histologiniams organų pjūviams buvo panaudotos
Wistar žiurkės. Injekcijos buvo leidžiamos į žiurkės uodegos veną. Skirtingų audinių histologiniai pjūviai analizuoti konfokaliniu mikroskopu. Matavimams buvo naudoti du lazeriai – 514 nm (audinio sklaidos vaizdui išgauti, matuota žaliame kanale) bei 488 nm (Au–JSA–Tc fotoliuminescencijai užfiksuoti, matuota raudoname kanale).
Širdyje ir plaučiuose Au–JSA–Tc nesikaupia, tuo tarpu blužnyje, inkstuose ir kepenyse stebimas Au–JSA–Tc biokonjugatų pasiskirstymas. Dėl šios priežasties tolimesniems tyrimams su ląstelių linijomis pasirinktos inkstų ląstelių linijos – inkstų embrioninės Hek-293T ir vėžinės A498.
Tyrimams su ląstelių linijomis naudotas konfokalinis mikroskopas Nikon Eclipse Te2000–S, žadinta 404 nm ir
488 nm bangos ilgio lazeriais, matuota naudojant 621 – 720 nm juostinį pralaidumo filtrą. Žadinant lazeriu ties
488 nm, šių nanoklasterių fluorescencija stebėta raudonojoje spektro srityje, fluorescencijos maksimumas ties
650 nm. Ląstelių branduoliai dažyti su Hoechst dažu, sužadinus ties 404 nm fluorescavo mėlynojoje regimojo spektro
dalyje (λmax = 452 nm).
Pirmiausia tirta Au–JSA–Tc susikaupimo dinamika HEK–293T bei A498 ląstelėse. Jos buvo inkubuotos su Au–JSA–Tc
nuo 1 h iki 24 h. Pastebėta, kad iki 1 h susikaupimas labai mažais, tik pavienės ląstelės turi sukaupę Au–JSA–Tc, po 1–3 h
jau matomas didesnis kiekis Au–JSA–Tc abiejų linijų ląstelių ribose, po 4–6 h dar daugiau Au–JSA–Tc patenka į ląsteles ir jau yra stebimas efektyvus susikaupimas tiek Hek293T, tiek A498 ląstelėse. Po 24 h inkubacijos panašumai tarp
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ląstelių linijų išsiskiria – sveikose ląstelėse stebimas susikaupimas, tačiau joks poveikis jų morfologijai ar gyvybingumui nestebimas, o vėžinėse ląstelėse stebimas ląstelių morfologijos pasikeitimas bei neigiamas poveikis gyvybingumui.
Siekiant įvertinti galimą Au–JSA–Tc toksiškumą, buvo atliktas laktato dehidrogenazės (LDH) nustatymo tyrimas. LDH
yra fermentas, randamas visų ląstelių citoplazmoje, tačiau esant plazminės membranos pažeidimui, patenka į ląstelių
mitybinę terpę. Naudojant komerciškai įsigytus reagentus buvo išmatuojamas terpėje esančio LDH kiekis po poveikio
su Au–JSA–Tc bei įvertinamas santykinis ląstelių gyvybingumas, lyginant su kontrole. Atlikus citotoksiškumo tyrimus
buvo nustatyta, kad Au–JSA–Tc nesukėlė toksinio poveikio Hek293T ląstelėms, net ir po 24 h inkubacijos. Kita vertus,
Au–JSA–Tc nesukėlė neigiamo poveikio A498 ląstelių gyvybingumui tik po trumpų inkubacijos laikų (iki 6 h), tačiau po
24 h inkubacijos, A498 ląstelių gyvybingumas sumažėjo iki 22 %. Taigi, Au–JSA–Tc yra netoksiški sveikoms inkstų ląstelėms, tačiau sukelia ženklų toksiškumą vėžinėms ląstelėms.

Apibendrinimas.
Apibendrinant galima teigti, kad tiek Hek293T, tiek A498 ląstelėse Au–JSA–Tc biokonjugatai susikaupia sėkmingai,
tačiau neigiamo poveikio sveikoms inkstų ląstelėms po ilgesnės inkubacijos jie neturi, bet turi stiprų neigiamą poveikį
inkstų vėžinių ląstelių gyvybingumui.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0063) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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NAUJOS BAKTERIJŲ APSAUGOS
SISTEMOS KOMPONENTŲ KLONAVIMAS,
RAIŠKA IR GRYNINIMAS
Bakterijos turi daugelį įvairių gynybos nuo virusų mechanizmų: vieni remiasi viruso nukleorūgščių atpažinimu (pavyzdžiui CRISPR-Cas sistemos), kiti sukelia ląstelės žūtį arba panaudoja papildomus ląstelinius baltymus (pavyzdžiui
abortatyvinės infekcijos atveju), tačiau yra ir sistemų, kurių veikimo mechanizmas nėra dar nustatytas (Tal and Sorek,
2022). Šio tyrimo metu nagrinėjama viena iš tokių neseniai atrastų sistemų, kuri suteikia Escherichia coli ląstelėms atsparumą nuo bakteriofago, tačiau jos veikimo mechanizmas nebuvo nustatytas (Doron et al., 2018). Tyrimo metu bakterijų apsaugos sistemos pavieniai baltymai buvo klonuoti į raiškos plazmides, atlikta atrinktų baltymų raiška ir tirtas
jų gebėjimas sudaryti kompleksus ir oligomeriškumas.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0070) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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CHEMOTERAPINIO E7107 JUNGINIO
ĮTAKA iRNR IZOFORMŲ SUSIDARYMUI
HIPOKSINĖSE LĄSTELĖSE
Hipoksija – organizmo patologinė būklė, išsivystanti dėl nepakankamo deguonies patekimo į organizmo audinių
ląsteles bei sukelianti homeostazės sutrikimus. Toks deguonies sumažėjimas yra širdies ligų, vėžio, insulto, miokardo
infarkto ligų pasekmės [1]. Hipoksijoje ląstelių adaptacijai svarbūs ne tik genų raiškos pokyčiai, bet ir kitas posttranskripcinis mechanizmas – alternatyvus splaisingas. Hipoksijos induokuojami splaisingo pokyčiai susiję su daugybe ląstelinių procesų tokių kaip proliferacijos potencialo palaikymas, angiogenezės bei metastazės aktyvacija, energijos metabolizmo reguliacija, apoptozės bei imuninės sistemos komponentų išvengimas [2].
Splaisingas – pre-iRNR pertvarkymo forma, kuomet iš pirminio transkripto pašalinami intronai (nekoduojančios
sekos) ir sujungiami egzonai (koduojančios sekos) [3]. RNR splaisingo mechanizmo dėka ląstelėje padidėja baltymų
įvairovė, kas suteikia ląstelei gebėjimą prisitaikyti prie pakitusių aplinkos sąlygų [4]. Splaisingo pokyčiai yra aptinkami beveik visų tipų vėžinių susirgimų atvejų. Navikuose aptinkama iki 30 % daugiau pakitimų alternatyviajame splaisinge lyginant su sveikais audiniais [5].
Chemoterapija – tai gydymas vaistais, kurio metu naudojamos stipriai aktyvios cheminės medžiagos greitai augančioms kūno ląstelėms naikinti. Tyrimai, naudojant ląstelių linijas parodė kad ląstelėse, paveiktose iš Pseudomonas
sp. išskirtu ir išgrynintu E7107 junginiu [6], slopinančiu splaisingo veiksnio SF3B aktyvumą, pakinta iRNR izoformų nuo
tos pačios iRNR susidarymas. Tai priklauso nuo junginio dozės ir laiko [7]. Nors chemoterapinis junginys E7107 laboratoriniuose tyrimuose pasižymėjo priešnavikiniu aktyvumu, tačiau klinikiniuose tyrimuose tikėtas rezultatas nebuvo
gautas, junginys praktiškai nedarė įtakos navikų vystymuisi. Viena iš priežasčių tikriausiai yra tokia, kad mūsų supratimas apie naviko hipoksinės mikroaplinkos daromą įtaką šių molekulių naviko ląstelių poveikiui praktiškai yra nežinomas. Tokių duomenų literatūroje taip pat nėra.
Šiuo darbu buvo siekiama ištirti kokią įtaką chemoterapinis junginys E7107 daro HCT116 ląstelių gyvybingumui,
jas kultivuojant hipoksinėmis sąlygomis (1 % O2), splaisingo veiksnių (U2AF35, U2AF65, SRSF1, SRSF2, SRSF5) raiškai
RNR ir baltymų lygmenyse bei su vėžiu susijusių iRNR izoformų susidarymui (Fas, RacI, FHIT).
Pirmu etapu buvo tiriama chemoterapinio junginio E7107 įtaka HCT116 ląstelių gyvybingumui, ląsteles kultivuojant normaliose (21 % O2) ir hipoksinėse sąlygose (1 % O2), jas paveikiant didėjančiomis junginio koncentracijomis. Gauti duomenys pavaizduoti kalibracinėje kreivėje. Iš gautų duomenų tolesniems darbams pasirinkta chemijunginio koncentracija (4 nM) ir veikimo chemijunginiu laikas (48 valandos).
Sekančiu etapu buvo tyrinėjami splaisingo veiksnių (SRSF1, SRSF2, SRSF5, U2AF35 ir U2AF65) iRNR raiškos priklausomybė nuo E7107 junginio ląstelėse kultivuotose normaliomis ir hipoksinėmis sąlygomis.
SRSF1 ir SRSF5 genų raiškos analizė parodė, kad raiška iRNR lygmenyje neatitinka baltymų raiškos. Nors E7107 poveikyje hipoksinėse lastelėse buvo stebimas visų šių tiriamų splaisingo veiksnių raiškos padidėjimas iRNR lygmenyje,
tačiau baltymo raiškos analizė parodė, kad tik SRSF2 iRNR raiška atitiko baltymo raiškos tendenciją. SRSF1 ir SRSF5 baltymų raiška E7107 poveikyje hipoksinėse lastelėse mažėjo.
U2AF35 ir U2AF65 genų raiškos analizė parodė, kad šių splaisingo veiksnių raiška iRNR lygmenyje daugmaž atitinka baltymų nustatytus raiškos profilius tiek neveiktose, tiek paveiktose lastelėse.
Paskutinis etapas buvo atliekami su vėžiu susijusių iRNR raiškos (Fas, FHIT, RacI) analizė priklausomai nuo pasirinktos junginio koncentracijos terpėje susidarymo tyrimai. Atlikus duomenų analizę buvo pastebėta, jog FHIT atveju iRNR
raiška ląstelėse paveiktų chemijunginiu mažėja tiek normoksijos, tiek hipoksijos sąlygomis.
Taigi, chemijunginys E7107 turi įtakos HCT116 ląstelių gyvybingumui. Pasirinkta E7107 junginio koncentracija tiek
normoksinėse, tiek hipoksinėse lastelėse skirtingai daro įtaką skirtingų splaisingo veiksnių raiškai kultivuojant jas normaliomis ar hipoksinėmis sąlygomis. Taip pat pasirinkta junginio koncentracija turi skirtingą poveikį su vėžiu susijusių
iRNR izoformų raiškai. Kadangi tirtas junginys daro itaką SF3B splaisingo veiksnio aktyvumui, todėl gauti rezultatai taip
pat parodo, kad tyrimuose naudotas junginys daro įtaką tirtų iRNR raiškai.
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Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0072) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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PROBIOTINEI BAKTERIJAI LACTOCOCCUS
LACTIS MG1363 TOKSIŠKOS
MAŽOSIOS NEKODUOJANČIOS RNR
sLLM1238+ FUNKCIJOS TYRIMAS
Pienarūgštės Lactococcus lactis (L. lactis) – tai Gram-teigiamos, mezofilinės, nesporuliuojančios, neinvazinės,
saugios bakterijos, plačiai pritaikomos maisto, biomedicinos srityse ir kaip modeliniai organizmai bakterijų metabolizmo tyrimams [1]. Pramoniniame pritaikyme šios bakterijos neišvengiamai susiduria su plačia stresų įvairove –
rūgštine, bazine terpe, šalčiu, karščiu, oksidaciniu stresu ir kitais. Bakterijos sugeba išgyventi šiomis nepalankiomis
sąlygomis keisdamos baltymų, atsakingų už atsaką į stresus, raišką. Kitose, detaliau ištirtose bakterijose Escherichia
coli ar Salmonella enterica, prie stresinių sąlygų prisitaikyti padeda ir 50–500 nt ilgio mažosios nekoduojančios RNR
(sRNR, angl. sRNA) [2]. Nors šiuo metu potencialių atsaką į stresus reguliuojančių sRNR atrasta gausiai, vis dar mažai žinoma apie sRNR ir jų iRNR taikinius L. lactis organizme [3].
VU BTI DNR modifikacijos tyrimų skyriuje buvo parodyta, jog L. lactis atsake į stresą dalyvauja 161 nt ilgio mažoji nekoduojančioji sRNR – sLLM1238+. Šios sRNR kiekis kinta po poveikio ląstelės sienelę veikiančiu lizocimo antibiotiku (G. Trečiokaitė, 2018), bakterijoms badaujant, patiriant karščio ar šalčio stresą [3]. Nustatyta, kad padidinta šios sRNR raiška laukinio tipo L. lactis MG1363 bakterijoms yra toksiška (G. Trečiokaitė, 2018). Iškelta hipotezė, jog šios, bakterijoms itin svarbios sRNR funkcijas galėtume ištirti suradę L. lactis kamieną, kurio turima mutacija kompensuotų žalingą sRNR poveikį.

Praktikos tikslas.
Identifikuoti Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363 mažosios nekoduojančiosios RNR sLLM1238+ reguliuojamus procesus.

Praktikos uždaviniai:
1. Nustatyti, kurių L. lactis MG1363 genų mutacijos kompensuoja žalingą padidintos sLLM1238+ sRNR
raiškos poveikį.
2. Išanalizuoti padidintą sLLM1238+ raišką vykdančių L. lactis bakterijų visuminės RNR sekoskaitos rezultatus
bei nustatyti šios sRNR potencialiai reguliuojamus genus.
3. Patvirtinti sLLM1238+ potencialiai moduliuojamų iRNR pokyčius.
4. Atlikti sLLM1238+ ir pasirinktų patvirtintų iRNR taikinių sąveikos analizę.
Žalingą padidintos sRNR raiškos poveikį kompensuojančių L. lactis MG1363 genų mutacijų paieškai pasitelkėme
kolegų iš Prancūzijos INRA instituto sukurtą ląstelės sienelės biogenezėje dalyvaujančių L. lactis baltymų mutantų
biblioteką. Buvo nustatyta, kad plazmidė pVE3916 su įklonuota sLLM1238+ seka gali būti transformuota į guaA deleciją (ΔguaA) genome turinčias L. lactis bakterijas. ΔguaA kamiene nevykdoma guanino monofosfato (GMP) sintazės baltymo – GuaA sintezė, bakterijos praranda gebėjimą gaminti GMP, kuris dalyvauja guanino nukleobazės metabolizme. ΔguaA turi storesnę ląstelės sienelę [5], kas įgalina padidintą sLLM1238+ raišką.
Suradę kamieną, į kurį galima sutransformuoti padidintą sLLM1238+ raišką vykdančią plazmidę, patikrinome,
kokią įtaką ši sRNR daro bakterijų augimui, jas augindami skystoje GM17 terpėje su 5 µg/ml chloramfenikolio. Parodėme, jog padidinta sLLM1238+ raiška ΔguaA kamiene lėtina bakterijų augimą eksponentinėje augimo fazėje ir
sumažina per 10 valandų pasiekiamą maksimalų optinį tankį. Norėdami ištirti sRNR įtaką ΔguaA kamienui bakterijas skirtingais kiekiais auginome ant agarizuotos GM17 terpės su lizocimu arba penicilinu G. Atlikę eksperimentą
parodėme, jog padidinta sLLM1238+ raiška ΔguaA kamiene nepakeičia bakterijų augimo terpėse su minėtais antimikrobiniais veiksniais.
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Siekiant nustatyti, kokius iRNR taikinius reguliuoja sLLM1238+ sRNR buvo atlikta kontrolinių (ΔguaA/pVE) ir
padidintą sRNR raišką vykdančių (ΔguaA/sLLM1238+) kamienų visuminės RNR sekoskaita (M. Mickutė, K. Kvederavičiūtė). Po padidintos sRNR raiškos pakitusias iRNR nustatėme atlikę analizę R programavimo sistemos paketu –
edgeR (K. Kvederavičiūtė). Pagal edgeR padidinus sLLM1238+ raišką ΔguaA ląstelėje pakito 56-ių iRNR kiekis, užfiksuota 48-ių teigiamai ir 8-ių neigiamai kintančių genų raiška. Iš visų po padidintos sLLM1238+ raiškos teigiamai kitusių baltymus koduojančių genų, didžioji dalis jų (90 %) buvo hipotetinio MG-3 profago genai, kas sudaro net 66 %
MG-3 baltymus koduojančių genų.
Padidintą tiriamos sRNR raišką bei dalį sekoskaitos metu nustatytų iRNR pokyčių patvirtinome atlikę realaus
laiko kiekybinės PGR analizę (RL-kPGR) didesnį dėmesį skirdami MG-3 profago baltymus koduojantiems genams.
Nustatėme, jog bakterijose vykdančiose padidintą sRNR raišką sLLM1238+ raiška išauga 224 (167–302) kartus lyginant su kontroliniu ΔguaA kamienu. Įsitikinę, kad ΔguaA/sLLM1238+ bakterijos iš tiesų vykdo didesnę sRNR raišką nei kontrolinės bakterijos, RL-kPGR metodu patvirtinome ir 6-is kintančius iRNR. Tarp po padidintos sLLM1238+
raiškos kitusių genų identifikavome fruktozės operono transkripcijos reguliatorių fruR ir piruvato-ferodoksino oksidoreduktazę nifJ (pagal sekoskaitos duomenis kitusius 26 ir -2,6, RL-kPGR – 8 ir -3,6 kartus, atitinkamai). Kiti 4-i patvirtinti genų pokyčiai susiję su profago MG-3 koduojamais baltymais – hipotetinio MG-3 transkripcijos faktoriaus
cro llmg_2135, bakteriofago replikacijos organizacinio baltymo llmg_2125, bakteriofago ClpP proteazės llmg_2097,
bakteriofago lizocimo M1 llmg_2082 (pokyčiai pagal sekoskaitos duomenis – 7–10 kartų, RL-kPGR – 7–13 kartų). Iškėlėme hipotezę, kad po padidėjusios sLLM1238+ raiškos išaugusi profago lizocimą M1 ir holiną koduojančių genų
llmg_2082 ir llmg_2083 raiška arba net viso fago susidarymas galėtų būti susiję su šios RNR toksiškumu laukinio tipo bakterijoms. Siekdami patvirtinti, ar toksiškumas sRNR galėjo pasireikšti dėl MG-3 faginių dalelių susiformavimo laukinio tipo bakterijose vykdančiose padidintą sLLM1238+ raišką, atlikome bakterijų mikroskopavimą. Stebint
ΔguaA/sLLM1238+ bakterijas virusinės dalelės nebuvo aptiktos po mikroskopu, todėl tikėtina jog bakterijų žūtis negalėjo būti susijusi su MG-3 fago susiformavimu, tačiau potencialiai gali būti nulemta prieš tai nustatytos padidėjusios lizocimo M1 ir holino raiškos.
Pasitelkę IntaRNA2 bioinformatinį įrankį neradome stiprių sRNR-iRNR sąveikų su profago transkripcijos baltymus koduojančiais genais (llmg_2135 – -5,9 kcal/mol, llmg_2139 – -7,9 kcal/mol), todėl iškėlėme hipotezę, jog profago genų raiškos reguliacija nevyksta dėl sRNR sąveikos su iRNR. Žinodami, jog sRNR potencialiai gali sąveikauti ne
tik su reguliuojamais iRNR taikiniais, bet ir su baltymais, iškėlėme hipotezę, jog padidėjusi hipotetinio MG-3 profago genų raiška galėtų būti nulemta sąveikos su hipotetiniu į cI baltymą panašiu transkripcijos represoriumi ir jo
funkcijos slopinimu. Parodyta, kad plačiai ištirtame MG-3 profagui giminingame λ fage cI baltymo raiškos slopinimas nulemia profago perėjimą iš lizogeninio ciklo į litinį (Joh ir Weitz, 2011). Pasitelkę HDOCK ir PyMOL programas
vizualizavome potencialią baltymo-sRNR sąveiką. Nustatėme, jog vienintelė sąveika su sRNR heterocikline baze galėtų būti realizuojama tarp sLLM1238+ 43 pozicijoje esančio guanino (G43) ir baltymo 78 pozicijoje esančios serino (Ser78) aminorūgšties. Norėdami patvirtinti išsikeltą hipotezę genų inžinerijos metodais sukonstravome pakeistą sLLM1238+ seką turinčią plazmidę (pVE3916-sLLM1238+_43) G43 pakeitę į C43 ir panaikinę sRNR-baltymo sąveiką, tačiau ja sutransformuoti ΔguaA ir laukinio tipo bakterijų nepavyko. Tikėtina, jog padidinta sukonstruotos
sRNR raiška galėjo būti netgi toksiškesnė nei nepakeista, tokios bakterijos buvo linkusios pašalinti mutuotą sRNR
seką iš plazmidės. Kadangi, projektas buvo atliktas pasitelkiant plazmides, kuriose sRNR raiška nekontroliuojama,
sLLM1238+ raiškos sukeliamų fenotipų analizę tęsime toliau suklonuodami sRNR į plazmidę po indukuojamu promotoriumi, taip reguliuodami jos kiekį bakterijose. Turėdami kamieną ir žinodami potencialų sRNR veikimo mechanizmą – profago baltymų indukcija – toliau gilinsimės į detales.

Išvados.
1. N
 ustatyta, jog guaA geno, koduojančio guanino sintazę, delecija L. lactis subsp. cremoris MG1363 bakterijose kompensuoja letalų padidintos sRNR sLLM1238+ raiškos poveikį.
2. Parodyta, jog padidinta sLLM1238+ raiška ΔguaA kamiene sulėtina bakterijų augimą terpėje su gliukoze ir nepakeičia bakterijų augimo terpėse su lizocimu ir penicilinu G.
3. I šanalizavus L. lactis subsp. cremoris MG1363 laukinio tipo ir padidintą sRNR raišką vykdančių kamienų visuminės RNR sekoskaitos duomenis nustatyta, jog padidinus sLLM1238+ raišką bakterijose pakinta 56-ių iRNR
kiekis – išauga 48-ių, sumažėja – 8-ių iRNR raiška. 90 % teigiamai kintančių genų priskiriami hipotetinio MG-3
profago genams.
4. I šgryninus visuminę RNR ir atlikus realaus laiko kiekybinę PGR patvirtinti sRNR ir 6-ų jos galimai reguliuojamų iRNR raiškos pokyčiai, nustatyti visuminės RNR sekoskaitos metu L. lactis MG1363 kamiene su padidintos sRNR raiška.
5. p
 VE3916-sLLM1238+ plazmidėje pakeitus 43 sRNR pozicijoje esantį guaniną citozinu bakterijos yra linkusios
pašalinti sRNR seką.
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SPĖJAMOS REGULIUOJAMOS
ADENOZINO DEAMINAZĖS KLONAVIMAS,
RAIŠKA IR GRYNINIMAS
CRISPR-Cas sistemos prokariotams suteikia apsaugą nuo svetimų nukleorūgščių. Savo veikimo mechanizmu išsiskiria III tipo CRISPR-Cas sistemos, kurios apsaugos užtikrinimui pasitelkia unikalų signalinį kelią. Šio tipo sistemos apsaugos kompleksui ląstelėje atpažinus svetimą transkriptą, iš ATP yra sintetinami įvairaus dydžio cikliniai oligoadenilatai (cOA). cOA veikia kaip signalinės molekulės, kurios aktyvuoja pagalbinius baltymus, susijusius su III tipo CRISPR-Cas
sistema. Pagalbiniai baltymai yra sudaryti iš cOA atpažįstančio sensorinio CARF (CRISPR-associated Rossmann fold)
domeno ir efektorinio domeno [1, 2]. Su CARF sulieti efektoriniai domenai gali būti įvairūs, pavyzdžiui, ribonukleazės,
deoksiribonukleazės, deaminazės, proteazės ir t. t. [3]. Šiuo metu detaliai ištirti yra tik nukleazinius domenus turintys
pagalbiniai efektoriai. Siekiant suprasti signalinio kelio vaidmenį bakterijų gynyboje, reikia ištirti ir kitus CARF domeną
turinčius efektorius. Vienas iš tokių efektorinių domenų – adenozino deaminazė (ADA).
Tyrimo metu mes sėkmingai išgryninome CARF domeną turinį baltymą, sulietą su spėjamu ADA domenu,
nustatėme jo oligomerinę būseną ir identifikavome aktyvatoriaus molekulę.
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5´-NAD-RNR HIDROLIZUOJANČIO NudC
BALTYMO RAIŠKĄ REGULIUOJANČIŲ
MAŽŲJŲ RNR PAIEŠKA IR TYRIMAS
Bakterinės mažosios reguliatorinės RNR, sRNR (angl. small RNA), reguliuoja genų raišką potranskripciniame lygmenyje bei yra svarbios bakterijų prisitaikymui prie besikeičiančių aplinkos sąlygų. Potranskripcinis reguliavimas realizuojamas sRNR sąveikaujant su informacinėmis RNR, iRNR. sRNR gali aktyvinti iRNR degradaciją ar slopinti jos transliaciją,
arba atvirkščiai – palaikyti iRNR stabilumą ar aktyvinti transliaciją [1]. Pačių sRNR stabilumas taip pat yra reguliuojamas ir priklauso nuo jų 5‘-galo modifikacijų. Neseniai buvo atrasta, jog bakterinės sRNR gali būti modifikuojamos unikalia, eukariotų m7G kepurę primenančia grupe – nikotinamido adenino dinukleotidu (NAD) [2]. Escherichia coli bakterijose ši modifikacija stabilizuoja sRNR apsaugodama jas nuo ribonukleazių poveikio [3]. Dabar 5′-NAD-RNR jau yra
atrastos ir eukariotuose [4], tačiau tiek šios modifikacijos, tiek ir 5′-NAD uždedančių bei nuimančių baltymų funkcijos,
jų pačių reguliacijos mechanizmai dar nėra detaliai ištirti. Vienas pagrindinių E. coli 5′-NAD-RNR hidrolizuojančių baltymų yra Nudix superšeimos hidrolazė NudC [5]. Ir nors NudC katalizinis mechanizmas šiuo metu yra gana gerai ištirtas,
vis dar nėra aišku, kaip E. coli bakterijose reguliuojama paties NudC raiška. Kadangi sRNR yra vienos pagrindinių potranskripcinių reguliatorių, galima daryti prielaidą, kad jos galėtų reguliuoti ir NudC baltymo raišką. Tikėtina, jog tarp
tokių moduliatorių galėtų būti ir 5′ ‘-NAD modifikaciją turinčios sRNR, taip susidarant dažnai gamtoje pasitaikančioms
grįžtamojo ryšio kilpoms, kai sRNR reguliuojami baltymai daro įtaką jų pačių raiškai [6].
Šio darbo metu įvykdyta E. coli NudC raišką potencialiai reguliuojančių bakterinių mažųjų RNR paieška ir tyrimas.
(i) Atlikus bioinformatinę analizę, nustatyta, kiek ir kokių sRNR galimai sąveikauja su NudC iRNR, (ii) pasirinktos sRNR
klonuotos, atlikta jų raiškos indukcija ir patvirtinta, jog E. coli bakterijose yra vykdoma jų padidinta raiška, (iii) patikrinta, ar ir kaip sRNR įtakoja NudC iRNR bei (iv) baltymo kiekį, be to, (v) įvertinta, ar ir kaip dėl padidintos sRNR raiškos
keičiasi E. coli bakterijų fenotipas. Nustatyta, jog iš 134 E. coli sRNR 10 potencialiai sąveikauja su NudC iRNR netransliuojama sritimi, esant < -10 kcal/mol, o 8 sąveikauja su koduojančia sritimi, esant < -15 kcal/mol. Keturios iš šių sRNR:
NAD modifikaciją turinti GcvB [2], CsrB, IsrC ir RyhB, įklonuotos į jų raiškos vektorius ir atlikta bakterijų transformacija.
Indukavus sRNR raišką, Northern hibridizacijos metodu patvirtinta, jog visoms sRNR būdingas raiškos padidėjimas. Atlikus realaus laiko kiekybinės polimerazinės grandidinės reakcijos eksperimentus nustatyta, jog CsrB 1,6 karto, o GcvB
2 kartus sumažina NudC iRNR raišką, tuo tarpu RyhB – 1,5 karto padidina raišką. Western hibridizacijos metodu nenustatyta, jog padidėjusi sRNR raiška turėtų įtakos NudC baltymo kiekiui. Įvertinus E. coli bakterijų plaukimo intensyvumą pusiau skystoje terpėje, pastebėta, jog CsrB 1,6 karto sumažina, o RyhB 1,9 karto padidina jų judėjimo intensyvumą. Tačiau, CsrB atveju nustatytas efektas yra priklausomas nuo NudC baltymo raiškos, t. y., poveikis nepasireiškia
∆nudC kamiene, kas rodo, jog ši sRNR bakterijų judėjimą galėtų veikti dėka NudC raiškos reguliacijos. Gauti rezultatai
atskleidžia poreikį šiuos eksperimentus tęsti bei atlikti dar išsamesnius tyrimus, siekiant gauti papildomos informacijos apie sRNR vykdomus NudC raiškos reguliavimo mechanizmus.
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BAKTERIOFAGO vB_KleM-RaK2 PAGRINDU
SUKURTŲ SAVAIME SUSIRENKANČIŲ
BIOKATALIZATORIŲ TYRIMAS
Virusiniai savaime susirenkantys baltymai yra natūraliai gamtoje randamos „statybinės medžiagos“, užprogramuotos susirinkti į sudėtingas, bet kartu ir stabilias bei pastovias struktūras. Įvairūs fermentai buvo sėkmingai prijungti prie
virusų ar į virusus panašių dalelių, baltymus genetiškai suliejant. Orientuotas fermentų ar kitų molekulių prijungimas
yra patrauklus metodas kuriant fermentinius nanonešiklius su tikslia pozicionavimo galimybe [1]. Tačiau norint gauti daugiafunkcinį baltymą, kuriame kiekvienas iš suliejimo partnerių atliktų savo funkciją, kartais būtini papildomi elementai – jungtukai. Jungtukai gali padidinti sulietų baltymų stabilumą, susilankstymą, biologinį aktyvumą, raišką ląstelių kultūroje, įgalinti nukreipimą į tam tikrą molekulę ar audinį arba modifikuoti molekulės farmakokinetines savybes. Kad jungtukai atliktų savo funkciją, reikalingi skirtingi jų ilgiai ir struktūros [2]. Šio projekto tikslas yra ištirti skirtingų jungtukų įtaką hibridinių baltymų, gautų iš bakteriofago vB_KleM-RaK2 uodegėlės apvalkalo baltymo 041 [3] ir
amidohidrolazės YqfB [4], aktyvumui.
Genų inžinerijos metodais buvo sukonstruoti 6 skirtingi hibridiniai baltymai su skirtingais polipeptidiniais jungtukais:
trimis lanksčiais ((GGGGS)2, (GGGGS)3, (GGGGS)4), standžiu ((EAAAK)3), pusiau standžiu ((EAAAK+GGGGS)2) bei nenaudojant jungtuko. Rekombinantiniai baltymai buvo sėkmingai susintetinti E. coli BL21(DE3) ląstelėse, formuojamos struktūros išgrynintos ir ištirtas jų fermentinis aktyvumas. Hibridiniai baltymai galėjo hidrolizuoti N4-acetil-2ʹ-deoksicitidiną
į 2ʹ-deoksicitidiną. Visų hibridinių baltymų specifiniai aktyvumai buvo panašūs ir du kartus mažesni už laukinio tipo
YqfB specifinį aktyvumą (1 lentelė). Tačiau, hibridinių ir laukinio tipo amidohidrolazių aktyvumas, tenkantis vienam
moliui medžiagos, buvo panašus.

1 lentelė. Hibridinių baltymų fermentiniai aktyvumai.

Hibridinis baltymas

Fermentinis aktyvumas
U/mg

U/mol

YqfB

51,89 ± 2,58

(6,2 ± 0,31) × 108

041Δ200_YqfB (be jungtuko)

22,83 ± 0,54

(2,1 ± 0,05) × 109

041Δ200_GGGGSx2_YqfB

21,82 ± 0,91

(2,0 ± 0,08) × 109

041Δ200_GGGGSx3_YqfB

24,76 ± 0,75

(2,3 ± 0,07) × 109

041Δ200_GGGGSx4_YqfB

26,90 ± 1,97

(2,5 ± 0,18) × 109

041Δ200_EAAAKx3_YqfB

26,12 ± 0,43

(2,4 ± 0,04) × 109

041Δ200_(EAAAK+GGGGS)x2_YqfB

25,02 ± 0,77

(2,3 ± 0,07) × 109

Tiriant temperatūrinį hibridinių baltymų stabilumą, paaiškėjo, kad visi jie buvo mažiau stabilūs už laukinio tipo YqfB,
o didžiausiu stabilumu 37 °C ir 50 °C temperatūrose pasižymėjo 041Δ200_(EAAAK+GGGGS)x2_YqfB (1 pav.).
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1 pav.
Hibridinių baltymų fermentinio aktyvumo tyrimas. (A) Temperatūrinis stabilumas 37 °C (matuota pH 8).
(B) Atrinktų stabiliausių variantų temperatūrinis stabilumas 50 °C (matuota pH 8).

Tiriant hibridinių ir laukinio tipo amidohidrolazių aktyvumus, paaiškėjo, kad sukonstruoti hibridai buvo stabilūs
nuo pH 4 iki pH 11, o pH ir temperatūrinis optimumas nesiskyrė nuo laukinio tipo baltymo.
Apibendrinant gautus rezultatus, galima teigti, kad visi sukonstruoti hibridiniai baltymai pasižymėjo YqfB būdingomis katalitinėmis savybėmis, o įterpti jungtukai tik nežymiai įtakojo fermentinį aktyvumą ir stabilumą. Didžiausiu
aktyvumu pasižymėjo ilgiausią lankstų jungtuką turintis hibridinis baltymas, o stabiliausias aukštose temperatūrose
buvo pusiau standų jungtuką turintis hibridinis baltymas.
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TRANSAMINAZĖS CHIRALINIŲ
AMINŲ SINTEZEI: NAUJŲ FERMENTŲ
CHARAKTERIZAVIMAS

Chiraliniai aminogrupę turintys junginiai yra plačiai naudojami kaip aktyvūs farmaciniai komponentai, žemės ūkio
chemikalai, biologiškai aktyvūs natūralūs produktai ir kiti aukštos pridėtinės vertės junginiai [1]. Todėl plačiai pritaikomų biokatalizinių strategijų jų sintezei kūrimas kelia didelį susidomėjimą. Transaminazės arba kitaip aminotransferazės (AT) – tai fermentai, kurie dalyvauja aminogrupės perkėlimo reakcijoje nuo aminogrupės donoro ant karbonilinio junginio (akceptoriaus). 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]. Chiraliniai aminai yra esminiai farmacinių preparatų (kalcimimetiko Cinacalcet, vaisto nuo diabeto Sitagliptin, cholinesterazės slopiklio Rivastigmine) bei kitų aukštos pridėtinės vertės junginių sintonai. Nors literatūroje aprašyta daug ir įvairių AT, jų
pritaikymo sintezėms potencialas vis dar nepakankamai išnaudotas.
Šio tyrimo metu mes charakterizavome AT, atrinktas iš metagenominės bibliotekos, naudojant indol-3-ilmetilaminą kaip prochromogeninį aminogrupės donorą. Šiuo būdu identifikavome 18 skirtingų AT. Praktikos metu parodėme, jog tiriamos AT gali amininti įvarius alifatinius bei aromatinius keto junginius. Taip pat AT buvo aktyvios su izopropilaminu – pramonėje naudojamu aminogrupės donoru (1 pav.). Biokatalizatoriumi naudodami mūsų atrinktą AT-RMBA,
pasiekėme 95 % 2-acetilpiridino ir 2-indanono konversiją. AT-RMBA taip pat pasižymėjo aukštu enantiospecifiškumu
acetofenono amininimo reakcijos metu (ee > 99 %). Verta paminėti, kad kai kurios AT pasižymėjo aktyvumu amino akceptoriais naudojant įvairius monosacharidus. Aminopolioliams, kurie gaunami amininant sacharidus, būdinga gyvuose organizmuose imituoti angliavandenius, todėl jie tiriami kaip galimi farmaciniai preparatai ar jų komponentai.

1 pav.
Aminų sintezė naudojant AT kaip biokatalizatorių.

Apibendrinant, praktikos metu sėkmingai charakterizavome skirtingas AT, gebančias amininti įvairius aminogrupės
akceptorius. Taip pat parodėme, kad AT gali būti pritaikytos kaip biokatalizatoriai chiralinių aminų sintezei.
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HIPOKSINĖS MIKROAPLINKOS IR
SPLAISINGO VEIKSNIŲ VAIDMUO
SU LEUKEMIJA SIEJAMŲ iRNR
SUSIDARYMUI K562 LĄSTELĖSE
Leukemija – tai piktybinė kraujo liga, kuriai būdingas nebrandžių ir funkciškai sutrikusių vienos ar kelių rūšių leukocitų ar jų pirmtakių skaičiaus padidėjimas kraujyje ir kaulų čiulpuose. Dėl sutrikusios eritropoezės proceso kiekybiškai bei kokybiškai kinta kraujo sudėtis, dėl ko liga tik dar labiau progresuoja. Leukemijos, pagal simptomus, ligos eigą
skirstomos į kelias rūšis, o kiekvienos iš jų gydymas skiriasi. Daug nerimo kelia sunkiai chemoterapiniam bei radioterapiniam gydymui pasiduodančios leukemijos kamieninės ląstelės. Šioms ląstelės atsparios apoptozei, geba atsinaujinti
ir sparčiai daugintis, todėl jos yra dažna ligos atsinaujinimo priežastis [1]. Pre-iRNR splaisingas yra labai svarbus genų
raišką reguliuojantis procesas, tad nieko keista, kad splaisingo pokyčiai nustatyti daugelio įvairių onkologinių ligų, taip
pat ir leukemijos, atvejais [2, 3]. Deja, ligas sukeliančių iRNR izoformų susidarymą lemiantys veiksniai kol kas nėra iki
galo ištyrinėti. Vienas iš tokių veiksnių yra ląstelių mikroaplinka. Besiformuojančios kraujo pirmtakės ląstelės yra veikiamos kaulų čiulpuose egzistuojančios hipoksinės mikroaplinkos [4]. Tačiau, kokią įtaką ši hipoksinė mikroaplinka daro leukemijos ląstelėse vykstantiems alternatyviojo splaisingo procesams, kaip ji veikia su kraujo onkologinėmis ligomis siejamų iRNR izoformų raišką, kol kas nėra tiksliai žinoma.
Pre-iRNR splaisingą reguliuojančių veiksnių raiškos pasikeitimai taip pat yra viena iš priežasčių, lemiančių su įvairiomis ligomis siejamų iRNR susidarymo pokyčius [5]. Pagrindiniai trans veiksniai, kurie dalyvauja pre-iRNR splaisingo procese, yra SR baltymai ir heterogeniniai ribonukleoproteinai (hnRNP), kurie prisijungdami prie cis reguliacinių
pre-iRNR sekų reguliuoja alternatyvųjį pre-iRNR splaisingą [6]. Nustatyta, kad įvairių splaisingo veiksnių raiškos ar funkcijos pakitimai yra dažnai aptinkami skirtingų leukemijos tipų atveju ir yra siejami su šių susirgimų atsiradimu ir vystymusi [7]. Tačiau, kaip/ar šie pokyčiai veikia su kraujo onkologinėmis ligomis siejamų iRNR izoformų susidarymą hipoksinėje aplinkoje, kol kas nėra žinoma.

Projekto tikslas:
Nustatyti, kokią įtaką daro splaisingo veiksnių su leukemija siejamų genų iRNR izoformų susidarymui K562 ląstelėse kintant deguonies koncentracijai aplinkoje.
Pirmojo etapo metu buvo analizuojama su leukemija bei kitais vėžio tipais siejamų genų iRNR izoformų raiška. Tyrimamas atlikti pasirinkti MAX, GFI1B, BCL-X, PUF60 genai, nuo kurių alternatyviojo splaisingo metu susidaro skirtingos su leukemija ar kitais vėžio tipais siejamos iRNR izoformos. Šių genų iRNR izoformų raiška analizuota K562 ląsteles kultivuojant normaliomis (21 % O2) deguonies ir hipoksinėmis (1 % O2) sąlygomis, kai ląstelės hipoksinėje mikroaplinkoje auginamos 2 h, 4 h ir 24 h. Po inkubacijos ląstelės buvo surenkamos, iš jų išskiriama visuminė RNR, sintetinama kopijinė DNR (kDNR). Pasirinktų genų raiška analizuojama PGR bei DNR elektroforezės metodais. 18S genas pasirinktas kaip kontrolė, kadangi jo raiška ląstelėse ir normaliomis, ir hipoksinėmis (1 % O2) sąlygomis išlieka pastovi. Atlikus eksperimentus, nustatyta, kad 24 h trunkanti hipoksija keičia MAX, GFI1B ir PUF60 genų iRNR izoformų raišką, o
BCL-X iRNR raiška K526 ląstelėse nuo hipoksijos nepriklauso.
Antrojo etapo metu buvo analizuota, kokią įtaką hipoksinė mikroaplinka turi SRSF1, SRSF2 ir U2AF (kuris sudarytas iš U2AF35 ir U2AF65 subvienetų) splaisingo veiksnių iRNR bei baltymų raiškai. Tyrimui K562 ląstelės buvo kultivuojamos normaliomis (21 % O2) bei hipoksinėmis (1 % O2) sąlygomis, kuomet ląstelės hipoksinėje mikroaplinkoje inkubuojamos 2 h, 4 h ir 24 h. Eksperimento metu nustatyta, kad hipoksinė mikroaplinka splaisingo veiksnių SRSF1, SRSF2,
U2AF65 ir U2AF35 iRNR bei baltymų raiškos K562 ląstelėse nekeičia.
Paskutiniojo etapo metu buvo tiriama, ar splaisingo veiksnių SRSF1 ir SRSF2 pasikeitimai keičia su leukemija siejamų MAX, GFI1B ir PUF60 genų pre-iRNR alternatyvųjį splaisingą. Šiuo tikslu buvo atliekama K562 ląstelių transfekcija panaudojant pcDNA3.1. plazmidinėmis DNR, kuriose įterpti SRSF1 ir SRSF2 splaisingo veiksnius koduojantys genų
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transkriptai. Ląstelės kultivuotos normaliomis ir hipoksinėmis (1 % O2, 24 h) sąlygomis. Tyrimo metu nustatyta, kad
splaisingo veiksnio SRSF2 baltymo kiekio pasikeitimai alternatyviojo splaisingo metu susidarančių MAX, GFI1B ir PUF60
iRNR izoformų raiškos nekeičia. Splaisingo veiksnio SRSF1 baltymo raiškos padidėjimas MAX ir PUF60 iRNR izoformų
susidarymo nereguliuoja. Tiriant GFI1B iRNR izoformų raišką nustatyta, kad splaisingo veiksnio SRSF1 raiškos padidėjimas normaliomis sąlygomis kultivuotose K562 ląstelėse skatina 9 egzono neturinčios trumpesnės GFI1B AS iRNR izoformos susidarymą, tačiau hipoksinėmis sąlygomis susidarančių GFI1B iRNR izoformų raiška nuo SRSF1 nepriklauso.

Apibendrinimas.
Apibendrinus projekto rezultatus, nustatyta, kad hipoksinė mikroaplinka keičia MAX, GFI1B ir PUF60 iRNR izoformų
raišką K562 ląstelėms, tačiau tirtų splaisingo veiksnių raiška nuo hipoksijos nepriklauso. Tyrimo rezultatai parodė, kad
hipoksinėmis sąlygomis splaisingo veiksnių SRSF1 ir SRSF2 raiškos padidėjimas neturi įtakos MAX, GFI1B ir PUF60 iRNR
izoformų susidarymui. SRSF1 baltymo raiškos pasikeitimai normaliomis sąlygomis veikia GFI1B iRNR izoformų raišką.
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Cas13 PANAUDOJIMAS CD80 RAIŠKOS
MAŽINIMUI ŽMOGAUS KOLOREKTALINĖS
KARCINOMOS LĄSTELĖSE
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Atsparumas chemoterapiniams vaistams išlieka neišspręsta priešvėžinės terapijos problema. Jį gali sukelti įvairios
priežastys: vaisto pernašos ir metabolizmo pokyčiai, vaisto taikinių modifikacija, DNR reparacijos aktyvacija, ląstelių
žūties ar išgyvenimo mechanizmų pokyčiai.
Esame nustatę, kad chemoterapiniams vaistams atspariose ląstelėse HCT116/FU išauga CD80 baltymo raiška. Žinoma, kad CD80 baltymas gali moduliuoti imuninį atsaką sąveikaudamas su CD28 arba CTLA-4 molekulėmis, esančiomis imuninių ląstelių paviršiuje. Nustatyta, kad CD80 baltymas yra ekspresuojamas vėžį inicijuojančiose ląstelėse [1].
Nors yra duomenų apie CD80 reikšmę imuniniam atsakui, tačiau mažai žinoma apie šio baltymo reikšmę vėžinių ląstelių išgyvenamumui ir atsparumui chemoterapiniams vaistams. Norėdami išsiaiškinti baltymo CD80 reikšmę atsparumui chemoterapiniams vaistams, šio baltymo transkriptų kiekio mažinimui naudojome specifinę siRNR, tačiau šis raiškos tildymo metodas leido pasiekti tiktai 40 % siekiantį raiškos mažinimo efektą. Toks raiškos mažinimo lygis yra nepakankamas, kad galėtumėm tiksliai įvertinti CD80 baltymo reikšmę atsparumui chemoterapiniams vaistams. Todėl šiuo
darbu siekiame pritaikyti metodą, galintį efektyviau sumažinti specifinių transkriptų kiekį.
Cas13 yra RNazė, skelianti viengrandę RNR, į kurią Cas13 baltymą nukreipia gidinė RNR (gRNR). Palyginus skirtingus transkriptų kiekio mažinimo metodus buvo nustatyta, kad lyginant su shRNR (angl. short hairpin RNA), transkriptų kiekio mažinimas naudojant Cas13 yra pranašesnis – jis efektyviau mažina transkriptų kiekį: 65 % shRNR atveju ir
96 % CasRx (Cas13 šeimos baltymas) atveju ir nesukelia nespecifinių taikinių skėlimo [2]. Šio darbo metu Cas13 šeimos baltymą CasRx naudojome siekdami sumažinti CD80 transkripto kiekį chemoterapiniams vaistams jautriose ir atspariose žmogaus kolorektalinės karcinomos ląstelėse HCT116 ir įvertinti CD80 baltymo reikšmę ląstelių atsparumui
chemoterapiniams vaistams.
Šio darbo metu buvo sukonstruotos trys CD80 specifinės gRNR koduojančios plazmidės (CD80_1, CD80_2, CD80_3)
ir parinktos citotoksiškumo nesukeliančios ląstelių transfekcijos sąlygos, naudojant baltymą CasRx ir gRNR koduojančias
plazmides. Efektyviausiai CD80 raišką mažino CD80_1 ir CD80_3 gRNR sekos, todėl jas pasirinkome naudoti tolesniuose eksperimentuose. Nustatėme, jog naudojant CRISPR-CasRx sistemą CD80 transkripto kiekis HCT116 ir HCT116/FU
ląstelėse sumažėja apie 30 %, o HCT116/OXA ląstelėse – apie 20 %. CD80 baltymo kiekis HCT116 ląstelėse sumažėjo 10 %,
o HCT116/FU ir HCT116/OXA ląstelėse stebėjome apie 20 % sumažėjimą (1 pav.). Baltymo CD80 kiekio sumažinimas
neturėjo įtakos ląstelių gyvybingumui po poveikio chemoterapiniais vaistais (2 pav.).

Baltymo CD80 kiekis HCT116,
HCT116/FU ir HCT116/OXA
ląstelėse po transfekcijos
plazmidėmis, koduojančiomis
CasRx ir kontrolinę gRNR (NK)
arba CD80 specifinę gRNR
(CD80_1 arba CD80_3).
Tamsiai pilkas stulpelis –
neigiama kontrolė (NK),
šviesiai pilkas stulpelis –
CD80_1 gRNR,
baltas stulpelis – CD80_3
gRNR. Paklaidų juostos
±SN; n = 3, *p < 0,05.
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2 pav.
HCT116, HCT116/FU ir HCT116/OXA ląstelių gyvybingumas po transfekcijos plazmidėmis, koduojančiomis CasRx ir kontrolinę gRNR (NK) arba
CD80 specifinę gRNR (CD80_3). Tamsiai pilkas stulpelis – nespecifinė gRNR, neigiama kontrolė (NK); šviesiai pilkas stulpelis – CD80 specifinė gRNR
(CD80_3). K – ląstelės neveiktos vaistais, FU – 5-fluoruracilu veiktos ląstelės, OXA – oksaliplatina veiktos ląstelės. Paklaidų juostos ±SN; n = 3.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0154) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] M
 iao Y, Yang H, Levorse J, Yuan S, Polak L, Sribour M, Singh B, Rosenblum MD, Fuchs E. Adaptive Immune Resistance Emerges from TumorInitiating Stem Cells. Cell. 2019 m. gegužės 16 d.;177(5):1172-1186.e14.
[2] K
 onermann S, Lotfy P, Brideau NJ, Oki J, Shokhirev MN, Hsu PD. Transcriptome Engineering with RNA-Targeting Type VI-D CRISPR Effectors. Cell.
2018 m. balandžio 19 d.;173(3):665-676.e14.
114

E. Gumbinaitė
Vilniaus universitetas

ELEKTROPORACIJOS METODU Į MIELIŲ
LĄSTELES ĮVESTOS TREHALOZĖS
KRIOPROTEKCINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS
Mielių ląstelių gyvybingumo išsaugojimas yra svarbus mokslo srityje naudingų savybių turinčių kamienų išlaikymui bei
maisto pramonėje efektyviam fermentacijos procesui, reikalingam tokiems produktams kaip šaldyta mielinė tešla [1]. Dažnai ląstelių išsaugojimui yra pasirenkamas užšaldymo metodas, kuris ląstelėms sukelia oksidacinį stresą ir viduląstelinių vandens kristalų susiformavimą [2]. Apsaugojimui nuo šaldymo sukeliamų pažaidų yra naudojami krioprotektantai, tačiau ląstelių membranos yra nepralaidžios daugumai efektyvių netoksiškų krioprotektantų. Vienas iš metodų, galinčių pagerinti mielių ląstelių pralaidumą krioprotektantams, yra poveikis impulsiniu elektriniu lauku (IEL), po kurio ląstelės membranoje susiformuoja poros [3].
Šiame tyrime buvo tiriamas elektroporacijos pritaikomumas krioprotektanto trehalozės įvedimui į skirtingų kamienų Saccharomyces cerevisiae (laukinio tipo, ∆tps1 ir ∆nth1) ir skirtingų augimo fazių (eksponentinės ir stacionarios) mielių ląsteles. Siekiant sudaryti efektyvias ląstelių šaldymo sąlygas, buvo optimizuojamas elektrinio lauko poveikis (E = 0,
2, 4, 6, 8 kV/cm) bei trehalozės koncentracija buferiniame tirpale (EPBT = 0 M, 0,2 M, 0,3 M, 0,5 M, 1 M, 1,5 M). Prieš
elektroporaciją mielių ląstelių suspensijos buvo nucentrifuguotos ir suspenduotos buferiniame tirpale su skirtingomis
trehalozės koncentracijomis. Po poveikio IEL, mielių ląstelės 30 minučių inkubuotos ant ledo ir užšaldytos -20 °C temperatūroje 7 arba 40 dienų. Ląstelių gyvybingumui po elektroporacijos ir po šaldymo įvertinti buvo skaičiuojami kolonijas formuojantis vienetai (KFV), kontrolė – elektriniu lauku nepaveiktos ir nešaldytos ląstelės.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad mielių ląstelių gyvybingumas sumažėjo (nuo 100% iki 15 ± 2 %) didėjant elektrinio lauko stipriui (E = 6 kV/cm). Stacionarios augimo fazės mielių ląstelės yra atsparesnės IEL poveikiui ir šaldymo poveikiui už eksponentinės augimo fazės ląstelės. Didžiausias mielių ląstelių gyvybingumas (75,8 %) po 7 dienų šaldymo
yra ∆tps1 kamieno ląstelių, kai E = 4 kV/cm, trehalozės koncentracija – 0,5 M (1 pav. A). Pastebėta, kad trehalozė turi
reikšmingą krioprotekcinį poveikį ir IEL nepaveiktoms ląstelėms – didžiausias gyvybingumas (33 %) po 40 dienų šaldymo yra IEL nepaveiktų ∆tps1 kamieno ląstelių, kai trehalozės koncentracija – 0,2 M (1 pav. B). Optimaliausias elektrinio lauko stipris krioprotektanto įvedimui į ląsteles E = 4 kV/cm.
Apibendrinant galima teigti, kad optimizuojant elektroporacijos parametrus ir krioprotektanto koncentraciją
buferiniame tirpale, galima sumažinti šaldymo pažaidas ląstelėse.

A

B

1 pav.
∆tps1 kamieno stacionarios augimo fazės mielių ląstelių gyvybingumas po 7 šaldymo dienų (A) ir po 40 šaldymo dienų (B). 100%
gyvybingumas – IEL nepaveiktų, nešaldytų ląstelių KFV skaičius. Skirtingos spalvos žymi skirtingų trehalozės koncentracijų buferinius tirpalus,
kuriuose buvo paveikiamos mielių ląstelės. Mėlyna spalva – trehalozės koncentracija 0 M, geltona – 0,2 M, rožinė – 0,3 M, žalia – 0,5 M.
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MIELIŲ LĄSTELIŲ ŽŪTIES BEI
MEMBRANOS PRALAIDUMO KITIMO
PO ELEKTRINIO LAUKO POVEIKIO
TYRIMAS ELEKTROCHEMINIU METODU
Šiais laikais siekiant efektyvių gydymo rezultatų medicinoje ar pasterizacijos maisto pramonėje vis dažniau yra ieškoma sinergistinių efektų tarp skirtingų technologijų. Viena iš perspektyvių, vis dažniau kartu su chemoterapija bei tradiciniais pasterizacijos būdais naudojamų technologijų yra impulsinis elektrinis laukas (IEL). IEL poveikis gali padidinti
įvairių ląstelių bei audinių pralaidumą ir būti pritaikytas sėkmingai įvesti tikslinius užląstelinius junginius ar sukelti viduląstelinių komponentų ištekėjimą.

Darbo tikslas
Šio darbo tikslas buvo įvertinti elektroporacijos efektyvumą ir mielių ląstelių žūtį amperometrijos metodu naudojant neimobilizuotas Saccharomyces cerevisiae ląsteles. Laukinio tipo Saccharomyces cerevisiae mielių kamienas, augintas ant standžios YPD terpės inkubatoriuje 30 °C temperatūroje 48 valandas. 40 mg ląstelių buvo surinkta, plaunama TRIS buferiniu tirpalu (20 mM TRIS, HCl, pH 7,6) ir suspenduota 0,5ml TRIS buferiame tirpale.
Amperometriniai matavimai buvo atlikti su BAS – Epsilon Bioanalitical sistema ir trijų elektrodų (anglies pastos,
platinos vielos ir Ag/AgCl 3M NaCl tirpale elektrodai) cele su magnetiniu maišikliu. Matavimai atlikti 2 ml 20 mM TRIS
buferiniame tirpale, turinčiame 0,4 mg/ml mielių ląstelių (neelektroporuotų arba paveiktų vienu kvadrato formos impulsu, kurio trukmė 300 μs, o stipris 4, 8 ir 12 kV/cm; inkubuotų su 0,1 mM metabolizmo inhibitoriumi 6 – aminonikotinamidu (6 – AN)), kambario temperatūroje, matuojant 2 valandas. Pridėjus du gerai žinomus bioelektrochemijoje mediatorius menadioną ir kalio fericianidą (galutinės koncentracijos atitinkamai 0,25 mM, 95 µM) arba abu, buvo užregistruotos oksidacijos srovės, atsirandančios dėl menadiono ir kalio fericianido sąveikos su mielių ląstelėmis.
Gyvybingumas vertinamas paskleidžiant ląstelių suspensiją ant standžios YPD terpės, inkubuojant 30 °C temperatūroje 72 valandas ir įvertinant kolonijas formuojančių vienetų (KFV) skaičių. Po inkubacijos buvo, kaip kontrolė buvo naudojama PEF nepaveikta ir neinkubuota ląstelių suspensija. Ištirta mielių ląstelių priklausomybė nuo menadiono,
kalio fericianido ir pieno rūgšties, abiejų mediatorių ir PEF poveikio.
Amperometrijos, esant pastoviam potencialui (0,3 V) rezultatai buvo analizuojami įvertinant kreivių ribojamą
plotą trapecijų metodu (1 pav.).

1 pav.
Amperometrinių matavimų rezultatų
analizė naudojant trapecijos metodą
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Menadionas yra lipofilinis mediatorius, kuris prasiskverbia į ląstelę ir yra redukuojamas į menadiolį fermentų, katalizuojančių elektronų perdavimą iš NAD(P)H chinonams. Menadiono generuojamos srovės mažėjimas rodo, kad elektroporuojant ląstelės jų sienelė buvo pažeista, t. y. atsirado poros, tai sukėlė NAD(P)H ištekėjimą iš ląstelių lėmusį elektronų netekimą – srovės mažėjimą. Hidrofilinio fericianido sąveikos su mielių ląstelėmis mechanizmas dar nėra išaiškintas,
tačiau padidėjusi fericianido generuojama srovė 4 kV/cm stipriu elektroporuotose ląstelėse, taip pat rodo membranos
permeabilizaciją, nes mediatorius redukuojamas ne tik membranos paviršiuje esančių fermentų. Dviguba mediatorių
sistema, susidedanti iš menadiono ir fericianido, buvo skirta signalo stiprinimui. Sumažėjusios abiejų mediatorių generuojamos srovės po 12 kV/cm stiprio IEL poveikio, rodo dėl pažaidų sumažėjusį ląstelės redukuoto menadiolio kiekį.
6 – AN inhibuoja 6 – fosfogliukonato dehidrogenazę pentozių fosfatų grandinėje, dėl ko sumažėja NADPH produkcija, todėl srovės sumažėjimas lyginant su 6 – AN neinkubuotomis ląstelėmis pagrindžia teiginį, kad pasirinkti mediatoriai yra priklausomi nuo viduląstelinio NADPH kiekio.
Didėjant elektroporacijos stipriui ląstelių gyvybingumas mažėja, stipriausias (12 kV/cm) IEL poveikis sumažina gyvybingumą net 20 kartų. Inkubacija TRIS buferiniame tirpale su mediatoriais sumažina ląstelių gyvybingumą iki 1,6 kartus.

Išvados:
Amperometrija, naudojant neimobilizuotas mielių ląsteles, parodė skirtumą tarp nepažeistų ir elektroporuotų ląstelių, todėl yra tinkama tirti ląstelių elektroporacijos poveikį; menadiono tirpalo TRIS buferiniame tirpale oksidacijos
ir redukcijos procesas yra pusiau grįžtamas, todėl yra tinkamas ampermetriniams matavimams; menadiono generuojamų srovių sumažėjimas gali rodyti ląstelių žūties pradžią, paveikus didesnio stiprio elektriniu lauku; 6 – AN pridėjimas įrodo viduląstelinius redokso procesus, aptinkamus amperometrijos metodu; didžiausią įtaką ląstelių gyvybingumui turi IEL poveikis, bei inkubacija ir menadioną ir kalio fericianidą turinčiuose tirpaluose.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0176) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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TARŠOS LYGIO IR KILMĖS NUSTATYMAS
MARŠRUTŲ BE TARŠOS MIESTO DARNAUS
JUDUMO SKATINIMO KONTEKSTE
Aerozolio juodosios anglies poveikis aplinkai ir žmogaus sveikatai yra daugialypis, apimantis įvairias sritis. Juodosios anglies sudėtyje turinčios aerozolio dalelės pasižymi porėta struktūra ir dideliu paviršiaus plotu, todėl ant jų paviršiaus gali adsorbuotis kitos medžiagos. Tai sukelia pavojų žmogaus sveikatai dėl dalelių paviršiaus adsorbuotų toksinių
medžiagų (pvz. policiklinių aromatinių angliavandenilių, sunkiųjų metalų), kurios su aerozolio dalelėmis gali giliai įsiskverbti į kvėpavimo takus ir sukelti sveikatos sutrikimus. Žmogaus sveikatai ypač pavojingos yra aerozolio dalelės, kurių aerodinaminis skersmuo mažesnės už 1 μm, nes jos yra pakankamai mažos, kad per kvėpavimo takus patektų į plaučius, o per alveoles ir į kraujotakos sistemą, pernešdamos adsorbuotas toksines medžiagas, bei tokiu būdu sukeltų įvairias ligas ar kauptųsi organizme [1]. Šiuo metu juodosios anglies koncentracijai ir emisijoms nėra nustatytų normatyvų, tad galimas poveikis žmonių sveikatai nėra žinomas ir kontroliuojamas. Stacionarios oro kokybės stebėjimo stotys,
kuriose įrengti didelių gabaritų automatizuoti prietaisai, yra plačiai naudojami, tačiau oro teršalų koncentracijos labai
kinta erdvėje ir laike. Aerozolio juodosios anglies masės koncentracija priklauso nuo taršos šaltinių, paros laiko, meteorologijos ir topografijos pokyčių. Todėl stacionarios oro kokybės stebėjimo stotys atskleidžia tik bendrą faktinių ore
esančių koncentraciją, tačiau negali pateikti mobilių reprezentatyvių oro kokybės duomenų [2]. Šiai problemai spręsti buvo sukurtas modernus mikro-Aetalometras, skirtas matuoti aerozolio juodosios anglies ekvivalentinės masės koncentraciją, ir nustatyti lygi mobiliame režime. Tai leidžia stebėti nuolatinį oro teršalų poveikį asmeniui kelionės metu.
Dėl didelės laiko ir erdvės skiriamosios gebos, tyrimo rezultatai gali būti naudingi tikslinant klimato kaitos modelius [3].
Šio tyrimo metu siekta sužinoti daugiau apie miesto oro kokybės pokyčius, t. y. juodosios anglies masės koncentracijos svyravimus, patiriamus keliaujant pėsčiomis ir dviračiu Vilniaus mieste bei taršos šaltinių indėlį šaltojo sezono metu.
Mobilieji BC ekvivalentinės masės koncentracijos matavimai Vilniaus mieste buvo atlikti pasirinktose aplinkose, keliaujant šalia dviračių takų, viešojo transporto stotelių ir pėsčiųjų takais: Vingio parke, Žvėryne, Senamiestyje, Naujamiestyje,
Neries krantine, Ateities g. – Laisvės pr., Pilaitėje, Šnipiškėse. Mobiliųjų matavimų metu BC ekvivalentinės masės koncentracija ir optiniai parametrai buvo apskaičiuoti naudojant 5 bangos ilgių (375, 470, 528, 625, 880 nm) mikro-Aetalometrą
(AethLabs, MA200). Stacionarūs aerozolio BC ekvivalentinės masės koncentracijos (eBC) matavimai buvo atlikti 2021 m.
spalio – 2022 vasario mėn. Fizinių ir technologijų mokslų centre, Saulėtekyje, Vilniuje. Matavimų vietovė yra ekranuojama miško zonos nuo intensyvaus transporto srauto gatvės už 0,4 km ir mažiau intensyvaus eismo gatvės už 0,3 km,
todėl atspindi miesto foninį oro užterštumo lygį. Matavimo aparatūra buvo laikoma laboratorijoje, kurią dėl vėdinimo
sistemos galima apibūdinti kaip įprastą kabinetą. eBC masės koncentracija ir optiniai parametrai buvo apskaičiuoti naudojant 7 bangos ilgių (370, 470, 520, 590, 660, 880 ir 950 nm) Aetalometrą (Magee Scientific, AE31).
Foninėje miesto aplinkoje atliktų juodosios anglies masės koncentracijos matavimų rezultatų laikinė eiga yra pateikta 1 paveiksle. Vidutinė BC masės koncentracija tiriamuoju laikotarpiu buvo 1,2 µ·m-3. Šaltinių kilmės atskyrimo
analizės rezultatai parodė, kad Vilniaus mieste transporto priemonių sukeliama tarša juodąja anglimi turi didžiausią įtaką oro kokybei. Iškastinio kuro degimo metu susidarančios BCtr indėlis siekė 70 %, o biomasės degimo metu
susidarančios BCwb indėlis – 30 %.

1 pav.
BCwb ir BCtr masės koncentracijos laikinė
eiga 2021 m. spalio – 2022 vasario mėn.
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Mobilieji BC masės koncentracijos matavimai buvo atlikti pasirinktuose maršrutuose, kurie pavaizduoti 2 paveiksle.
Pasirinkti maršrutai turi atspindėti gyventojų judėjimą skirtingose miesto aplinkose:
• keliaujant pėsčiomis ar dviračiu šalia intensyvaus eismo gatvių;
• keliaujant pėsčiomis ar dviračiu šalia mažo intensyvumo eismo gatvių;
• keliaujant gyvenamųjų daugiabučių rajone;
•	keliaujant pėsčiomis privačių gyvenamųjų namų rajone, kuriame didelė dalis senos statybos namų šildymo tikslais naudoja biokurą;
•	keliaujant pėsčiomis privačių gyvenamųjų namų rajone, kuriame didelė dalis naujos statybos namų turi naujas
šildymo sistemas;
•	keliaujant pėsčiomis Senamiestyje, kuriame ribojamas transporto priemonių judėjimas ir skatinamas judėjimas
pėsčiomis;
• keliaujant dviračiu Naujamiestyje, naujai įrengtu dviračių taku prie intensyvaus eismo gatvės;
• keliaujant pėsčiomis ar dviračiu Vingio parke, kuriame automobilių judėjimas nevyksta;
• keliaujant pėsčiomis ar dviračiu take prie Neries upės krantinės, kuri kartais ribojasi su gatve.

2 pav.
Juodosios anglies masės koncentracijos
pasiskirstymas Vilniaus mieste.

BC masės koncentracijos pasiskirstymas skirtingose Vilniaus miesto aplinkose pateiktas 2 paveiksle. Vingio parko
aplinkoje išmatuota BC masės koncentracija yra mažiausia ir 0,4 karto mažesnė už išmatuotą miesto foninėje aplinkoje.
Tuo tarpu didžiausias pokytis užfiksuotas Naujamiestyje, kur BC masės koncentracija yra 8,5 karto aukštesnė nei miesto foninėje aplinkoje. Šaltinių kilmės nustatymo rezultatai parodė, kad BCtr indėlis svyruoja nuo 49 iki 96 % skirtingose
aplinkose Vilniaus mieste.

Tyrimo išvados:
1. Nenutrūkstamų stacionariai atliekamų BC masės koncentracijos matavimų rezultatai parodė, kad vidutinė juodosios anglies ekvivalentinės masės koncentracija foninėje miesto aplinkoje 2021–2022 m. šaltuoju periodu
siekė 1,2 µg·m-3.
2. Skirtingose Vilniaus miesto aplinkose atlikti matavimai parodė, kad BC ekvivalentinės masės koncentracija kinta plačiose ribose nuo 0,5 iki 9,9 µg·m-3. Nustatyta, kad iškastinio kuro degimo metu susidaranti BCtr turi didžiausią indėlį (~49–96 %) oro kokybei pėstiesiems ir dviratininkams skirtose vietose, o foninėje Vilniaus miesto aplinkoje indėlis sudarė 70 %.
3. Erdviniai matavimai parodė, kad didžiausios BC masės koncentracijos vertės nustatytos ne tik einant šalia intensyvaus eismo gatvės (5,7 µg·m-3), bet ir keliaujant naujai įrengtu dviračių taku (9,9 µg·m-3). Didžiausias taršos lygis ir galimas potencialus poveikis sveikatai buvo nustatytas Naujamiestyje, kur stebėta vidutinė BC ekvivalentinė
masės koncentracija viršijo foninį miesto lygį iki 8,5 kartų.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0206) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SAVIORGANIZUOTŲ PAVIRŠINIŲ NANO
IR MIKROSTRUKTŪRŲ FORMAVIMAS
PLAČIAI DERINAMO BANGOS ILGIO
FEMTOSEKUNDINIAIS IMPULSAIS
Apšvitinus neorganines medžiagas didelio pasikartojimo dažnio femtosekundiniais lazerio impulsais, formuojasi skirtingo tipo paviršinės struktūrinės modifikacijos, vadinamos lazeriu indukuotomis paviršinėmis struktūromis (LIPSS) [1].
Priklausomai nuo struktūrų orientacijos žadinančios spinduliuotės poliarizacijos atžvilgiu, šios struktūros skirstomos į
žemo (LSFL) [2], aukšto (HSFL) [3] erdvinio dažnio ir periodines žiedines struktūras [4]. Egzistuoja nemažai atliktų tyrimų, rodančių, jog šių struktūrų periodiškumas priklauso nuo lazerio spinduliuotės parametrų tokių, kaip bangos ilgis ir
impulsų skaičius. Tačiau daugelis šių tyrimų atlikti naudojant standartinių lazerinių šaltinių spinduliuotę ir jų harmonikas, dėl to lieka neatsakytų klausimų, kaip keičiasi šių struktūrų periodiškumas trumpabangėje infraraudonojoje spektro srityje. Šiame darbe yra pristatomi eksperimentiniai LIPSS tyrimai, naudojant plačiai derinamo bangos ilgio (1–3 µm)
ultratrumpuosius impulsus.

1 pav.
LSFL struktūrų, suformuotų
lydytame kvarce su
(a) 1500 nm,
(b) 1700nm,
(c) 1900 nm ir
(d) 2500 nm bangų ilgiais.
(e) ir (f) vaizduoja struktūrų
periodų priklausomybes nuo
bangos ilgio ir impulsų skaičiaus.

Eksperimentai atlikti, naudojant komercinį Yb:KGW lazeriu kaupinamą optinį parametrinį stiprintuvą Orpheus
(Light Conversion), kurio maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis siekia 10 kHz. Suformuoti dariniai buvo tiriami, pasinaudojant skenuojančiu elektronų mikroskopu (SEM). Pagrindiniai rezultatai apibendrinti 1 pav. 1 (a)-(d) pav. pavaizduoti lydytame kvarce skirtingais bangos ilgiais suformuotų LSFL darinių SEM vaizdai. 1 (e)-(f) pav. vaizduoja LSFL periodo priklausomybę, atitinkamai, keičiant bangos ilgį ir impulsų skaičių. Eksperimentiškai buvo nustatyta, jog didinant
spinduliuotės bangos ilgį, LSFL struktūros periodas auga tiesiškai (1 (e) pav.). Toks periodo kitimas yra stebėtas ir ankstesnių tyrimų metu, aukšto erdvinio dažnio (HSFL) struktūroms [5], dėl to rezultatas leidžia daryti išvadą, jog struktūros periodo kitimas nepriklauso nuo formavimosi mechanizmo. Be to, nustatytos periodų vertės yra artimos λ/n0, todėl struktūros gali būti priskiriamos LSFL tipui. Vėliau, buvo tiriama, kokią įtaką struktūrų periodiškumui turi skirtingas
impulsų skaičius. Nustatyta, jog ties 1900 nm bangos ilgiu, trumpa ekspozicijos t-rukmė (mažiau nei 20 impulsų) lemia
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spartų periodo sumažėjimą (periodas sumažėja maždaug du kartus). Pastebėta, jog šis mažėjimas susijęs su morfologiniu
virsmu iš LSFL į žiedines struktūras, kuris valdomas abliacijos proceso ir kraterio susiformavimo.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0009) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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PERIODIŠKAI MODULIUOTŲ STRUKTŪRŲ,
TINKAMŲ TERAHERCŲ DAŽNIO
SPINDULIUOTĖS POLIARIZAVIMUI,
KŪRIMAS IR CHARAKTERIZAVIMAS
Terahercų (THz) dažnio elektromagnetinių bangų spinduliuotė, spektre užimanti sritį tarp infraraudonosios ir mikrobanginės spinduliuotės, susilaukia didelio dėmesio mokslinėje ir industrinėje srityse dėl unikalių šios spinduliuotės savybių. Maža terahercų spinduliuotės vieno fotono energija lemia didelę spinduliuotės skvarbą medžiagose, kurios optinio diapazono atžvilgiu yra neskaidrios, kaip pvz. polimerai, popierius, tekstilė ir įvairios keramikinės medžiagos, kas atitinkamai lemia šios spinduliuotės panaudojimo galimybes įvairių medžiagų vaizdinimo ar spektrinių savybių matavimuose [1, 2]. Matomas THz spinduliuotės panaudojimo augimas srityse kaip farmacija [3, 4], biomedicininė diagnostika [5], telekomunikacijos, apsaugos bei
karo pramonė [6].
Kartu su THz ruožo spinduliuotes pritaikymo sričių plitimu, matomas ir optiniu elementu, tokiu kaip poliarizatoriu, skirtu THz diapazonui, paklausos didėjimas. Tokie taikymai, kaip THz-TDS reikalauja aukštos ekstinkcijos kontrasto ir mažos elemento įnešamo nuostolių verčių, siekiant išgauti kuo didesni anizotropijos signalo kontrastą. Šiuo metu tam naudojamos įvairių tipu poliarizacinės struktūros, tokios kaip metaliniai tinkleliai [7, 8]
(angl. metal wire-grid), prizmes, ar skystųjų kristalų pagrindu sukurtos struktūros [9]. Pademonstruotos prizmines ar skystųjų kristalu struktūros pasižymi santykinai dideliu ekstinkcijos kontrastu, siekiančiu iki 50 dB, tačiau turi didelius pradinio lauko nuostolius (apie 3 dB). Mažus elemento įnešimo nuostolius turinčios struktūros, tokios
kaip THz spinduliuotei laidžiu kompaktiškai sudėtų plokšteliu sistema [10], orientuotos Brewster kampu pluošto atžvilgiu ar sulygiuotu metaliniu nano daleliu klasterių struktūros [11], kuriu įnešimo nuostoliai <1 dB, pasižymi santykinai mažomis ekstinkcijos kontrasto vertėmis (atitinkamai, 40 ir 11 dB). Taikomuoju požiūriu plačiausiai naudojamos metaliniu tinkleliu struktūros su arba be palaikančiojo sluoksnio. Paprasčiausia tokio tipo struktūrą sudaro periodiniu lygiagrečiu metalo juostelių grupe. Dažniausias tokio tipo poliarizatorių gamybos būdas
remiasi antriniu struktūrų formavimu naudojant etalonines formas, prieš tai sukuriant invertuoto erdvinio profilio struktūras [12]. Toks gamybos procesas reikalauja specialios įrangos, todėl yra brangus ir nelankstus, taigi yra netinkamas pavieniu bandiniu gamybai. Dėl šių priežasčių, pigių ir lanksčių technologijų, leidžiančiu kurti ir gaminti optinius elementus, tinkamus THz dažnių spinduliuotei šiuo metu yra labai aktualus ir komerciniu, ir
moksliniu požiūriu.
Šio darbo metu buvo siekiama pagaminti plačiame terahercų dažnio diapazone (0,5–10 THz) veikiančią poliarizacinę struktūrą, pasižyminčią didele ekstinkcijos kontrasto verte. Todėl šiame rašto darbe pristatomi metalinio
tinklelio principu veikiančio poliarizacinio elemento teorinio charakterizavimo rezultatai, tam panaudojus RCWA
(Rigorous Coupled Wave Analysis) skaitmeninį EM (Elektromagnetinių) bangų sklidimo modelį. Taip pat, darbe aprašomi ir tokio elemento gamybos proceso analizės rezultatai. Tyrimų metu poliarizacinė struktūra pagaminta naudojantis tiesioginės lazerinės abliacijos procesu. Siekiant padidinti struktūros gamybos proceso spartą, tyrimo metu buvo naudotas geometrinis fazės elementas.
Darbe pateikiamos poliarizacinio elemento atspindžio, pralaidumo ir ekstinkcijos kontrasto verčių priklausomybės nuo spinduliuotės dažnio, kai metalinės gardelės periodas lygus 2 μm, sluoksnio storis – 20 nm ir užpildos faktorius lygus 0,5. Darbe pateikiamas teorinis metalinės gardelės formavimo procese naudojamos lazerinės optinės sistemos charakterizavimas. Pademonstruojami binarinio fazinio elemento, sukuriančio artimo į super- Gauso intensyvumo skirstinį židinio plokštumoje, analizės rezultatai. Gautasis reikalingas fazinis paviršius pasižymi dviejų erdvėje atskirtų stačiakampio formos profilių forma, kurių amplitudė lygi 0,77 π. Naudojantis teoriškai įvertinta lazerine optine schema, buvo pagaminta dvisluoksnė Ag metalinės gardelės ant Si padėklo poliarizacinė struktūra su 300 mm2 aktyviu plotu. Dėl naudojamos dviejų pluoštų interferencijos, naudojant fazinį
geometrinį elementą, vienos lazerio skenavimo linijos metu buvo suformuojamos 19 metalinės gardelės linijos.
123

Toks proceso sprendimas leido pasiekti 5,3 s/mm2 gamybos spartą. Tyrimo metu teoriškai įvertinta pagaminto poliarizatoriaus struktūra. Tiriamajame spinduliuotės diapazone (0,5 THz – 10 THz), pasiekta ekstinkcijos kontrasto vertė
viršija 33 dB, o elemento įterpimo nuostolių koeficiento vertė <4,1 dB.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0033) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] Beard, M. C., Turner, G. M., & Schmuttenmaer, C. A. Terahertz spectroscopy. The Journal of Physical Chemistry B, (2002), 7146–7159.
[2] H
 angyo, M., Tani, M., & Nagashima, T. Terahertz time-domain spectroscopy of solids: a review. International journal of infrared and millimeter
waves, (2005), 26(12), 1661–1690.
[3] J . A. Zeitler, P. F. Taday, D. A. Newnham, M. Pepper, K. C. Gordon, T. Rades, Terahertz pulsed spectroscopy and imaging in the pharmaceutical
setting − a review, J. Pharm. Pharmacol. 59, (2007), 209–223.
[4] Y. C. Shen, Terahertz pulsed spectroscopy and imaging for pharmaceutical applications: A review, Int. J. Pharm., (2011), 417(1–2), 48–60.
[5] E. Pickwell, V. P. Wallace, Biomedical applications of terahertz technology, J. Phys. D: Appl. Phys. 39, (2006), 301–310.
[6] A. Dobroiu, C. Otani, K. Kawase, Terahertz-wave sources and imaging applications, Meas. Sci. Technol. 17, (2006), 161–174.
[7] A. Partanen, J. Väyrynen, S. Hassinen, H. Tuovinen, J. Mutanen, T. Itkonen, P. Silfsten, P. Pääkkönen, M. Kuittinen, K. Mönkkönen, et al., Fabrication
of terahertz wire-grid polarizers, Applied optics 51(35), (2012), 8360–8365.
[8] K. Takano, H. Yokoyama, A. Ichii, I. Morimoto, M. Hangyo, Wire-grid polarizer sheet inthe terahertz region fabricated by nanoimprint technology,
Optics letters 36(14), (2011), 2665–667.
[9] C.-F. Hsieh, Y.-C. Lai, R.-P. Pan, C.-L. Pan, Polarizing terahertz waves with nematic liquid crystals, Optics letters 33(11), (2008), 1174–1176.
[10] A. Wojdyla, G. Gallot, Brewster’s angle silicon wafer terahertz linear polarizer, Optics Express 19(15), (2011), 14099–14107.
[11] D
 . Polley, A. Ganguly, A. Barman, R. K. Mitra, Polarizing effect of aligned nanoparticles in terahertz frequency region, Optics letters 38(15),
(2013), 2754–2756.
[12] K
 . Imakita, T. Kamada, M. Fujii, K. Aoki, M. Mizuhata, S. Hayashi, Terahertz wire grid polarizer fabricated by imprinting porous silicon, Optics
letters 38(23), (2013), 5067–5070.
124

E. Gvozdiovas
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

VIENALYČIŲ OPTINIŲ GAUDYKLIŲ
SUKŪRIMAS ŠALTIESIEMS ATOMAMS

Optinės gardelės šaltiesiems atomams įprastai sukuriamos naudojant lazerinių pluoštų interferenciją. Taip suformuojamas potencialas yra proporcingas šviesos intensyvumui, ir atomus lokalizuojančių barjerų plotis yra apribojamas difrakcijos [1, 2]. Šią ribą galima įveikti pritaikant atomų netiesnį atsaką į optinius laukus, pvz. Lambda [1–4] arba
trikojo [5] atomo sąveikos konfigūracijose. Tuomet atomai užpildo ilgai gyvuojančią tamsiąją būseną, lokalizuotą tarp
efektyvaus geometrinio potencialo smailių.
Iki šiol nagrinėtuose darbuose apie atomus tamsiosiose būsenose buvo naudojamos konfigūracijos, kur atomo vidines būsenas sukabinantys optiniai laukai charakterizuojami paprastomis vienmatėmis (1D) periodinėmis funkcijomis.
Taip gaunamos sistemos, kurios iš esmės yra analogiškos kondensuotųjų medžiagų fizikoje sutinkamoms sistemoms.

1 pav.
2D Lambda sistemos diagrama. Pagrindinės būsenos
sukabinamos su sužadintąja būsena naudojant du
lazerių pluoštus, aprašomus erdviniais Rabi dažniais
Ω1,2(r). Lazeriai išderinti dydžiu Δ nuo atitinkamų
optinių šuolių dažnio, o Γ yra sužadintosios
būsenos savaiminio spinduliavimo sparta.

Darbo tikslas
Šio darbo tikslas yra ištirti 2D sistemą, kurios vienas iš vidines būsenas sukabinančiųjų optinių laukų aprašomas cilindriškai simetrine funkcija, gęstančia tolstant nuo ašies. Tokios sistemos yra įdomios tiriant delokalizacijos, daugiadalelinius saviorganizacijos reiškinius. Šiam tikslui nagrinėjama 1 pav. pavaizduota sistema, kurios sąveikos potencialas yra

(1)

čia erdviniai Rabi dažniai cilindrinėje koordinačių sistemoje (ρ, φ, z)

(2)
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kur santykis tarp zonduojančio ir kontrolinio Rabi dažnio ϵ = Ωp /Ωc ≪ 1, o J0(x) yra pirmosios rūšies ir nulinės eilės
Beselio funkcija, pavaizduota 2 pav. kairėje. Perėjus į naują būsenų bazę bei galiojant sistemos adiabatiškumui, atomai užpildo superpoziciją pagrindinių būsenų – tamsiąją būseną

(3)

kurioje atomus veikia efektyvusis geometrinis potencialas, pavaizduotas 2. pav dešinėje. Šis susiformuoja dėl staigių
pokyčių tamsiojoje būsenoje (3) ir išauga srityse, kur kontrolinis Rabi dažnis išnyksta. Taip geometrinis potencialas atkartoja Beselio funkcijos žiedinę struktūrą, kur j-ojo geometrinio potencialo žiedo padėtis sutampa su Beselio funkcijos
j-uoju nulio tašku ir, kai j ≫ 1, yra apytiksliai

(4)

2 pav.
Kairėjė – kontrolinis Rabi dažnis Ω2(r), dešinėje – efektyvusis geometrinis potencialas tamsiąjame poerdvyje.
Čia Rabi dažnių amplitudžių santykis ϵ = 0,1, ir Beselio funkcijos pirmasis nulis kρ ρ0 ≈ 2,405.

3 pav.
Sistemos tamsiąjame poerdvyje stacionariųjų būsenų, lokalizuotų
pirmojo geometrinio potencialo žiedo viduje, kai smailės aukštis
begalinis, moduliai. Indeksai l,s žymi orbitines ir radialines modas.
Žalios brūkšniuotos linijos žymi geometrinio potencialo smailes.
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Laikant, jog geometrinio potencialo barjerų aukščiai yra begaliniai, tokios sistemos stacionarieji sprendiniai tamsiąjame poerdvyje gali lokalizuotis pirmojo žiedo viduje (3 pav.), arba tarp bet kurių dviejų artimiausių vienas kitam
žiedų. Šios būsenos gali turėti orbitinį judesio kiekio momentą, kaip pavaizduota 3 pav. naudojant kvantinį skaičių l.

Toliau apibendrinamos pagrindinės tyrimo išvados:
1. Atstumai tarp geometrinio potencialo žiedų yra netolygūs, tačiau atstumas tarp artimiausių žiedų toli nuo ašies
ρ ≫ 0 įsisotina iki π. Smailės aukštis tolstant nuo ašies mažėja monotoniškai, tačiau netolygiai.
2. Skaliarinio potencialo žiedų pločiai kinta netolygiai tolstant nuo ašies, tačiau jų plotis įsisotina. Šių žiedų radialinis profilis yra pakankamai gerai aproksimuojamas Gauso funkcija.
3. R
 emiantis apytikriais analitiniais skaičiavimais, sistemos gyvavimo trukmė galėtų siekti trečdalį sekundės, todėl tokios naujoviškos gaudyklės galėtų būti sėkmingai naudojamos eksperimentiškai tiriant šaltuosius atomus.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0110) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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FOTOSINTETINIŲ PIGMENTŲ FIZIKINIŲ
SAVYBIŲ MODELIAVIMAS

Fotosintezė – vienas svarbiausių gyvybę Žemėje užtikrinančių procesų: dėl šio reiškinio gali egzistuoti ne tik
tūkstančiai įvairių bakterijų, dumblių ar augalų, bet ir gausybė nuo jų priklausomų gyvūnijos karalystės atstovų.
Fotosintezės procesai daugmaž vienodai intensyviai vyksta sausumoje ir vandenyje, o fotosintetinantys organizmai yra sugebėję prisitaikyti išlikti netgi tokiose nepalankiose klimatinėse sąlygose kaip dykumos ar 80 metrų
gylis po vandeniu [1]. Tokia gyvavimo terpių įvairovė nusako, kad fotosintetinantys organizmai turėjo gebėti prisitaikyti prie skirtingų aplinkos sąlygų, kas turėjo įtakos ir jų sandarai mikroskopiniame lygmenyje bei veikimo
mechanizmams. Dėl tokios didelės fotosintetinančių organizmų įvairovės egzistuoja skirtingi šviesorankos kompleksai, kurie surenka iš aplinkos saulės šviesą ir skiriasi tiek pačio šviesorankos baltymo struktūra, tiek jo viduje
esančių pigmentų skaičiumi ar net skirtingais pigmentų tipais. Vieni svarbiausių, bet ne itin plačiai aptariamų fotosintetinančių organizmų yra titnagdumbliai, kurie atlieka netgi 20 % pasaulinės anglies dioksido fiksacijos [2].
Šie dumbliai pasižymi išskirtiniu šviesorankos kompleksu – fukoksantinus ir chlorofilus rišančiu baltymu (angl.
fucoxanthin-chlorophyll binding protein (FCP)). Šis FCP kompleksas nemažai struktūriškai skiriasi nuo aukštesniesiems augalams būdingo šviesorankos komplekso LHCII, nes FCP yra randami tokie pigmentai kaip chlorofilas c
ar fukoksantinas, kurie geba sugerti žalios-mėlynos spinduliuotės šviesą, kuri yra prieinama vandenyje gyvenantiems organizmams. Nors fukoksantino-chlorofilo kompleksas jau kurį laiką yra sudominęs mokslininkų bendruomenę, pirmoji jo kristalografinė struktūra buvo nustatyta tik 2019 m. [3], kas suteikė galimybę bandyti detaliau
išnagrinėti šviesorankos reiškinius titnagdumbliuose iš teorinės pusės.
Šiame darbe buvo kvantinės chemijos metodais suskaičiuotos įvairių organizmų fotosintezėje dalyvaujančių
pigmentų – skirtingų chlorofilų bei bakteriochlorofilų atmainų – fizikines savybės ir šie rezultatai buvo pritaikyti
FCP komplekso chlorofilų tarpusavio sąveikoms apskaičiuoti. Tyrimo metu buvo naudota Baltymų duomenų bazėje prieinama FCP struktūra iš Phaeodactylum tricornutum titnagdumblio [3]. Pirmoji sužadinta chlorofilų būsena buvo modeliuota pasitelkiant nuo laiko priklausančią tankio funkcionalo teoriją (TD-DFT). Dėl anksčiau atliktų skaičiavimų, kaip priimtiniausias rezultatų ir skaičiavimo laiko kaštų atžvilgiu, buvo pasirinktas CAM-B3LYP
funkcionalas su 6-31G(d) bazinių funkcijų rinkiniu. Chlorofilų fitilo grandinės atliekant modeliavimą buvo apkarpytos, nes fitilo uodega neturėjo didelės įtakos vertinant pigmento šuolio dipolinio momento absoliučią vertę ir
kryptį, kuriuos buvo siekta išnagrinėti šio tyrimo metu. Toliau duomenys apie pirmąją sužadintąją būseną buvo
pritaikyti apskaičuoti šuolio daliniams atominiams krūviams iš elektrostatinio potencialo (angl. transition charge from electrostatic potential), naudojantis „Multiwfn“ banginių funkcijų analizės paketu [4]. Tuomet, pasitelkiant gautus dalinius krūvius ir struktūrinę informaciją apie pigmentų išsidėstymą baltyme, buvo apskaičiuotos
pigmentų tarpusavio sąveikos.
Gauti skaičiavimai nurodo, kad stipriausios vyraujančios sąveikos yra tarp kristalografiškai išskiriamų Chl klasterių, tarp kurių pigmentų yra maži tarpmolekuliniai atstumai: visada tokiame klasteryje vyrauja stipri sąveika
tarp Chl c bei a ir taip pat tarp Chl a poros. Modeliuojant Förster energijos pernašą FCP komplekse, buvo gauta,
kad energijos pernašos tarp pigmentų trukmė tame pačiame klasteryje gali vyrauti nuo 700 fs iki kelių ps dėl vyraujančių stiprių sąveikų tarp pigmentų. Taip pat gauti rezultatai rodo greitą energijos pernašą nuo Chl c į a, kuri
yra stebima ir eksperimentiniuose tyrimuose su kitais titnagdumbliais.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0123) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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1 pav.
Chlorofilų išsidėstymas Phaeodactylum tricornutum
FCP komplekse [3]. Rodyklės nurodo greičiausius
energijos pernašos kanalus 300 K temperatūroje.
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MODELINIS HAMILTONIANAS KRŪVIO
PERNAŠOS BŪSENŲ APRAŠYMUI
MOLEKULINĖSE SISTEMOSE
Molekulinės krūvio pernašos (CT) būsenos yra svarbios daugelyje sistemų – nuo krūvininkų generacijos ir dinamikos organiniuose puslaidininkiuose [1] iki krūvių atskyrimo procesų fotosintetiniuose reakcijų centruose [2]. Modeliuojant molekulinėse sistemose vykstančius fotofizikinius vyksmus dažnai remiamasi modeliniais hamiltonianais. Šiame darbe teoriškai aprašinėjant CT būsenas molekuliniuose fotosintetiniuose kompleksuose jas siekiama įskaityti remiantis iš puslaidininkių fizikos atėjusiu stipriojo ryšio modeliu [3].

Darbo tikslas
Šio darbo tikslas yra suformuoti modelinio hamiltoniano išraišką, kurią būtų galima nesunkiai parametrizuoti pasinaudojus informacija iš kvantinės chemijos skaičiavimų.
Parametrizuoti hamiltoniano išraiškai buvo naudojamas Chla604—Chlb606 dimeras iš aukštos erdvinės skyros
LHCII baltyminio komplekso struktūros [4]. Šis dimeras buvo pasirinktas, nes jį sudarantys arti vienas kito esantys monomerai pasižymi stipria tarpusavio sąveika [5]. Monomerų geometrijos buvo optimizuotos DFT/CAM-B3LYP/cc-pVDZ
teoriniame lygmenyje. Remiantis molekulių išsidėstymu kristale iš optimizuotų monomerų struktūrų buvo suformuoti dimerai. Struktūros buvo tapatinamos mažiausių kvadratų metodu naudojant Chimera [6] programinį paketą. Dimerų ir monomerų sužadintų būsenų charakteristikos buvo skaičiuojamos TDDFT/CAM-B3LYP/cc-pVDZ teoriniame lygmenyje. Turint molekulių sužadintų būsenų spektrus buvo formuojama Hamiltoniano išraiška įtraukiant būsenų sąveikos parametrus, ieškoma optimalių parametrų verčių. Tikrinių verčių bei optimizacijos uždavinys buvo išspręstas naudojantis Python programinės kalbos bibliotekomis, skaičiavimai buvo atlikti naudojantis Gaussian programine įranga.
Pirmiausia, remiantis stipriojo ryšio modeliu [3], buvo suformuotas modelinis hamiltonianas

(1)

čia Wc žymi kulono sąveiką, amn yra atitinkami hamiltoniano parametrai, ĉm+ ir ĉm yra elektronų sukūrimo ir sunaikinimo operatoriai, o d̂m+ ir d̂n yra skylių sukūrimo ir sunaikinimo operatoriai, atitinkamai. Šiems operatoriams būdingos
Fermi antikomutacijos taisyklės.
Naudojantis šiais operatoriais buvo suformuotos visos agregato būsenos, kurios buvo tyrinėjamos šiame darbe (1 pav.).

1 pav.
Stipriojo ryšio modelis molekuliniam agregatui Chla604—Chlb606.
Viršuje – 1 monomero (Chla604) S1 būsena ĉ1+ d̂1+|0⟩,
viduryje – 2 monomero (Chlb606) S1 būsena ĉ2+ d̂2+|0⟩,
apačioje – jungtinė krūvio pernašos būsena ĉ2+ d̂1+|0⟩.
|0⟩ nurodo būseną, kai abu elektronai yra
žemiausiame energijos lygmenyje.
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Darbe buvo tiriami tik vienelektroniai sužadinimai ĉm+ d̂n+ |0⟩=|em hn ⟩. Hamiltonianas matricinėje formoje yra lygus

(2)

čia a atitinka Chla604 S1 būsenos energija, b atitinka Chlb606 S1 būsenos energiją, c – jungtinės monomerų krūvio pernašos būsenos energiją, kuri susideda iš e33 ir h33, atitinkamai donoro ir akceptoriaus jonų energijos. Tuo tarpu J žymi
kulono sąveiką tarp monomerų, kuri yra apytiksliai lygi elektrostatinei sąveikai. Ši sąveika buvo skaičiuojama dipoliniu artiniu, taip pat pernašos krūvių metodu [5] naudojant Mullikenʼo ir CHELPG [7] krūvius. Galiausiai, A ir B konstantos, atitinkančios elektrono ir skylės pernašą tarp monomerų, buvo išskaičiuotos išsprendus dviejų nežinomųjų optimizacijos uždavinį.
Pirmiausia buvo suskaičiuoti monomerų ir dimero sužadintų būsenų spektrai.

2 pav.
Chlb606 (viršuje, kairėje) ir Chla604 (apačioje, kairėje) monomerų
pirmų 3 sužadintų būsenų spektrai ir Chla604—Chlb606 dimero
pirmų 16 sužadintų būsenų spektras. Mėlynais stačiakampiais
uždengtos būsenos nebuvo tyrinėjamos šiame darbe.

Palyginus monomerų ir dimero spektrus matosi, jog pirmos dvi dimero sužadintos būsenos energetiškai atitinka
monomerų S1 sužadinimo energiją. Tuo tarpu S5 sužadinta būsena dimero spektre, identifikuota kaip CT būsena neturi atitikmens kurio nors vieno monomero spektre. Būsenos buvo atskirtos remiantis šuolio iš pagrindinės būsenos ir
statiniais dipoliniais momentais bei orbitalių indėliais į sužadinimus.
Toliau buvo skaičiuojamos J, A ir B konstantų vertės. Rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. J, A ir B sąveikos konstantų vertės (cm-1) suskaičiuotos dipoliniu
artiniu ir pernašos krūvių metodu naudojant Mulliken‘o ir CHELPG krūvius.
J

A

B

Dipolinis artinys

188,7

594,6

827,0

Mulliken‘o krūviai

-376,6

-377,6

997,6

CHELPG krūviai

-172,5

259,7

988,0

Akivaizdu, jog J konstantos vertė stipriai keičiasi priklausomai nuo pasirinkto metodo. Vis dėlto, tiksliausias yra
pernašos krūvių metodas, kuriuo suskaičiuota J vertė ~173 cm-1 turėtų geriausiai atspindėti kulono sąveiką tarp monomerų. Kiti nediagonalūs sąveikos elementai, A ir B, buvo gauti išsprendus dviejų parametrų optimizacijos uždavinį.
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Galiausiai buvo suskaičiuoti bei palyginti monomerų S1 ir atitinkamų molekulinių jonų vibraciniai spektrai. Kadangi gauti vibraciniai dažniai ir intensyvumai yra gana panašūs, galima teigti, jog dideliu tikslumu visoms būsenoms gali
būti naudojamas tas pats spektrinis tankis. Vis dėlto, lieka neaišku ar suformavus CT būseną gali atsirasti ir kitokio tipo virpesių nei laikant krūvio pernašos būseną tik molekulinių jonų superpozicija.
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OPTINIŲ FEMTOSEKUNDINIŲ
IMPULSINIŲ AIRY PLUOŠTŲ
GENERAVIMAS IR PRITAIKYMAS
LAZERINIAM MIKROAPDIRBIMUI
Lazerinis skaidrių terpių mikroapdirbimas yra strategiškai svarbus aukštų technologijų srityje. Šio proceso metu vis
dažniau reikalaujami netradiciniai lazeriniai pluoštai, kadangi be impulsinių pluoštų trukmių tampa svarbi ir pluošto
struktūra židinio arba linijinio židinio aplinkoje. Vienas iš tokių netradicinių lazerinių pluoštų yra Airy pluoštas. Pagrindinis Airy pluošto privalumas yra tai, kad jo skirstinio padėtį galima valdyti tiek ant sklidimo ašies, tiek pluošto skerspjūvio plokštumoje. Ši savybė leidžia sugeneruoti Airy pluoštą, turintį tam tikrus pageidaujamus specifinius parametrus.
Dar 1979 m. buvo pastebėta, jog laisvą dalelę aprašančios Šriodingerio lygties sprendinys gali turėti bangų paketą,
kuris matematiškai apibrėžiamas pasinaudojus Airy funkcija [1]. Toks sprendinys yra aprašomas išraiška:

φ(s,ξ) = Ai(s-

2
2
aξ
ξ3 —
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.
4

(1)

Čia φ(s,ξ) yra elektrinio lauko paketo pasiskirstymą nusakanti funkcija, s = x/x0 – bedimensinė skersinė koordinatė,
ξ = z/ kx02 – bedimensinė koordinatė sklidimo kryptimi, a – slopimą nusakanti konstanta, Ai žymi Airy funkciją. Furjė
transformavus šį bangų paketą gaunama tokia išraiška [2]:

+k
φ̃(kx,ky) = A0 e -a(kx +ky)exp(ik—
3 ).
2

2

3
x

3
y

(2)

Čia A0 yra normavimo konstanta. Taigi norint gauti Airy pluoštą tereikia Gauso pluoštą moduliuoti kubine faze bei atlikti Furjė transformaciją. Tokia optinė sistema:

1 pav.
Airy pluoštą generuojanti
optinė sistema.
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Prie kubinės fazinės kaukės pridėjus tiesinį narį, Airy pluošto padėtį galima valdyti skersinėje plokštumoje. Dabar fazinės kaukės išraiška aprašoma taip:

T = e -i[a(x

3

+ y3) + b1 x + b2 y] .

(3)

Čia a – konstanta nusakanti kubinės fazės periodą, b1, b2 – konstanta nusakanti tiesinės fazės periodus x ir y ašių kryptimis. Airy pluošto padėtį galima valdyt i keičiant b1, b2 vertes, žr. 2 pav.

2 pav.
b (x+y) nario įtaka Airy pluoštui. Rezultatai pavaizduoti XY plokštumoje. Koeficientai b1 = b2 = b.

Šie rezultatai gaunami naudojant tolydžiai kintančią fazinę kaukę. Jei paimtume binarinį šios kaukės variantą, gautume +1 bei -1 eilės difragavusias pluošto dalis. Šie nariai yra simetriški centrinio taško atžvilgiu. Šių ekstremunų padėtis taip pat galima valdyti minėtu metodu, žr. 3 pav.

(a)

(b)

(c)

(d)
3 pav.
Binarinė fazinė kaukė (a). Airy pluoštas gaunamas su fazine
binarine kauke (b). Matoma, jog +1 bei -1 eilės nariai
interferuoja centre ir iškreipia pluoštą. Binarinė fazinė
kaukė pridėjus tiesinę fazę (c). Tiesinis narys priklauso tik
nuo x koordinatės. Naudojant šią kaukę, gaunamas Airy
pluoštas (d). Matoma, kaip atsiskiria +1 bei -1 eilės nariai.

Keičiant šiuos koeficientus b1, b2 galima gauti elipsės formos smailę turintį pluoštą. Literatūroje žinoma, jog 1,5 eliptiškumą turintys pluoštai gerai tinka apdoroti skaidres medžiagas [3]. Tirti Airy pluoštą vietoj Gauso pluošto motyvavo
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tai, jog Airy pluoštas nedifraguoja tam tikroje sklidimo krypties srityje. Keičiant koeficientus b1, b2 buvo ištirta pluoštą
charakterizuojančių parametrų erdvė.

4 pav.
Keičiant koeficientus b1, b2 pluošto parametrų erdvės.

Ištyrus parametrų erdvę buvo išrinktas optimaliausias variantas bei palygintas su Gauso pluoštu, žr. 5 pav.

(a)

(b)

(c)

(d)

5 pav.
Gauso pluošto vaizdas XZ (a) bei XY (b) plokštumose.
Airy pluošto vaizdas XZ (c) bei XY (d) plokštumose.
Matoma, kaip atsiskiria +1 bei -1 eilės nariai.

Gauta, jog naudojant Airy pluoštą kokybišką elipsės formos smailės zoną buvo galima padidinti 5,5 karto palyginus
su Gauso pluošto atveju.
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DIDELIO KONTRASTO STRUKTŪRŲ
INŽINERIJA OPTINIŲ NEDIFRAGUOJANČIŲ
SŪKURINIŲ PLUOŠTŲ SUPERPOZICIJOSE
SKAIDRIŲ TERPIŲ LAZERINIAM
MIKROAPDIBIMUI
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]. Bet koks lazerinės spinduliuotės panaudojimas turi specifinių reikalavimų pluošto struktūrai, kurie pasireiškia tam tikru intensyvumo ar fazės skirstiniu, poliarizacija, bei pluošto
sklidimo savybėmis [2]. Taigi, lazerinių pluoštų intensyvumo skirstinių formavimas ir valdymas sulaukia vis daugiau susidomėjimo. Ypač daug dėmesio sulaukia taip vadinami invariantiniai optiniai laukai (angl. Propagation
invariant optical fields) [3].
Tai yra lazerio pluoštų šeima, kurių skersinis intensyvumo profilis nepriklauso nuo sklidimo koordinatės, t. y.
jie nepatyria difrakcijos efekto. Vienas iš šių pluoštų pavyzdžių yra Matjė pluoštai – Helmholco bangos lygties
sprendiniai eliptinėse koordinatėse. Matjė lygtis visada turi vieną lyginį ir vieną nelyginį sprendinį, kurie apibūdinami dviem parametrais: eliptiškumo parametru q ir pluošto eile m [4]. Tokių pluoštų superpozicija lemia didelio kontrasto simetrinių struktūrų formavimąsi. O lyginio ir nelyginio Matjė pluoštų sudėtis sąlygoja sudėtingų skersinių intensyvumų pluoštų susiformavimą, kurie taipogi pasižymi turiningesne optinių sūkurių sandara [4].
Šiame darbe mes demonstruojame būdą sukurti didelio kontrasto optines struktūras, sudedant du skirtingų
eilių Matjė pluoštus. 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 Matjė
pluoštų intensyvumų skirstiniai. Atskyrų
sudedamų Matjė pluoštų parametrai yra:
a) n1 = 1; n2 = 0 ir q = 1;
b) n1 = 1; n2 = 0 ir q = 3;
c) n1 = 4; n2 = 0 ir q = 30;
d) n1 = 4; n2 = 2 ir q = 15.
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PLOKŠČIAIS GEOMETRINĖS FAZĖS
OPTINIAIS ELEMENTAIS GENERUOJAMŲ
BESELIO PLUOŠTŲ PANAUDOJIMAS
NAŠESNIAM DIDELĖS GALIOS
LAZERINIAM MIKROAPDIRBIMUI
Lazerinių skaidrių terpių mikroapdirbimo technologijų vystymas yra labai patraukli tyrimų sritis siekiant bandinius apdirbti greičiau ir efektyviau. Šioje srityje vis labiau populiarėja Beselio-Gauso pluoštai dėl jiems būdingos pailgos nedifraguojančios zonos. Lyginant su Gauso pluoštu, Beselio-Gausu pluoštu galima nesugadinant paviršiaus kokybės raižyti įvairius stiklus net iki kelių milimetrų storio [1].
Įprastai Beselio-Gauso pluoštai yra formuojami aksikonu – kūginiu lęšiu su centre esančia aštria viršūne. Deja, net ir nedideli nukrypimai nuo tobula aksikono formos, o ypač užapvalinta viršūnė, lemia didelė generuojamo pluošto kokybės mažėjimą išilgai sklidimo ašies [2]. Siekiant gerinti generuojamo pluošto kokybę ar generuoti sudėtingesniu pluoštus, refrakcinis aksikonas gali būti pakeičiamas kitais optiniais elementais: difrakciniais
optiniais elementais, erdviniu šviesos moduliatoriumi (angl. spatial light modulator) ar metapaviršiais [3, 4]. Šie
nauji pluoštų formavimo optiniai elementai suteikia laisvę generuoti pluoštus, turinčius Beselio-Gauso pluošto sklidimo ypatybes, tačiau pakeisti taip, kad turėtų papildomų savybių paspartinančių apdirbimo procesą arba pagerinant kokybę.
Šiame tyrime naudojamas pluoštą formuojantis elementas, sukurtas įrašant dvejopalaužes nanogardeles kvarcinio stiklo tūryje [5]. Kadangi galima kontroliuoti šių nanogardelių ilgį bei orientaciją, galime keisti per elementą sklindančių pluoštų savybęs sukuriant specialų gardelių skirstinį. Tokie elementai vadinami geometrinės fazės
elementais (GFE). Naudojant GFE galima formuoti naujus ir įmantrius Beselio-Gauso pluošto, pavyzdžiui, pluoštą su elipsės formos centrine smaile (1 pav., b) [6]. Naudojant tokį pluoštą galima efektyviai generuoti kontroliuojamus bei orientuotus mikroįtrūkimus stikle.

a)

b)

1 pav.
a) Modifikuotas aksikono fazės skirstinys ir
b) sugeneruotas Beselio-Gauso pluošto intensyvumo skirstinys su elipsės formos centrine smaile.

Šiame darbe skaitmeninio modeliavimo pagalba buvo ieškoma optimalaus Beselio-Gauso pluošto intensyvumo skirstinio su elipsės formos centrine smaile ir pakankamai geru kontrastu. Siekiant gauti norimą pluošto
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modifikaciją, aksikono fazės skirstinys buvo padalintas į keturias dalis, tarp jų įvedant fazės postūmį (1 pav., a).
Pagal gautą optimalų fazės skirstinį buvo pagamintas GFE ir panaudotas stiklo raižymui.
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JONINIŲ SKYSČIŲ IR VANDENS
MIŠINIŲ STRUKTŪROS IR BMR
SPEKTRŲ MODELIAVIMAS
Joniniai skysčiai (JS) – tai medžiagos, sudarytos iš organinių molekulinių katijonų ir organinių arba neorganinių anijonų, kurios pasižymi aukštu cheminiu, elektrocheminiu ir terminiu stabilumu [1]. Vystantis „žaliajai“ chemijai joniniai
skysčiai tampa itin patrauklūs įvairiems taikymams, tačiau jų didelė klampa yra kliūtis platesniam naudojimui. Vienas
iš lengviausių būdų mažinti JS klampą – skiedimas vandeniu [2]. Perspektyva moduliuoti tokio tvaraus tirpiklio savybes vien tik keičiant vandens dalį mišiniuose susilaukė nemažo dėmesio [3]. Todėl svarbu suprasti vandens poveikį JS
savybėms JS mišiniuose su vandeniu molekuliniu lygiu. Eksperimentiniai BMR matavimų spektrai gali atskleisti svarbią
informaciją apie šių sistemų tarpmolekulinę struktūrą. Neseniai buvo pastebėta, kad 1H BMR cheminis vandens molekulių poslinkis vandeniniuose imidazolo joninių skysčių mišiniuose labai priklauso nuo mišinio sudėties [4]. Pastebėta, kad 1H BMR cheminis vandens poslinkis monotoniškai mažėja didėjant 1-butil-3-metilimidazolo tetrafluorborato
([C4mim][BF4]) JS molinei daliai. Šie stebėjimai kokybiškai skiriasi nuo imidazolo JS, turinčio hidrofilinius anijonus, kur
buvo užfiksuota nemonotoninė vandens 1H BMR cheminio poslinkio priklausomybė [4, 5].

Tyrimo tikslas
Šio tyrimo tikslas yra sumodeliuoti svarbiausius [C4mim][BF4] JS ir jo vandeninių mišinių tarpmolekulinės struktūros ypatumus ir BMR parametrus naudojant molekulinės dinamikos simuliacijas ir jungtinius kvantinės ir molekulinės mechanikos (QM/MM) metodus.
Šiame darbe buvo atliktos MD simuliacijos keturioms JS ir jo mišinių su vandeniu sistemoms:
1. grynas joninis skystis: 500 jonų porų;
2. JS-vanduo: moliniu santykiu 4:1 (500 jonų porų, 125 vandens molekulės);
3. JS-vanduo: moliniu santykiu 1:1 (500 jonų porų, 500 vandens molekulių);
4. JS-vanduo: 1:4 moliniu santykiu (500 jonų porų, 2500 vandens molekulių).
Sistemose pusiausvyra pasiekta naudojant izoterminį-izobarinį (NPT) ansamblį, o duomenų išrašymas atliktas taikant kanoninio ansamblio (NVT) modeliavimą visoms modeliuojamoms sistemoms.
QM/MM skaičiavimai buvo atlikti molekulių trajektorijų failams, kurie buvo užregistruoti NVT simuliacijų metu JS
mišiniams su vandeniu. Šie trajektorijų failai buvo sugeneruoti MD simuliacijų metu rezultatų registravimo statistinės
pusiausvyros sąlygomis fazėje. Kiekvienas failas sudarytas iš 100 molekulinių konfigūracijų, užregistruotų kas 40 ps.
Kiekvienoje molekulinėje konfigūracijoje atsitiktine tvarka pasirinktos 3 skirtingos vandens molekulės, kurios buvo laikomos centrinėmis QM/MM skaičiavimuose. Kvantinės mechanikos skaičiavimų dalis, t. y., centrinė vandens molekulė, buvo aprašoma tankio funkcionalo teorijos metodu, taikant PBE0 funkcionalą ir Def2–TZVP bazę. Klasikinėms molekulėms buvo taikomi taškiniai krūviai – tokie patys kaip ir MD simuliacijose. Į kvantinės mechanikos skaičiavimų dalį įtraukta ne tik centrinė vandens molekulė, bet ir jos 4 pirmieji vandenilinio ryšio partneriai – po vieną artimiausią
abiem centrinės vandens molekulės protonams ir du artimiausius deguonies atomui. Nors simuliacijos vykdytos kubinėje dėžutėje, ne visos molekulės buvo įtrauktos į QM/MM skaičiavimus. Molekulės, kurios buvo didesniu negu 20,0 Å
atstumu nuo centrinės molekulės, neįtrauktos. Vandens protono ekranavimo konstanta buvo įvertinama kaip vidurkis
per 300 molekulinių konfigūracijų kiekvienai nagrinėtai sistemai.
MD simuliacijų NPT ansamblyje metu apskaičiuoti [C4mim][BF4] JS ir jo mišinių su vandeniu tankiai, kokybiškai sutinka su eksperimentinėmis vertėmis, t. y. molekulinės dinamikos simuliacijų metu, pakankamai tiksliai buvo įvertinamas tankio mažėjimas (ir mažėjimo greitis) didėjant vandens molinei daliai tiriamoje sistemoje. Taip pat buvo nustatyta, jog didėjant vandens daliai mišinyje, vanduo yra labiau linkęs koordinuotis su tetrafluorborato anijonais negu su 1-butil-3-metilimidazolo katijonu. Žymus vandens kiekio efektas koordinacijos parametrams pastebimas JS molinei daliai mišinyje sumažėjus iki 0,20. Taip pat stebimas vandenilinių ryšių susidarymas tarp vandens molekulių, net
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kai vandens molinė dalis yra tik 0,20. Taigi, [C4mim][BF4] / vandens mišinių tarpmolekulinė struktūra labai skiriasi nuo
imidazolo JS su hidrofiliniais anijonais, kuriuose vyrauja vandens-anijono asociatai [5]. Įdomu tai, kad vietinio anijonų
pasiskirstymo aplink imidazolo katijono žiedą vandens molekulės praktiškai nepaveikė, o ryškesni pokyčiai pastebėti
tik tada, kai JS molinė dalis mišinyje sumažėja iki 0,20.
Apskaičiuotos vandens protonų ekranavimo konstantos: σ0,8 = 29,15 md, σ0,5 = 29,05 md, σ0,2 = 28,79 md. Ekranavimo konstantų mažėjimas, mažėjant JS moliniai daliai mišinyje, kokybiškai sutampa su eksperimentiniais duomenimis.
Visgi eksperimentiniai matavimai rodo, kad vandens 1H BMR cheminis poslinkis priklauso nuo mišinio sudėties daug
stipriau nei buvo gauta taikant MD–QM/MM metodiką. Viena iš galimų kiekybinio nesutapimo tarp modeliavimo ir
eksperimentinių rezultatų priežasčių yra ta, kad QM/MM skaičiavimuose į kvantmechaniškai aprašomą sistemos dalį
nebuvo įtraukas pilnas centrinės vandens molekulės solvatacinis sluoksnis.
Remiantis šiais rezultatais, galime daryti išvadą, kad 1-butil-3-metilimidazolo tetrafluorborato joninio skysčio struktūra yra ganėtinai stabili ir atspari skiedimo sukeliamiems tarpmolekulinės struktūros efektams. Tai reiškia, jog yra
galimybė sumažinti JS klampą, pakankamai gerai išlaikant „gryno“ JS savybes.
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BANGOLAIDINĖS STRUKTŪROS
PANAUDOJIMAS NEKOHERENTINĖS THz
SPINDULIUOTĖS ŽADINIMUI GaAs/AlGaAs
PARABOLINĖSE KVANTINĖSE DUOBĖSE
Iš GaAs/AlGaAs parabolinių kvantinių duobių (angl. Parabolic Quantum Wells – PQWs) nekoherentinę terahercinę (THz) spinduliuotę galima sužadinti keliais būdais. Pirmasis būdas yra nukreipti žadinančią spinduliuotę į bandinį
Briusterio kampu. Nors metodas nereikalauja papildomo bandinių apdirbimo, tačiau eksperimentą apsunkina didelė Briusterio kampo vertė (74,7°). Antrasis būdas yra padengti bandinio paviršių metaline gardele ir žadinančiąją spinduliuotę nukreipti statmenai bandinio paviršiui. Pagrindinis šio būdo trūkumas yra tai, kad mikroninio periodo gardelės būna mažo ploto, atspindi nemenką dalį krentančios spinduliuotės ir dėl to susiduriama su neleistinai dideliais žadinančios spinduliuotės nuostoliais. Trečiasis būdas, kuris naudojamas šiame tyrime, yra įvesti žadinančią spinduliuotę per šoninę bandinio briauną, nušlifuotą 45° kampu. Iš esmės visais šiais būdais siekiama pakreipti žadinančios spinduliuotės elektrinį vektorių taip, kad šis būtų statmenas aktyviojo sluoksnio plokštumai. Taip sudaromos sąlygos vykti
tarppajuostiniams šuoliams tarp GaAs / AlGaAs PQW energijos lygmenų, lemiantiems THz generaciją.

1 pav.
Santykinio sklidimo bangos
skaičiaus spektrai: kairėje tik
PQW sluoksnis, dešinėje PQW
yra apsuptas Al0.3Ga0.7As barjerais
iš abiejų pusių. Punktyrinė linija
vaizduoja ribinį bangos ilgį, virš
kurios elektrinė moda nebesklinda.
β – sklidimo bangos skaičius, k0 –
bangos skaičius vakuume. d ir a –
PQW storis, b – barjero storis.

Užauginti puslaidininkiniai dariniai turi būti tinkami tiek žadinančiai regimąjai, tiek sugeneruotai THz spinduliuotėms sklisti terpėje, kuri gali būti modeliuojama kaip bangolaidis. Dėl šios priežasties buvo sumodeliuoti skirtingo storio bangolaidžiai skirtingiems žadinančios spinduliuotės bangos ilgiams ir suskaičiuotas sklidimo bangos skaičiaus spektrai. Skaičiavimo teorija ir modelis sudarytas remiantis [1], o kodas paimtas iš paskaitos [2]. Pateiktame modelyje laikoma, kad bangolaidis apsuptas metalinių sluoksnių, kurie atspindi šviesą. Turimų bandinių atveju, didelio legiravimo
sluoksniai prilyginami metaliniams sluoksniams. Imituoti parabolinį lūžio rodiklio profilį naudota laiptinė lūžio rodiklio
priklausomybė nuo koordinatės sluoksnio auginimo kryptimi. Pagal 1 pav., tik PQW sluoksnio atveju, pagrindinės arba nulinės elektrinio lauko modos sklidimas palaikomas 600–900 nm žadinančiosios spinduliuotės bangų ilgio intervale, kai sluoksnio storis yra bent 0,15 um arba didesnis. Tuo tarpu pridėjus barjerus, barjero storis turėtų būti bent
0,039 um arba didesnis, kai PQW storis yra 0,052 um, kad visame šiame bangos ilgių intervale palaikytų žadinančiosios spinduliuotės pagrindinės modos sklidimą bangolaidyje.
Bandiniai užauginti molekulinio pluošto epitaksijos būdu. Naudotas reaktorius Veeco GENxplor R&D. Užauginti
4 skirtingų struktūrų bandiniai: 1) aktyvioji sritis tik PQW, 2) ir 3) PQW viduryje GaAsBi kvantinė duobė (angl. Quantum
Well – QW), 4) kaip ir trečiasis bandinys, tačiau PQW viduryje yra InGaAs QW. Detalesnė bandinių struktūra pavaizduota
1 pav. viršuje kairėje. Bandiniai buvo padengti aukso sluoksniais iš abiejų pusių naudojant plonų sluoksnių nusodinimo
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įrenginį E-Beam TFDS-870 (VST Services, Izraelis). Galiausiai, kairioji ir dešinioji bandinio briaunos buvo nušlifuotos
45° kampu. Nušlifuotų bandinių nuotraukos pateiktos 1 pav. viršuje dešinėje.
Pirmiausia eksperimentas atiliktas su GaAs bandiniu ir išmatuoti THz pralaidumo spektrai. Naudotas Furjė transformacijos spektrometras Nicolet 8700 (Thermo Fisher Scientific, JAV). Rezultatai pateikti pav. 1 apačioje dešinėje. Kreivės BT ir BA rodo praleidžiamų dažnių kraštą ties 16,5 THz. Žemų dažnių ruože stebimi triukšmai ir tame intervale bandinys THz spinduliuotės nepraleidžia. Virš 16,5 THz spinduliuotė praleidžiama. Pralaidumo eksperimentas atiliktas su
PQW bandiniais , tačiau zonduojanti THz spinduliuotė tuo atveju pro bandinį nepraėjo. Atliktas eksperimentas rodo,
kad praleidžiamų dažnių riba ženkliai skiriasi nuo suskaičiuotos ir paruoštų bandinių su legiruotais sluoksniais dizainai turi per siaurą bangolaidinę ertmę THz spinduliuotei sklisti. Kol kas nustatyto neatitikimo priežastis sunku įvardinti. Ateityje planuojama optimizuoti eksperimentą ir patikslinti modeliavimo rezultatus.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0224) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

2 pav.
Viršuje kairėje pavaizduotos užaugintų bandinių schemos su sluoksnių aprašymais. Viršuje dešinėje atitinkamo nušlifuoto bandinio
fotografijos. Apačioje kairėje pralaidumo eksperimento schema, kur auksiniais veidrodžiais nukreipiama spinduliuotė, per vidurį ant
stalelio tiriamas bandinys ir folijos ekranas, nepraleidžiantis atsispindėjusios ir tiesiai iš šaltinio ateinančios spinduliuotės. Apačioje
dešinėje spektrogramos, kur naudojamas GaAs bandinys. A – atraminis oro spektras be veidrodžių, Va ir Vb – bandinio vietoje
auksinis veidrodis, F – bandinio vietoje THz atspindinti folija, BT – GaAs pralaidumo matavimo konfigūracija, kai nukreipiantys
veidrodžiai toliau nuo bandinio, o BA – kai arčiau, T – kai lieka oro tarpas, kai bandinys ištrauktas iš folijos apvyniojimo.

Literatūra
[1] S. J. Orfanidis, Electromagnetic Waves and Antennas (Rutgers University, 2016), chapter Waveguides, 362–410, https://www.ece.rutgers.
edu/~orfanidi/ewa/ [peržiūrėta Internete 2022-04-05].
[2] R
 umpf, R., Slab Waveguide Analysis (2020-02-18). EMpossible. https://empossible.net/wp-content/uploads/2018/03/Lecture-Slab-waveguideanalysis.pdf [peržiūrėta Internete 2022-04-03].
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DONORINIUS IR AKCEPTORINIUS
FRAGMENTUS TURINČIŲ ORGANINIŲ
SPINDUOLIŲ SINTEZĖ IR SAVYBĖS
Staigus organinių šviesą skleidžiančių diodų (OLED) vystymasis leido masiškai juos pritaikyti gaminant tiek didelius televizorių monitorius, tiek mažesnius išmaniųjų prietaisų ekranus. Šių OLED emisiniai sluoksniai pasižymi regimosios šviesos (RŠ) emisija. Tačiau kuriant vis naujus elektroaktyvius organinius junginius atrandama medžiagų, pasižyminčių ne tik RŠ,
bet ir infraraudonosios spinduliuotės (NIR) emisija, esančia 700–1000 nm bangos ilgių intervale [1]. Būtent NIR OLED vystymasis pastaraisiais metais patraukė didelį dėmesį dėl galimybės juos panaudoti chemojutikliuose, biojutikliuose ar naktinio matymo prietaisuose [2].
NIR emisija pasižymintys junginiai yra pagrindinis ir svarbiausias NIR OLED komponentas. Tokios medžiagos klasifikuojamos į: metalų kompleksus, π-konjuguotas makromolekules bei mažas organines molekules, turinčias donorinį (D) ir akceptorinį (A) fragmentą. Nors ir yra nemažai publikacijų apie efektyvius NIR fosforescencinius OLED, tačiau kai kurios problemos vis dar kelia iššūkių. Pavyzdžiui, maksimalus išorinis kvantinis efektyvumas (EQE) pasiekiamas tik esant mažam srovės tankiui, o pasiekus didelį srovės tankį efektyvumas smarkiai krinta [2]. Kita problema – retųjų metalų naudojimas, kuris lemia ne tik didelę kainą, bet ir junginių toksiškumą, ribojantį fosforescencinių NIR OLED pritaikymą biomedicinoje [3].
Kaip alternatyva šiems junginiams galėtų būti bemetaliai NIR fluorescenciniai OLED, kurie pasižymi žema kaina, nesudėtinga sinteze bei galimybe labai įvairiai modifikuoti cheminę struktūrą. Nepaisant šių privalumų, vis dar nėra atrasta NIR
junginių, kurie savo efektyvumu galėtų konkuruoti su efektyviausiais RŠ OLED spinduoliais, todėl labai svarbi tokių medžiagų paieška [4]. Šio projekto tikslas – naujų elektroaktyvių junginių, turinčių donorinius ir akceptorinius fragmentus, sintezė ir savybių tyrimas.
Heterocikliniai azoto atomą turintys aromatiniai junginiai sėkmingai panaudojami kuriant efektyvius optoelektronikos prietaisus dėl didelio elektronų giminingumo, kuris nulemia stiprias elektronakceptorines savybes. Šios klasės junginiams būdinga efektyvi šviesos absorbcija ir emisija bei didelis krūvininkų judris [5, 6]. Dėl puikių elektroakceptorinių savybių elektroaktyvių junginių sintezėje naudojama ir ciano- grupė [7]. Sujungus tokias dvi akceptorines grupes gaunamas
dar stipresnis elektroakceptorinis fragmentas nei pradiniai, kas yra labai svarbu kuriant donoro-akceptoriaus struktūra paremtus spinduolius [8].
Tarp populiariausių elektronų donorų dažnai minimi karbazolas, dimetilakridanas, fentiazinas, fenoksazinas bei jų dariniai [9]. Fentiazinas ir fenoksazinas yra gana stiprūs elektronų donorai ir dažniausi naudojami raudonos spalvos emisija pasižyminčių spinduolių gamyboje [10]. Tuo tarpu karbazolas yra silpnesnis donoras nei fentiazinas ar fenoksazinas, tačiau jo
savybes galima smarkiai modifikuoti įvedant įvairius pakaitus. Tai leidžia pasiekti aukštą junginių emisijos efektyvumą bei
pagerinti kitas svarbias charakteristikas [11]. Akridano pagrindu paremti junginiai taip pat plačiai naudojami kaip donorai
bei kaip skyles pernešančios medžiagos saulės baterijose, OLED ir kituose optoelektronikos prietaisuose [12]. Modifikuojant
akridaną galima gauti įvairia emisija pasižyminčius junginius – nuo efektyvių mėlynų iki efektyvių raudonų emiterių [13–14].
Junginių sintezę sudaro dvi pakopos. Pirmoje pakopoje ciklizacijos reakcijos metu susintetintas akceptorinis LD fragmentas. Iš šio tarpinio junginio, vykdant paladžio katalizatoriaus katalizuojamą C-N ryšio Buchwald-Hartwig‘o kopuliavimo reakciją [15], gauti 4 galutiniai produktai su skirtingais donoriniais fragmentais: fentiazinu (LD-4), fenoksazinu (LD-5),
2,7-di-tret-butil-9,9-dimetil-9,10-dihidroakridanu (LD-6) ir 3,6-di-tret-butil-9H-karbazolu (LD-7).

NC

i

N
1 pav.

N
D
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Akceptorinio LD fragmento struktūrinė formulė,
kur D – donorinis fragmentas

Terminių savybių nustatymui buvo pasitelkti termogravimetrinės analizės (TGA) ir diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos (DSK) metodai. TGA metodo pagalba nustatytos junginių destrukcijos temperatūros, kurios išsidėsto 290–310 °C intervale.
Tuo tarpu DSK metodu tirti faziniai virsmai. Visų junginių DSK termogramose antrojo kaitinimo metu fiksuoti endoterminiai
stiklėjimo virsmai, kurie parodo, kad gautos medžiagos yra amorfinės. Stiklėjimo temperatūros išsidėsto 84–146 °C intervale.
Elektrocheminės savybės tirtos ciklinės voltamperometrijos (CV) metodu. Iš voltamperogramų nustatyta, kad junginiai
pasižymi grįžtama oksidacija ir yra elektrochemiškai stabilūs. Iš voltamperogramų taip pat nustatytos jonizacijos potencialų (IPCV) vertės, kurios yra 5,43–5,61 eV intervale. Stipriausiomis elektrondonorinėmis savybėmis pasižymėjo fenoksazino
donorinį fragmentą turintis junginys LD-5 (5,43 eV), o silpniausiomis elektrondonorinėmis savybėmis – karbazolilfragmentą turintis junginys LD-7 (5,61 eV). Nustatytos IPCV vertės rodo, kad gauti junginiai gali būti sėkmingai suderinti su kitais aktyviaisiais OLED sluoksniais pagal energetinius lygmenis.
Chinaksolino darinių su skirtingais donoriniais fragmentais fotofizikinės savybės buvo tirtos UV/RŠ spindulių absorbcijos ir fluorescencinės spektroskopijos metodais. Iš junginių tolueno tirpalų ir sluoksnių UV/RŠ absorbcijos spektrų nustatyta, kad junginiai spinduliuotę sugeria 250–525 nm bangos ilgio intervale. Iš absorbcijos spektrų taip pat nustatytos optinės
juostos tarpo (Egopt) vertės. Mažiausia vertė nustatyta donorinį fenoksazino fragmentą turinčiam LD-5 (2,48 eV). Kitų junginių Egopt vertės išsidėsto 2,52–2,73 eV intervale, jos pateiktos 1 lentelėje.
Iš fotoliuminescencijos ir fosforescencijos spektrų nustatytos energetinio tarpo (ΔEST) vertės. Nedidelės vertės leidžia daryti prielaidą, kad junginiams būdinga termiškai aktyvuota uždelstoji fluorescencija (TADF). Dėl nedidelio tirpalų ir sluoksnių emisijos efektyvumo, t. y. kvantinės išeigos (PLQY), buvo nuspręsta medžiagas disperguoti 10 % mCBP
matricoje. Gautų sluoksnių emisijos spektrų bangos ilgių maksimumai išsidėsto 500–588 nm intervale. Raudoniausia emisija pasižymėjo fentiazino donorinį fragmentą turintis LD-4.

1 lentelė. Junginių fotofizikinės charakteristikos
Tirpalai
Junginys

Sluoksniai

Sluoksniai 10 % mCBP
matricoje

FL λmax,
nm

ΔEST

Egopt, eV

PLQY, %

FL λmax,
nm

PLQY, %

τ1, ns

τ2, ns

PLQY, %

LD-4

622

0,02

2,73

1

630

<1

3,66

25,85

4

LD-5

608

0,04

2,48

1

642

<1

0,56

18,04

13

LD-6

589

0,02

2,52

3

620

<1

11,56

64,35

8

LD-7

498

0,07

2,69

19

574

<1

1,34

9,98

4

FL λmax – fluorescencijos maksimumai kambario temperatūroje; ΔEST – energetinis tarpas; Egopt – optinės juostos tarpas; PLQY – kvantinė išeiga;
τ1 ir τ2 – komponenčių gyvavimo trukmės.

Apibendrinant visas savybes galima teigti, kad susintetinti junginiai galėtų būti panaudoti OLED prietaisuose emisinio sluoksnio gamybai, nes pasižymi geru terminiu ir elektrocheminiu stabilumu, galimybe formuoti amorfinius sluoksnius,
tinkamomis IP vertėmis bei šiek tiek didesnėmis mCBP matricoje disperguotų sluoksnių PLQY vertėmis.
Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0007) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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RAUDONŲ SPINDUOLIŲ, PASIŽYMINČIŲ
TERMIŠKAI AKTYVINAMA UŽDELSTĄJA
FLUORESCENCIJA, SINTEZĖ IR TYRIMAS
Termiškai aktyvinama uždelstoji fluorescencija (TADF, angl. thermally activated delayed fluoroscence) pasižyminčios medžiagos yra naudojamos trečios kartos organinių šviestukų (OLED, angl. organic light emitting diodes) gamybai.
[1] TADF dėka medžiagose galima pasiekti 100 % fluorescencijos kvantinį našumą nenaudojant fosforescencijos. TADF
mechanizmas pirmą kartą buvo nagrinėtas 1929 metais, tačiau tik prieš dešimtmetį pirmą kartą buvo sėkmingai realizuotas efektyvaus OLED‘o gamyboje. Trečios kartos organiniams spinduoliams kurti yra nebūtini sunkieji metalai, kas
leidžia sumažinti prietaisų gamybos kaštus. TADF procesui reikalingas labai mažas energijos skirtumas tarp medžiagos singletinės ir tripletinės būsenos energijų (ΔEST, angl. energy gap between triplet and singlet excited states), kuri
įgalina tripletinių eksitonų atbulinę interkombinacinę konversiją (RISC, angl. reverse intersystem crossing) [2]. Reikiamam ΔEST gauti yra sintetinamos medžiagos su erdviškai atskirtais donoriniais ir akceptoriniais fragmentais, kuriuose
HOMO (angl. highest occupied molecular orbital) ir LUMO (angl. lowest occupied molecular orbital) lokalizuojasi skirtinguose molekulės fragmentuose.
Praktikos metu buvo siekiama gauti raudonus TADF spinduolius, kuriuos būtų galima panaudoti OLED‘ų struktūroje. Panaudojant akceptorinį (A) fluorenono ir donorinius (D) 3,6-di-tert-butil-9H-karbazolo, 2,7-dimetoksi-9H-karbazolo bei 2,7-di-tert-butil-9,9-dimetilakridano fragmentus, buvo sumodeliuotos spinduolių struktūros. D-A-D junginiai buvo gauti pagal Buchwald-Hartwig reakcijos metodiką, panaudojant paladžio katalizatorių. Reakcijos metu, tarp
arilhalogenidų ir aromatinių aminų, susiformavo naujas anglis-azotas ryšys [3]. Susintetinti junginiai buvo gryninami
kolonėlinės chromotografijos metodu, jų cheminės struktūros identifikuotos branduolių magnetinio rezonanso, infraraudonųjų spindulių spektroskopijos ir masių spektrometrijos metodais.
Pasitelkus tankio funkcionalo teoriją (DFT, angl. density functional theory) buvo atlikti susintetintų junginių
kvantinės chemijos skaičiavimai. Nustatyta, kad dvisienis kampas tarp donorinio karbazolo fragmento ir akceptoriaus yra apie 50 laipsnių. Dėl šios priežasties elektronų tankis HOMO būsenoje yra pasiskirstęs per visą molekulės ilgį, o LUMO būsenoje elektronų tankis lokalizuojasi tik akceptoriaus fragmente (1 pav.). Junginyje, turinčiame
2,7-di-tert-butil-9,9-dimetilakridano pakaitus, dvisienis kampas D-A sudaro 90 laipsnių, kas užtikrina skirtingą elektronų
tankio pasiskirstymą HOMO ir LUMO lygmenyse (1 pav.). Yra žinoma, kad silpna sanklota tarp HOMO ir LUMO būsenų
banginių funkcijų užtikrina mažą ΔEST. Todėl galima daryti prielaidą, kad D-A-D junginys, turintis akridano fragmentus,
gali būti potencialus TADF spinduolis.

1 pav.
Junginių SP5, SP6 ir SP7
elektronų išsidėstymas HOMO
ir LUMO lygmenyse.
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Siekiant įrodyti TADF procesą, buvo tiriamos susintetintų D-A-D junginių fotofizikinės savybės. Junginių tirpalų
ir sluoksnių ΔEST vertės buvo nustatytos iš jų fotoliuminescencijos spektrų. Tyrimai parodė, kad junginio, su donoriniu 2,7-di-tert-butil-9,9-dimetilakridano fragmentu, fluorescencijos ir fosforescencijos spektrai sutampa, kas užtikrina
ΔEST vertę artimą nuliui bei įgalina RISC procesą. Taip pat buvo matuojamos šio junginio fotoliuminescencijos gesimo
kreivės skirtingose temperatūrose. Keliant temperatūrą buvo nustatytas fotoliuminescencijos intensyvumo padidėjimas ir gesimo trukmių sumažėjimas. Šio eksperimento rezultatai įrodė TADF vyksmą, kuomet uždelstoji fluorescencija buvo aktyvinama šiluma.

2 pav.
Junginio SP5 fotoliuminescencijos
spektrai ir fotoliuminescencijos
gesinimo kreivės skirtingose
temperatūrose.

Analogiški D-A-D junginių, turinčių 3,6-di-tert-butil-9H-karbazolo ar 2,7-dimetoksi-9H-karbazolo fragmentus, tirpalų ir sluoksnių fotofizikiniai tyrimai neparodė TADF junginiams būdingų savybių. Susintetintuose junginiuose buvo
stebima singletinių eksitonų sukelta emisija, tripletinių eksitonų sustiprintos fluorescencijos nepavyko užfiksuoti. Kaip
parodė teoriniai skaičiavimai, sanklota tarp HOMO ir LUMO būsenų banginių funkcijų karbazolo dariniuose D-A-D neleido šiuose junginiuose užtikrinti mažo energijos skirtumo tarp singletinio ir tripletinio lygmens.

3 pav.
Junginio SP6 fotoliuminescencijos
spektras ir fotoliuminescencijos
gesinimo kreivės skirtingose
temperatūrose.

Gauti rezultatai rodo, kad buvo susintetinti raudonos spalvos emisiją skleidžiantys D-A-D spinduoliai. Junginys,
su 2,7-di-tert-butil-9,9-dimetilakridano fragmentais, yra potencialus TADF spinduolis, kuris galėtų būti panaudotas
efektyvaus raudono OLED‘o gamybai.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0018) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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147

L. Graibus
Kauno technologijos universitetas

MĖLYNOS SPALVOS EMISIJA PASIŽYMINČIŲ
FENANTROIMIDAZOLO DARINIŲ, SKIRTŲ
TREČIOS KARTOS ORGANINIAMS
ŠVIESOS DIODAMS, SINTEZĖ
Trečios kartos organinių šviesos diodų (OLED) technologijoje yra naudojamos junginiai pasižymintys termiškai aktyvinama uždelstąja fluorescencija (TADF). TADF junginiuose tripletiniam elektronui pereinant į singletinę būseną įvyksta fotono emisija [1]. TADF emiteriai gali būti susintetinti iš nebrangių organinių reagentų, o jų vidinis kvantinis našumas gali siekti 100 % [2]. Perspektyvi alternatyva TADF medžiagoms yra tripletų anihiliacija paremta emisija (TTA). TTA
medžiagos nuo TADF medžiagų skiriasi emisijos mechanizmu. Šiose medžiagose du mažaenergetiniai tripletiniai eksitonai susijungia į vieną didelės energijos singletinį eksitoną inicijuodami šviesos emisiją. TTA medžiagų kvantinis našumas gali siekti 62,5 % [3].
TADF ir TTA emisijos mechanizmu veikiančios medžiagos dažniausiai turi elektronų donorinius ir akceptorinius
pakaitus, kurių prigimtis ir padėtis molekulėje apsprendžia junginio emisines savybes. Tyrimais nustatyta, kad fenantroimidazolo dariniai yra lengvai modifikuojami, išsiskiria efektyvia mėlynos šviesos emisija ir aukštu terminiu stabilumu [4]. Dėl šių priežasčių fenantroimidazolo dariniai yra perspektyvios medžiagos šviesos emisijos sluoksniams
OLED šviestukuose.

N

N

N

: electronų donoriniai pakaitai

N
: electronų akceptoriniai pakaitai

1 pav.
Fenantroimidazolo darinių struktūros

Šio projekto metu buvo susintetinti keturi fenantroimidazolo dariniai, turintys modifikuotas elektrondonorines
akridano bei fentiazino grupes ir elektronakceptorinę benznitrilo grupę. Pirmosios sintezės pakopos metu, taikant kondensacijos reakciją buvo susintetinti tarpiniai LG1 ir LG4 junginiai. Vėliau, taikant Buchwald‘o-Hartwig‘o kopuliavimo
reakcijas, buvo susintetinti galutiniai LG1-PT, LG1-AKR, LG4-PT ir LG4-AKR junginiai.
Visų susintetintų fenantroimidazolo darinių struktūros buvo patvirtintos 1H BMR, FTIR ir masių spektrometrijos
metodais. Junginiai buvo gryninami taikant kolonėlinės chromatografijos metodiką.
Ištirtos susintetintų junginių terminės, fotofizikinės ir elektrocheminės savybės. Termogravimetrinės analizės tyrimais nustatyta, kad junginiai yra termiškai stabilūs: temperatūra, kai masės nuostolis siekia 5 %, išsidėsto intervale nuo 430 °C iki 455 °C. Diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos tyrimai parodė, kad tiriami junginiai yra morfologiškai stabilūs, jų stiklėjimo temperatūrų reikšmės išsidėsto intervale nuo 212 °C iki 262 °C. Junginių fluoresencijos
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spektrai parodė, kad susintetinti junginiai pasižymi mėlynos šviesos emisija. Nustatytos fenantroimidazolo darinių tolueno tirpalų emisijos kvantinių išeigų vertės (PLQY). Aukštesnėmis PLQY vertėmis pasižymėjo junginiai, kurių struktūroje akceptorinis fragmentas yra prijungtas C2- imidazolo žiedo padėtyje. Junginių elektrocheminės charakteristikos
buvo nustatytos ciklinės voltamperometrijos metodu. Pastebėta, kad gautos medžiagos yra elektrochemiškai stabilios,
jų jonizacijos potencialo (IPCV) vertės tarpusavyje labai panašios ir yra 4,94–5,10 eV.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0025) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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POLIETILENTEREFTALATO
CHEMINIS PERDIRBIMAS

Polietilentereftalatas (PET) vienas iš plačiausiai naudojamų plastikų pasaulyje. PET pasižymi šiomis savybėmis: atsparumas tempimui ir smūgiams, cheminis atsparumas, skaidrumas, lengvas perdirbimas į gaminius ir terminis stabilumas [1]. PET nesukelia šalutinio poveikio aplinkai ir žmogui, todėl jis palčiai yra naudojamas maisto ir gėrimų pramonėje. Tačiau, problema kyla dėl besikaupiančio didelio PET kiekio sąvartynuose, todėl reikia ieškoti naujų būdų kaip
perdirbti šį plastiką.
PET perdirbimas gali būti mechaninis ir cheminis [1]. Mechaninio PET perdirbimo metu gaunamas perdirbtas PET (rPET) praranda savo kokybę dėl terminio ir hidrolizinio skilimo, todėl rPET nebegali būti naudojamas maisto pramonėje [2]. Cheminis perdirbimas yra skirstomas į metanolizę, hidrolizę, aminolizę ir glikolizę [2]. Glikolizė
yra PET depolimerizacijos reakcija, kurioje yra naudojamas etilenglikolis, kaip tirpiklis, ir neorganinės kilmės metalų turintis katalizatorius [2] (1 pav.). Gaunamas produktas yra bis(2-hidroksietil)tereftalatas (BHET) [2]. Norint gauti kuo didesnį BHET išeigą yra svarbu reakcijoje parinkti kuo efektyvesnį ir aplinkai žalingo poveikio nesukeliantį katalizatorių. Dažniausiai naudojami katalizatoriai glikolizės reakcijoje yra metalų (Zn, Co, Pb) acetatai, NaHCO3,
NaCO3, Zn arba Fe chloridai [2].

1 pav.
Fenantroimidazolo darinių struktūros

Šio darbo tikslas buvo panaudoti majenitą (Ca12Al14O33) kaip naująjį katalizatorių, kuris gali būti naudojamas PET
glikolizės reakcijoje. Majenitas yra aliuminio ir kalcio turintis oksidas, kuris pasižymi kristaline struktūra. Kuo didesnis
majenito dalelių paviršiaus plotas, tuo katalizatoriaus aktyvumas yra didesnis [3].
PET glikolizės reakcija atliekama 250 cm3 trigurklėje apvaliadugnėje kolboje, kurioje įdedamas reikiamas majenito kiekis ir įpilama 15,6 ml etilenglikolio (EG). Mišinys kaitinamas iki 196 °C temperatūros. Suberiama 7 g PET plokštelių. Po 2,5 val apvaliadugnė kolba nuimama nuo kaitlentės ir vėsinama ledo vonioje iki kol mišinys atšals ir susiformuos nuosėdos. Į mišinį įpilama 93 g distiliuoto verdančio vandens. Mišinys kaitinamas iki 100 °C temperatūros. Karštas mišinys filtruojamas naudojant šildomą Biuchnerio piltuvą. Gautas filtratas supilamas į stiklinę ir kaitinamas iki kol suspensija taps skaidri, o vėliau vėsinama 16 val. esant 4 °C temperatūrai. Stiklinėje susikristalizavęs produktas filtruojamas per stiklinį filtrą ir džiovinamas esant 60 °C temperatūrai. Gauto BHET struktūra įrodyta
FTIR ir termine analize.
Naudojami katalizatoriai, jų kiekiai ir gautos BHET išeigos yra pateiktos 1 lentelėje. Matyti, kad nenaudojant jokio katalizatoriaus BHET išeiga yra tik 0,5 %, o didžiausia BHET išeiga naudojant majenitą yra 69,2 %, kurio kalcinavimo temperatūra yra 900 °C. Majenitas, kurio kalcinavimo temperatūra yra 900 °C pasižymi didžiausiu dalelės
paviršiaus plotu ir dideliu kristališkumu.
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1 lentelė. PET depolimerizacijos reakcijai naudojami katalizatoriai ir BHET išeiga

Nr.

Katalizatorius

1

Katalizatorius/PET

BHET išeiga, %

mol/mol

g/g

-

-

-

0,5

2

Sb2O3

0,01

0,227

47,0

3

Zn(CH3COO)2

0,01

0,175

75,5

4

0,0013

0,009

65,7

5

0,0017

0,01

69,2

5a

0,0017 (1 val.)

0,01

55,7

0,0017 (4 val.)

0,01

61,8

6

0,0025

0,02

64,4

7

0,005

0,04

50,6

8

0,01

0,07

46,6

9

0,0013

0,009

48,2

10

0,0017

0,01

59,5

0,0025

0,02

56,8

12

0,005

0,04

46,1

13

0,01

0,07

22,4

14

0,0013

0,009

55,0

15

0,0017

0,01

55,8

0,0025

0,02

56,9

17

0,005

0,04

45,3

18

0,01

0,07

30,6

5b

11

16

Ca12Al14O33
(900 °C)

Ca12Al14O33
(550 °C)

Ca12Al14O33
(350 °C)

Apibendrinant tyrimų rezultatus, galima daryti išvadą, kad naujai susintetintas junginys – majenitas (Ca12Al14O33),
gali būti naudojamas kaip katalizatorius PET perdirbimui vykdant glikolizės reakciją. Geriausi rezultatai gauti naudojant
aukštoje 900 °C temperatūroje kalcinuotą majenitą ir pasiekta virš 69 % BHET produkto išeiga.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0034) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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METALŲ (ZN2+, CU2+, CO2+) JONŲ
ĮTAKĄ MONETITO SUSIDARYMUI
HIDROTERMINĖS SINTEZĖS METU BEI JŲ
ADSORBCINĖ GEBA METALŲ JONAMS
Monetitas (CaHPO4) yra tirpus ir švelniai rūgštinis kalcio fosfatas. Jis dėl savo išskirtinių savybių, po tam tikro laiko savaime sukietėja. Monetitas gali būti naudojamas dantų pastose, maisto pramonėje – kaip tešlos modifikatorius, reguliuoti rūgštingumui, emulsiklis. Dėl savo netoksinių savybių bevandenis kalcio fosfatas naudojamas vandens nukenksminimui, emalio remineralizacijai, audinių ir kaulų inžinerijoje [1]. Monetito kalcio ir fosforo santykis mažesnis nei hidroksiapatito. Todėl monetitas yra termiškai nestabilus ir esant pH
vertei didesnei nei 6–7 persikristalizuoja į stabilesnį kalcio fosfato junginį. Dėl šios priežasties monetitas yra
HAp pirmtakas.
Nepaisant to, kad monetito sukietėjimo laikas yra valdomas ir pasižymi geromis mechaninėmis savybėmis, tačiau,
norint panaudoti sunkiųjų metalų valymo tikslams, reikia pagerinti tam tikras savybes. Taigi, įterpiami pakaitų jonai į
monetitą galima gerokai pagerinti tiek jo savybes tiek ir susidarymo trukmę. Šiam tikslui naudojami įvairūs jonų pakaitai: Zn2+, Cu2+, Co2+, Cr3+, Mg2+ ir kitais. Įvairūs tyrimai parodė, kad kiekvienas jonas turi savo privalumų ir savo vaidmenį fizikinėms, cheminėms ir biologinėms monetito savybėms [2].

Naudotos medžiagos ir tyrimų metodai.
Ruošiant pradinius mišinius, pasverta 4 g kalcio karbonato ir metalų (Zn2+, Cu2+, Co2+) priedo, kur Me2+/Ca molinis santykis 0,05, 0,1, 0,2. Pasvertos medžiagos supiltos PTFE (politetrafluoretilenas) 45 ml indelius bei užpiltos 40 ml
fosforo rūgšties arba diamonio hidrofosfato ir distiliuoto vandens tirpalu. Kalcio ir fosforo santykis išlaikytas 1,67. Sintezė vykdyta nemaišant suspensijos autoklave „Parr instruments“ (Vokietija), kai sočiųjų vandens garų temperatūra buvo 140 °C, o izoterminio išlaikymo trukmė – 0 h, 2 h, 8 h. Sočiųjų vandens garų temperatūra buvo pasiekta per
2 h. Po sintezės bandiniai nufiltruojami Biuchnerio piltuvu. Gauti produktai džiovinti 50 °C temperatūroje 24 h, po
to persijoti per sietą, kurio akučių dydis 80 μm. Adsorbcijai naudotas Cu(NO3)2 tirpalas, kuris pagamintas distiliuotame vandenyje ištirpinus Cu(NO3)2∙6H2O granules, tirpalo koncentracija 1 g/l, adsorbcija vykdyta 25 °C temperatūroje,
0,5 g(adsorbento)/50 ml tirpalo.

Rezultatai.
Nustatyta, kad grynoje CaCO3-H3PO4-H2O sistemoje, visomis tirtomis sąlygomis 0 h, 2 h ir 8 h izoterminio išlaikymo metu, vyksta intensyvi kalcio fosfatų kristalizacija. Jau temperatūros kėlimo metu susidaro tikslinis sintezės produktas kalcio fosfato hidroksidas – monetitas (CaPO3(OH), PDF Nr. 00-009-0080). Išanalizavus gautas kreives, nustatyta, kad susintetinto 0 val. monetito pagrindinės difrakcinės smailės intensyvumas 2,47 kartus didesnis lyginant su
2 h išlaikymo trukme (1 pav., a 1 kr. ir 2 kr.). Reikia paminėti, kad ilgėjant sintezės trukmei monetitas pradeda persikristalizuoti į hidroksiapatitą (HAp Ca5(PO4)3(OH), PDF Nr. 04-007-5086). Ta pati tendencija stebima ilginant hidroterminio apdorojimo trukme iki 8 val. Pažymėtina, kad visomis išlaikymo trukmėmis, lieka nesureagavusio pradinio junginio – kalcio karbonato (CaCO3, PDF Nr. 04–008–0198). RSDA duomenis patvirtino vienalaikės terminės analizės rezultatai. Analizės metu nustatyti keturi endoterminiai efektai (1 pav., b, 2b kr.). Pirmasis efektas ~153 °C būdingas adsorbuoto vandens pasišalinimui iš sintezės produktų. Endoterminis efektas ~462 °C temperatūroje būdingas tikslinio
sintezės produkto – monetito skilimui, kuris šiame temperatūros intervale netenka vienos molekulės vandens ir susidaro kalcio pirofosfatas (Ca2P2O7). Endoterminis efektas 650–750 °C temperatūros intervale būdingas kalcio karbonato skilimui. Aukštoje temperatūroje ( ~790 °C) temperatūros vyksta kalcio pirofosfato γ-Ca2P2O2 alotropinės formos
pasikeitimu į β-Ca2P2O2. Dalinai šios reakcijos virsmą patvirtina TGA duomenys, nes minėtame intervale stebimi labai
neženklūs masės nuostoliai (1 pav., b, 1a kr.).
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1 pav.
CaCO3-H3PO4-H2O sistemoje susidariusių produktų RSDA (a) ir VTA (b) kreivės kai izoterminio išlaikymo trukmė, 140 °C temperatūroje:
1–0 h, 2–2 h, 3–8 h. Žymenys: 1a – TG kreivė, 2b – DSK kreivė, m – monetitas, a – hidroksiapatitas,
k – kalcio kalbonatas, * – pagrindinės monetito smailės (d – 0,336 nm) intensyvumas santykiniais vienetais.

Zn2+/Ca=0,05

Molinis santykis
Zn2+/Ca=0,1

Zn2+/Ca=0,2

Zn2+, Cu2+, Co2+ jonų įtaką junginių susidarymui hidroterminės sintezės 140 °C temperatūroje, CaCO3-H3PO4-H2O
sistemoje. Naudojant metalų priedus identifikuota, kad jie terpiasi į sintezės produktus, bei sudaro naujus junginius.
Atlikus hidrotermines sintezes su metalų jonų priedais, nustatyta, kad didžiausios įtakos tikslinio sintezės produkto –
monetito smailių intensyvumui turi Zn2+ jonų priedas. Pastebėta, kad po trumpiausios sintezės trukmės ir su mažiausia Zn2+ priedo koncentracija susidaro labai intensyvi pagrindinio junginio smailė (2 pav.). Didinant koncentracija ir ilginant sintezės trukme kartu su monetito ir kalcio karbonato mišiniu, nustatomi nauji sintezės produktai, kurie pateikiami 2 paveiksle. Ištyrus Cu2+ ir Co2+ jonų įtaką monetito kristalizacijai, pastebėta, kad jie turi neigiamos įtakos monetito smailių intensyvumui. Pažymėtina, kad su Cu2+ jonais po trumpiausios sintezės trukmės, esant didžiausiai priedo koncentracijai (Cu2+/Ca=0,2) susidaro palyginus intensyvios monetito difrakcinės smailės. O štai su Co2+ jonai, kai
molinis santykis 0,1 po 0 h izoterminio išlaikymo trukmės, neidentifikuoti difrakciniai maksimumai būdini monetitui.
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2 pav.
Sintezės produktų gautų iš CaCO3-H3PO4-H2O-Zn(NO3)2∙6H2O sistemos, pagrindinių smailių intensyvumai. Sintezės 140 °C
temperatūroje, kai izoterminio išlaikymo trukmė, h: 0; 2; 8. Žymenys: m – monetitas, k – kalcitas, z – paraskolzitas,
c – kalcio cinko trifosfato hidroksidas, d – kalcio cinko fosfatas, v – vitlokitas, a – hidroksiapatitas.
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Sekančiame tyrimų etape iš kiekvienos sistemos pasirinkti bandiniai, kuriuose identifikuoti didžiausi monetito difrakciniai maksimumai. Adsorbcijai naudoti mėginiai pateikiami 1 lentelėje. Nustatyta, kad esant 25 °C temperatūroje
1 ir 2 mėginiai (1 lentelė) su Cu2+ jonais, nepriklausomai nuo sorbcijos laiko, desorbuoja jonus į adsorbcijai naudojamą
tirpalą. Pastebėta, kad grynas nedegtas bandinys (1 lentelė, 3 mėginys) geriau adsorbuoja metalų jonus, nei išdegtas.
Pažymėtina, kad geriausiomis sorbcinėmis savybėmis pasižymi mėginiai su Co2+ jonais.

1 lentelė. Kalcio fosfatų adsorbcijos geba skirtingoms sąlygomis
Adsorbcijai naudojamos medžiagos tirpalas Cu(NO3)2∙3H2O
Adsorbcijos temperatūra 25 °C
Adsorbcijai naudojami mėginiai

Įsiterpusių Cu2+ jonų vertės
3 min

15 min

30 min

1

Nedegtas CaCO3-H3PO4-Cu(NO3)2∙3H2O (Cu2+/Ca=2 mol, po 0 h)

0

0

0

2

Degtas CaCO3-H3PO4-Cu(NO3)2∙3H2O (Cu2+/Ca=2 mol, po 0 h)

0

0

0

3

Nedegtas CaCO3-H3PO4 (po 0 h)

5

11

28

4

Degtas CaCO3-H3PO4 (po 0 h)

3

5

11

5

Nedegtas CaCO3-H3PO4-Zn(NO3)2∙6H2O (Zn2+/Ca=0,5 mol, po 0 h)

–

–

–

6

Degtas CaCO3-H3PO4-Zn(NO3)2∙6H2O (Zn2+/Ca=0,5 mol, po 0 h)

7

23

50

7

Nedegtas CaCO3-H3PO4-Co(NO3)2∙6H2O (Co2+/Ca=0,5 mol, po 0 h)

3

15

30

8

Degtas CaCO3-H3PO4-Co(NO3)2∙6H2O (Co2+/Ca=0,5 mol, po 0 h)

25

38

60

Analogiški eksperimentai buvo atlikti sistemoje su (NH4)2HPO4, tačiau tiek grynoje sistemoje, tiek su metalų jonais,
neidentifikuotas tikslinis sintezės produktas – monetitas. Tačiau identifikuotas giminingas junginys hidroksiapatitas.
Sintezės metu sistemoje lieka nemažai pradinės žaliavos – kalcio karbonato.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0036) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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KOMERCINIŲ FRUKTOZILTRANSFERAZIŲ
IMOBILIZACIJA JONITINĖJE DERVOJE
IR JŲ SAVYBIŲ TYRIMAI
Įvadas.
Šiais laikais fruktooligosacharidai (FOS) yra pripažįstami kaip svarbūs sveikos mitybos elementai. Jie pasižymi keletu organizmui naudingų savybių: yra prebiotikai, gerina virškinimo sistemos funkcijas, mineralinių medžiagų absorbciją, reguliuoja lipidų ir gliukozės medžiagų apykaitą [1]. Vega-Paulino ir Zúniga-Hansen ištyrė, kad Pectinex Smash,
Rohapect CM ir Viscozyme L fermentų mišiniai pasižymi dideliu transfruktoziliniu aktyvumu, naudojant sacharozės substratą ir gali būti panaudojami FOS sintezei [2]. Pramonėje įvairios cheminės reakcijos dažnai vykdomos naudojant pavojingus reagentus. Siekiant sumažinti neigiamą pavojingų pramonės procesų poveikį, fermentų imobilizacija yra labai
plačiai taikomas, pakankamai pigus ir paprastas metodas, naudojamas fermentų stabilumui didinti ir gamybos kaštams
mažinti [3]. Neseniai imobilizacija naudojant jonitinę dervą buvo pritaikyta galaktooligosacharidų gamyboje naudojamų β-galaktozidazių imobilizacijai [4], todėl tikėtina, jog fruktoziltransferazių stabilumui padidinti bei FOS sintezės sąlygoms optimizuoti gali būti sėkmingai panaudotas ir iš Aspergillus aculeatus išgaunamas Viscozyme L fermentų mišinys.

Projekto uždaviniai ir metodika.
Projekto tikslas: Fruktooligosacharidų sintezei naudojamų komercinių fruktoziltransferazių imobilizacijos galimybių jonitinėje dervoje tyrimai bei gautų produktų savybių analizė.
Darbo uždavinys: Komercinių fruktoziltransferazių imobilizacija jonitinėje dervoje ir jų panaudojimas FOS sintezei.
Projekto veiklos:
•	Komercinių fruktoziltransferazių imobilizacija Amberlite IRA900 jonitinėje dervoje. Optimalios pH, temperatūros, fermento (baltymo) koncentracijos ir imobilizacijos trukmės parinkimas taikant atsako-paviršiaus metodologiją (APM), siekiant išgauti didžiausią imobilizuoto fermento išeigą.
•	Imobilizuotų ir neimobilizuotų fruktoziltransferazių aktyvumo palyginimas skirtingomis pH ir temperatūros sąlygomis.
•	FOS sintezė panaudojant imobilizuotas komercines fruktoziltransferazes. Optimalios temperatūros, pH, fermento koncentracijos ir reakcijos trukmės nustatymas taikant APM. Pagrindiniu priklausomu kintamuoju parinkta
bendra FOS išeiga.

Rezultatai.
1. Viscozyme L imobilizacijos jonitinėje dervoje optimizavimas
APM ir centriškai kompozitinis planas (CKP) buvo pritaikyti imobilizacijos parametrų optimizacijai, siekiant gauti
didžiausią imobilizuoto fermento kiekį vienam gramui anijonitinės dervos ir imobilizacijos efektyvumą, išreikštą procentais. Atlikus dispersinę analizę (ANOVA), kuri parodo kintamųjų tarpusavio ryšį, nustatyta, jog imobilizacijos kiekio
modelio Fišerio (F) vertė 3536,21, o imobilizacijos efektyvumo 442,17 ir pagal Stjudento kriterijų (p ≤ 0,05) abu modeliai yra statistiškai reikšmingi (p < 0,0001). Imobilizuoto fermento kiekiui ir imobilizacijos efektyvumui optimizuoti
reikšmingi yra visi proceso parametrai: temperatūra (F = 14,67 ir F = 39,74), pH (F = 7,17 ir F = 19,72) fermento kiekis
(F = 28240,37 ir F = 727,21) ir imobilizacijos trukmė (F = 9,43 ir F =564,70). Eksperimento metu buvo gautos ir patvirtintos optimalios imobilizacijos sąlygos: 21 °C, 4,55 pH, 3 ml Viscozyme L ir 3 h, kai imobilizuoto fermento kiekis siekė
63,4 g/g dervos ir 87,17 % imobilizacijos efektyvumą.
Geriausi imobilizacijos rezultatai nuo 36,5 iki 63,6 g/g dervos ir nuo 75,6 iki 87,4 % efektyvumas pasiektas naudojant nuo 2 iki 3 ml fermento, kai imobilizacijos trukmė buvo 3 h.
2. FOS sintezė naudojant imobilizuotą Viscozyme L
Siekiant nustatyti optimalias sąlygas FOS sintezei imobilizuotu Viscozyme L buvo sudarytas CKP planas, įtraukiant keturis nepriklausomus kintamuosius: temperatūrą, imobilizuoto fermento koncentraciją, reakcijos laiką ir pH.
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Įvairiomis eksperimento sąlygomis susintetintų FOS kiekis kito nuo 0,2 iki 44,6 %. Atlikus ANOVA, kuri parodo kintamųjų tarpusavio ryšį, nustatyta, jog bendros FOS koncentracijos modelio F vertė 37,10 ir pagal Stjudento kriterijų
(p ≤ 0,05) yra statistiškai reikšmingas (p < 0,0001). Naudojant APM buvo nustatyta, kad didžiausią įtaką FOS sintezei
imobilizuotu Viscozyme L daro temperatūra (F = 183,98) ir reakcijos trukmė (F = 40,90). Temperatūros priklausomybė
nuo pH ir reakcijos trukmės pavaizduota 1 pav.
Eksperimento metu buvo gautos ir patvirtintos optimalios FOS sintezės sąlygos: 49 °C, 2,5 % imobilizuoto Viscozyme L, 5 h, ir 5,2 pH, kai bendras susintetintų FOS kiekis siekė 39 %.

1 pav.
(A) FOS koncentracijos priklausomybė
nuo temperatūros ir pH.
(B) FOS koncentracijos priklausomybė nuo
temperatūros ir reakcijos trukmės

3. Imobilizuotų ir neimobilizuotų fruktoziltransferazių aktyvumo palyginamas skirtingomis pH ir temperatūros sąlygomis
Neimobilizuotų ir imobilizuotų fermentų aktyvumo palyginimas skirtingomis pH ir temperatūros sąlygomis pavaizduotas 2 pav. Didžiausia aktyvumo vertė buvo prilyginta 100 %.

2 pav.
(A) pH efektas neimobilizuotam
(●) ir imobilizuotam
() fermentui, kai temp. 45 °C
(B) temperatūros efektas
neimobilizuotam
(●) ir imobilizuotam
() fermentui, kai pH 6,5

Transfruktozilinis imobilizuotų fermentų aktyvumas sumažėjo nuo 28 iki 45 % prie skirtingo pH (3A pav.). Skirtingose temperatūrose pastebėtas 40–45 % imobilizuoto fermento aktyvumo sumažėjimas (3B pav.). Kiti mokslininkai
nustatė, kad fruktoziltransferazės, išgautos iš Aspergillus japonicus ir įmobilizuotos tokioje pačioje Amberlite IRA900
dervoje, maksimalų transfruktozilinį aktyvumą pasiekė po 9h [5], todėl tikėtina, kad prailginus FOS sintezės laiką, skirtumas tarp imobilizuotų ir neimobilizuotų fermentų aktyvumo būtų mažesnis.

Išvados.
1. Imobilizuoto fermento kiekiui ir imobilizacijos efektyvumui optimizuoti reikšmingi yra visi proceso parametrai:
temperatūra, pH, fermento kiekis ir imobilizacijos trukmė. Optimalios imobilizacijos sąlygos: 21 °C, 4,55 pH, 3 ml
Viscozyme L ir 3 h, kai imobilizuoto fermento kiekis siekė 63,4 g/g dervos ir 87,17 % imobilizacijos efektyvumą.
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2. FOS sintezei su imobilizuotu Viscozyme L optimizuoti reikšmingi proceso parametrai yra temperatūra ir reakcijos trukmė. Optimalios FOS sintezės sąlygos: 49 °C, 2,5 % imobilizuoto Viscozyme L, 5 h, ir 5,2 pH, kai bendras
susintetintų FOS kiekis siekė 39 %.
3. Amberlite IRA900 jonitinėje dervoje imobilizuotas fermentas Viscozyme L praranda nuo 28 iki 45 % fruktoziltransferazinio aktyvumo.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0039) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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PAŽANGIŲ METODŲ TAIKYMAS
ANTOCIANINŲ ĮKAPSULIAVIMUI

Pastaruoju metu mėlynių uogos kelia vis didesnį visuomenės susidomėjimą kaip funkcinis maistas ar nutraceutikai, skirti sveikatos gerinimui. Šiose uogose randami biologiškai aktyvūs junginiai – antocianinai, žinomi kaip gamtiniai antioksidantai, gebantys žmogaus organizme surišti laisvuosius radikalus ir stabdyti senėjimo procesus. Šie biologiškai aktyvūs junginiai taip pat turi teigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių ligų gydymui, pasižymi neuroprotekcinėmis bei priešvėžinėmis savybėmis [1]. Tačiau pagrindinis antocianinų trūkumas – jų nepatvarumas, esant įvairiems išorės faktoriams: pH, šviesai, temperatūrai, drėgmei ir kt [2]. Todėl svarbiausias šios problemos sprendimo uždavinys
yra stabilių pernašos sistemų sukūrimas.
Pastaraisiais metais didelis dėmesys skiriamas pažangiems antocianinų įkapsuliavimo metodams tokiems kaip liofilizacija [3], purškiamasis džiovinimas [4], liposomų sudarymas [5] ir kt. Naudojant šiuos būdus veiklieji junginiai gali
būti įkapsuliuoti mikro- ar nano- lygyje. Parinkus tinkamas antocianinų įkapsuliavimo sąlygas, galima išsaugoti jų biologiškai aktyvią struktūrą ir poveikį bei pagerinti biopasisavinimą organizme.

Projekto tikslas.
Projekto tikslas buvo įkapsuliuoti antocianinus (Vaccinium Myrtillus L.) derinant liposomų ir liofilizacijos ar purškiamojo džiovinimo būdus. Pirmiausiai buvo vertinamos antocianinų (ATC) mėlynių ekstrakto antioksidacinės savybes
naudojant DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazilo) ir ABTS (2,2'-azino-bis-(3-etilbenztiazolin-6-sulfonrūgšties)) metodus. Iš
1 paveikslo pateiktų diagramų matyti, kad ABTS metodas parodė ženkliai didesnį antioksidacinį efektyvumą (AE), pavyzdžiui, esant ATC koncentracijai 0,0025 mg/ml, AE buvo 92,7 % (ABTS metodas) ir 46,5 % (DPPH metodas).

1 pav.
Antocianinų antioksidacinio efektyvumo priklausomybė
nuo jų koncentracijos (mg/ml) reakcijos mišinyje,
kai naudotas ABTS ir DPPH metodas

Tolimesniuose tyrimuose buvo nustatomas antocianinų stabilumas stebint jų koncentracijos ir antioksidacinių savybių kitimą laike. Didžiausias antioksidacinio efektyvumo ir koncentracijos pokytis pastebėtas praėjus 7 dienoms. Antioksidacinis efektyvumas sumažėjo nuo 93 iki 60 % ar 55 %, kai bandiniai buvo laikyti, atitinkamai 5 °C ar 20 °C temperatūroje. O antocianinų kiekis sumažėjo nuo 1,29 iki 0,76 mg/ml ar 0,60 mg/ml, atitinkamai, laikant bandinius 5 ar
20 °C temperatūroje.
Mėlynių uogų antocianinai buvo įkapsuliuoti į liposomas, naudojant sojų pupelių lecitiną. Buvo paruoštos šešios
kompozicijos, sudarytos iš antocianinų ir lecitino naudojant vandenį arba acetatinį buferį (pH=3,5) kaip lecitino paruošimo terpę, bandinius disperguojant didelės šlyties dispergatoriumi 12 000 aps/min. greičiu 25 minutes. Liposominių
kompozicijų pagrindinės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
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1 lentelė. Liposominių kompozicijų pagrindinės charakteristikos

Kompozicija

Sudėtis (%)
LE

ATC

1-LE-ATC
2-LE-ATC

5,0

0,06

3-LE-ATC
4-LE-ATC

2,5

0,09

5-LE-ATC
6-LE-ATC

1,0

0,11

Terpė

Dalelių dydis
(nm)

Polidispersiškumo
indeksas (PI)

ζ-potencialas
(mV)

pH

Vandeninė

205 ± 2

0,287

-68,42

5,83

Acetatinis buferis
(pH=3,5)

128 ± 2

0,250

-55,75

4,16

Vandeninė

271 ± 8

0,291

-66,44

5,43

Acetatinis buferis
(pH=3,5)

160 ± 4

0,259

-52,30

4,19

Vandeninė

217 ± 1

0,282

-64,27

5,00

Acetatinis buferis
(pH=3,5)

200 ± 7

0,297

-37,02

4,26

Nustatyta, kad ruošiant kompozicijas su acetatiniu buferiu susidarė mažesnės dalelės. Šiuo atveju dalelių dydis
svyravo nuo 128 ± 2 iki 200 ± 7 nm, priklausomai nuo lecitino ir antocianinų kiekio kompozicijoje. Kai bandiniai buvo
ruošti be acetatinio buferio, buvo gautos liposomos, kurių dalelių dydis svyravo nuo 205 ± 2 iki 271 ± 8 nm. Visų kompozicijų polidispersiškumo indeksas (PI) buvo mažesnis nei 0,3, o tai parodo, kad kompozicijos buvo homogeniškos, o
dalelių dydis buvo pasiskirstęs siaurame diapazone. Dzeta potencialo matavimai parodė, kad visose kompozicijose buvo didelis neigiamas dalelių paviršiaus krūvis, o tai rodo, kad visos liposomų sistemos buvo gana stabilios.
Buvo įvertintas skystų liposominių kompozicijų antioksidacinis efektyvumas. Nustatyta, kad didžiausiu antioksidaciniu efektyvumu pasižymėjo šios kompozicijos: 1-LE-ATC, 3-LE-ATC, 5-LE-ATC, paruoštos nenaudojant acetatinio buferinio tirpalo, o AE kito nuo 73 ± 2 iki 89 ± 6 %. Tuo tarpu, kompozicijų, kurių lecitino paruošimo terpė buvo acetatinis buferis, antioksidacinis efektyvumas nustatytas mažesnis ir kito nuo 47 ± 3,12 % iki 71 ± 1,33 %. Apibendrinant
gautus rezultatus didžiausiu AE pasižymėjo kompozicijos turinčios didžiausią kiekį antocianinų (0,11 %) bei mažiausią kiekį lecitino (1 %).
Skystos liposominės kompozicijos turinčios 5 % lecitino ir 0,06 % ATC buvo džiovintos liofilizacijos (L) ir purkštuvinio džiovinimo (PD) būdais, o gautiems milteliams charakterizuoti buvo atlikti skenuojamosios elektroninės mikroskopijos (SEM), Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopijos ir termogravimetrinės analizės tyrimai. Atlikus SEM analizę, matyti jog purkštuvinio džiovinimo būdu, skirtingai nei liofilizacijos metodu, gautų miltelių dalelės
yra sferinės formos (2 pav.).

2 pav.
Miltelių nuotraukos ir SEM
mikrografijos (didinimas
x2500):
A - L-1-LE-ATC;
B - L-2-LE-ATC;
PD-1-LE-ATC;
PD-2-LE-ATC
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Antocianinų atpalaidavimo tyrimams iš liposominių kompozicijų pasirinkta modelinė skrandžio terpė (0,1 N HCl) ir
C2H5OH:0,1 N HCl (2:3) mišinys. Nustatyta, kad antocianinai geriau atpalaiduojami iš liofilizuotų kompozicijų nei purškiamojo džiovinimo būdu gautų kompozicijų bei tų bandinių kuriems paruošti buvo naudojamas acetatinis buferis. Nustatyta, kad antocianinai geriausiai atpalaiduojami (66,67 % nuo pradinio antocianinų kiekio) iš L-2-LE-ATC į 0,1 N HCl
ir C2H5OH mišinį. Šie rezultatai koreliuoja su antioksidacinių savybių tyrimo rezultatais, kai didžiausiu antioksidaciniu
efektyvumu (74,94 %) pasižymėjo pastarasis bandinys. Apibendrinant gautus rezultatus, tinkamesnis būdas antocianinams įkapsuliuoti yra liofilizacija dėl žemos temperatūros naudojimo ir tuo pačiu didesnio antocianinų stabilimo bei
bioaktyvių savybių išsaugojimo.

1 lentelė. Liofilizuotų ir purškiamojo džiovinimo būdu gautų liposominių kompozicijų atpalaidavimo ir
antioksidacininių savybių tyrimo rezultatai

Bandinys

Atpalaiduotas ATC kiekis (%)

AE (%)

0,1 N HCl

C2H5OH:0,1 N HCl (2:3)

L-1-LE-ATC

38,33 ± 1,92

53,33 ± 2,67

61,65 ± 2,14

L-2-LE-ATC

65,00 ± 3,25

66,67 ± 3,33

74,94 ± 3,39

PD-1-LE-ATC

11,67 ± 0,58

41,67 ± 2,08

61,99 ± 2,99

PD-2-LE-ATC

21,67 ± 1,08

35,00 ± 1,75

53,75 ± 3,54

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0046) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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FUKOIDANO PANAUDOJIMO
NIZINO PERNAŠAI TYRIMAS

Maisto pramonėje kaip antimikrobiniai agentai dažniausiai yra naudojami antimikrobiniai peptidai, kurie gali naikinti bakterijas tiek iš išorės (degraduoja bakterijos membraną), tiek iš vidaus (stabdo DNR, RNR, ląstelių sienelių, baltymų sintezę, trukdo fermentų reguliavimui). Vienas iš jų – Lactococcus lactis bakterijų gaminamas antimikrobinis
peptidas nizinas. Jis veikia prieš Gram-teigiamas bakterijas (tokios rūšys kaip Micrococcus, Lactococcus, Lactobacillus,
Staphylococcus) prisikabindamas prie bakterijos paviršiaus ir suardydamas ląstelių membraną [1].
Tačiau tokie veiksniai kaip aplinkos stresas, proteolizė, sąveika su maiste esančiomis medžiagomis gali sumažinti
nizino veikimą [1]. Tam, kad nizinas neprarastų antimikrobinio aktyvumo, jis yra įkapsuliuojamas. Šiam tikslui gali būti panaudojamas fukoidanas – ruduosiuose dumbliuose (Fucus vesiculosus, macrocystis pyrifera) randamas sulfatuotas neigiamai įkrautas polisacharidas, kuris turi antivirusinių, priešnavikinių, antitrombozinių, antikoaguliacinių, priešuždegiminių ir antioksidacinių savybių [2].

Darbo tikslas.
Optimizuoti nizino-fukoidano dalelių sintezę ir ištirti gautas daleles.

Darbo rezultatai:
Nizino-fukoidano dalelės sintetinamos kompleksavimo metodu skirtingose pH vertėse – pH kito nuo 4,0 iki 7,0. Nizino koncentracija mėginiuose kito 0–1,0 mg/mL ribose, o fukoidano koncentracija visuose mėginiuose išlaikoma pastovi – 0,4 mg/mL. Komponentų sąveika patvirtinta FTIR, UV-Vis spektroskopijos pagalba.
Nizino įkapsuliavimo efektyvumas nustatomas bicinchoninės rūgšties bei UV-Vis metodais, įvertinant laisvo nizino kiekį. Bicinchoninės rūgšties metodu nustatyta, kad kai nizino koncentracija yra 0,6 mg/mL arba mažesnė, visose
pH vertėse įkapsuliavimo efektyvumas artimas 100 % (1 pav.). UV-Vis metodas, matuojant sugertį ties 205 nm banga, patvirtina šiuos rezultatus – kai nizino koncentracija mažesnė arba lygi 0,6 mg/mL, įkapsuliavimo efektyvumas yra
90–100 % visose pH vertėse. Abiem metodais nustatyta, kad kai nizino koncentracija 1 mg/mL, artimą 100 % įkapsuliavimo efektyvumą pavyko pasiekti tik kai pH=7,0. Norint įvertinti dalelių stabilumą, mėginiai 4 savaites laikomi +4 °C
temperatūroje ir kas savaitę matuojamas laisvo nizino kiekis. Gauti rezultatai rodo, kad nizinas iš dalelių per laiką neatsipalaiduoja ir lieka apsaugotas.
DLS metodu, naudojant „Zetasizer NanoZS“ prietaisą, buvo tiriama, kaip dalelių dydžiai priklauso nuo nizino koncentracijos. Nustatyta, kad kai nizino koncentracija 0–0,6 mg/mL, dalelių skersmuo dažnai yra 200–600 nm ribose esant
visoms pH vertėms. Kai nizino koncentracija 1 mg/mL, dalelių skermuo padidėja iki 2630–5550 nm ir stebimas dalelių
išsėdimas. Dėl mažo dalelių dydžio padidėja jų paviršiaus plotas, o dėl šios priežasties dalelės lengviau tirpsta, gali padidėti antimikrobinis aktyvumas, labiau sąveikaujama su substratais [2].
Nizino atsipalaidavimui iš dalelių nustatyti vykdoma dializė 25 mM fosfatiniame buferyje per 6–8 kDa membraną.
Palyginimui tiriamas ir tokio paties kiekio laisvo nizino difundavimas. Atpalaidavimas stebimas priklausomai nuo pH,
joninės jėgos ir temperatūros. pH vertės, naudojamos atpalaidavimui tirti, yra 2, 6 ir 8, o temperatūra – 20 ir 37 °C. Joninė jėga mėginiuose suteikta naudojant 4M NaCl tirpalą, kurio koncentracija mėginiuose buvo 0,1; 0,2 ir 0,5M. Laisvo nizino kiekis nustatomas po 1, 24, 72 ir 96 valandų.
Atliekant atsipalaidavimo eksperimentą 20 °C, didesnė joninės jėgos įtaka stebima tik esant pH 2. Šiuo atveju, didėjant joninei jėgai, atpalaiduojamas didesnis nizino kiekis. pH 6 ir pH 8 atveju, reikšmingo skirtumo nepastebėta –
esant skirtingoms joninėms jėgoms atpalaiduojamas panašus nizino kiekis.
Tiriant, kaip atpalaidavimas priklauso nuo terpės pH, pastebėta, kad 20 °C temperatūroje didesnis nizino kiekis atsipalaiduoja esant pH 6 (60–70 % per 96 valandas), tuo tarpu 37 °C temperatūroje nepriklausomai nuo pH, stebimas
panašus atsipalaidavusio nizino kiekis (20–30 %). Aukštesnė temperatūra nizino atpalaidavimo nepaskatino – beveik
visų mėginių atveju stebimas panašus, ar dar mažesnis atsipalaidavusio nizino kiekis.
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1 pav.
Įkapsuliavimo efektyvumo rezultatai, skirtingose pH vertėse

Padėka.
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PAKARTOTINIS PELENŲ PANAUDOJIMAS
CEMENTINIAME BETONE

Plėtojant žiedinės ekonomikos koncepciją ir siekiant iki minimumo sumažinti utilizuojamų atliekų kiekį, ypač skatinamas atliekų atnaujinimas ir atnaujintų medžiagų kaip žaliavų antrinis naudojimas įvairiose pramonės šakose.
Betono sunaudojimas kasmet vis didėja. Prognozuojama, kad iki 2050 m. betono bus pagaminama net 4 kartus
daugiau nei 1990 m. Pagaminus 1 toną įprastinio cemento, į aplinką išskiriama apie 1 tona anglies dioksido. Šiuo metu CO2 emisijos cemento pramonėje yra viena iš prioritetinių krypčių Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje.
Pelenų, kaip rišamosios medžiagos, panaudojimas cementiniame betone gali pagerinti kai kurias jo savybes. Be to,
sumažėja betono gamybos sąnaudos, taupomas cementas ir įdiegiamas žiedinės ekonomikos principas.
Dugno pelenai pakeičia mišiniuose atitinkamą cemento kiekį. Betono bandinių formavimo mišinių sudėtys, naudojant pelenus, pateikti 1 lentelėje. Visų tiriamųjų mišinių su pelenais vandens ir rišiklio santykis (V/B) siekia 0,55.

1 lentelė. Betono mišinių su pelenais sudėtys
Medžiagų kiekiai 1 m3 betono mišionio, kg
Mišinio
žymuo

Rišiklis
(cementas + pelenai)

Smėlis
0/2

Granito
skalda
5/16

Vanduo

Pelenai

PP
plaušas

superplastiklis

pelenų
kiekis, %

cementas

B0

0

300

980

1000

165

0

0,9

3,0

B3

3

291

980

1000

165

9

0,9

3,0

B6

6

282

980

1000

165

18

0,9

3,0

B9

9

273

980

1000

165

27

0,9

3,0

B12

12

264

980

1000

165

36

0,9

3,0

Tyrimų rezultatai rodo (1 pav.), kad maišant betoną su skirtingu kiekiu pelenais bandinių tankis kinta nuo 2264 iki
2323 kg/m3. Įdėjus į mišinį 3 % pelenų, tankis sumažėja 2,3 %, palyginti su kontroliniais bandiniais. Iš atliktų tyrimų
matome, kad betonui dugno pelenai didelio poveikio tankio reikšmės neturi.

1 pav.
Betono bandinių su pelenais
vidutinės tankio vertės.
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Darbe tyrimų metu buvo nustatytas betono bandinių gniuždymo stipris po 7 ir 28 kietėjimo parų rezultatai parodyti 2 paveiksle. Iš pateiktų rezultatų paaiškėja, jog didėjant pelenų kiekiui ankstyvasis ir standartinis bandinių stipris
didėja. Didžiausias gautas bandinių, kietėjusių 7 paras, ankstyvasis gniuždymo stipris yra bandinių su 6 % pelenų, jis
siekia 31,4 MPa. Tokia pati tendencija pastebima ir po 28 parų kietėjimo.

2 pav.
Betono bandinių su pelenais
vidutinės gniuždymo stiprio vertės.

Darbe tyrimų metu buvo nustatytas betono bandinių gniuždymo stipris po 7 ir 28 kietėjimo parų rezultatai parodyti 2 paveiksle. Iš pateiktų rezultatų paaiškėja, jog didėjant pelenų kiekiui ankstyvasis ir standartinis bandinių stipris
didėja. Didžiausias gautas bandinių, kietėjusių 7 paras, ankstyvasis gniuždymo stipris yra bandinių su 6 % pelenų, jis
siekia 31,4 MPa. Tokia pati tendencija pastebima ir po 28 parų kietėjimo.
Po 28 parų kietintų bandinių vandens įgėrio rezultatai pavaizduoti 3 paveiksle rodo, kad bandinių įgėris per pirmas
10 min. pasiekė ~1 %, po 30 min. 1,6 %, po 60 min. 2 %, po 24 val. bandymo matoma, kad bandiniai įgėrė 4 % nuo savo masės. Įgėrio tendencijos išlieka tos pačios ir po 48 val. Panaudojus 6 % pelenų įgėrio vertės yra mažesnės lyginant
su kitais bandiniais. Taip yra dėl to, jog B6 bandinių struktūra yra pakitus dėl padidėjusio bandinių tankio.

3 pav.
Betono bandinių įgerio kinetika.

Ultragarso bangų sklidimo greičio betone bandymo pokyčiai parodyti 4 paveiksle. Priklausomai nuo pelenų kiekio nustatyta, kad po 28 parų sklidimo greitis kinta nuo 3856 iki 3980 m/s ribose. Didinat pelenų kiekį iki 6 % pastebėta, kad bandinių sklidimo greitis padidėja 3 %. Reiktų pabrėžti, kad su 9 ir 12 % pelenų, bandinių sklidimo greitis nežymiai sumažėja palyginti su B6 bandiniais.
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4 pav.
Ultragarso bangų sklidimo greitis.

Atlikus betono atsparumo šalčiui bandymą (2 lentelė) nustatyta, kad ne visi bandiniai atsparumo šalčiui bandymą
išlaikė. Gniuždymo stipris ne tik sumažėjo, bet ir padidėjo. Betono bandiniai, kuriuose buvo naudojami skirtingi kiekiai
pelenų: kontrolinis bandinys ir 3 % nuo cemento masės, lyginant su kontroliniais, gniuždymo stiprį po 20 šalčio ciklų
sumažėjo daugiausiai, atitinkamai 6,1 % ir 6,9 %. Tuo tarpu bandiniai, kurių sudėtyje 6 % pelenų, prarado tik 3,9 % stiprio. Betono bandinių (B6, B9 ir B12) gniuždymo stiprio verčių kritimas po 20 ciklų neviršija 5 % ribos, lyginant su kontrolinių bandinių vidutiniu gniuždymo stipriu. Visų betono bandinių masės sumažėjimas neviršija 3 %.

2 lentelė. Gniuždymo stiprio ir masės sumažėjimas
Betono žymuo

B0

B3

B6

B9

B12

Masės sumažėjimas, %

-0,17

-0,04

+0,42

+0,17

+1,13

Stiprio sumažėjimas, %

-6,1

-6,9

-3,9

+0,4

+3,6

Išvados:
Atlikus tyrimus nustatyta, kad pakeitus iki 12 % cemento dugno pelenais betono tankis po 28 parų beveik nepasikeičia. Betono bandinių gniuždymo stipris po 28 parų kietėjimo atitinka C25/30 projektinę betono stiprio klasę. Atliktų tyrimų metu tankio ir stiprio atžvilgiu geriausias pelenų kiekis yra 6 % cemento masės. Pakeitus pelenais iki 6 % cemento, betono vandens įgėris po 24 val. ir 48 val. – 3,9 %. Atlikus tyrimus galima teigti, kad betono kokybė gera, nes
bandinių ultragarso skidimo greičio vidurkis – 3912 m/s. Ultragarso sklidimo greičio padidėjimas naudojant 6 % pelenus siekė 3,0 %. Tyrimai parodė, kad pakeitus cementą 6 %, 9 % ir 12 % dugno pelenais, atsparumas šalčiui nustatytas tūriniu būdu – siekia F100 markę.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0077) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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DĖVIMOS ELEKTRONINĖS SISTEMOS
PROTOTIPAS ŽMOGAUS HIDRATACIJOS
POKYČIŲ STEBĖSENAI
Vanduo sudaro didelę žmogaus kūno dalį (50–70 %) ir yra lemiamas veiksnys atsakingas už maisto ir deguonies
transportą į kūno organus, atliekų pašalinimą, temperatūros reguliavimą ir kitas fiziologines funkcijas. Organizmo hidratacijos lygio pokyčių stebėsena yra aktuali specifinių profesijų atstovams (pvz., sportininkams atletams, kariškiams,
statybininkams, vairuotojams, žemės ūkio darbuotojams) ir vyresnio amžiaus žmonėms [1, 2].
Įprasti hidratacijos lygio vertinimo metodai nėra tinkami nuolatiniai stebėsenai kadangi naudojami laboratoriniai
tyrimai, pvz., kraujo, šlapimo [3]. Šiuo metu populiariausias neinvazinis hidratacijos lygio vertinimo metodas remiasi
bioimpedanso spektroskopija. Bioimpedansas yra elektrinė biologinių medžiagų savybė, nusakanti kaip biologinės medžiagos priešinasi skirtingo dažnio kintamos elektros srovės tekėjimui naudojant ant kūno dedamus elektrodus. Ląstelių sienelės veikia kaip barjeras tarp dviejų terpių ir sudaro talpinį elementą, dėl kurio srovės kelias prie aukštų dažnių kinta. Esant žemam dažniui srovė sklinda per tarpląstelinį skystį, išaugus dažniui srovė sklinda per tarpląstelinį ir
intraląstelinį skystį. Siekiant visapusiškai ištirti srovės sklidimą dažniausiai atliekamas bioimpedanso matavimas plačiame dažnių ruože (pvz., 10–500 kHz) [4].
Sukurtos dėvimos elektroninės sistemos prototipas, skirtas stebėti žmogaus hidratacijos pokyčius, pavaizduotas
1 pav. Sistemą sudaro suprojektuotas hidratacijos vertinimo modulis, vykdantis bioimpedanso spektroskopijos matavimą ir „Raspberry Pi“ mikrokompiuteris, atliekantis signalo apdorojimą ir rezultatų atvaizdavimą.

1 pav.
Elektroninės sistemos, skirtos žmogaus
hidratacijos pokyčių stebėsenai, prototipas.

Atliktas eksperimentinis tyrimas, kuriame dalyvavo 22 tiriamieji (8 moterys ir 14 vyrų) nuo 23 iki 51 metų amžiaus. Hidratacijos lygis įvertintas komerciniu, kūno kompozicijos analizei skirtu, prietaisu SFB7 (ImpediMed, Australija) ir sukurtu sistemos prototipu.
Sistemos prototipu įvertinto hidratacijos lygio tikslumas vertinamas naudojant Bland-Altmano ir stačiakampe paklaidų diagramas (2 pav.). Bland-Altmano diagramoje
(2 pav. a) matoma 1,02 % sisteminė paklaida. Atsitiktinė paklaida patenka į intervalą nuo -3,25 % iki 5,29 % (95 %
pasikliautinumo intervalas). Paklaidų diagramoje (2 pav. b) matoma, kad 50 % verčių patenka į -0,05–2,25 % intervalą.
Šioje diagramoje taip pat išsiskiria dvi išskirtys, kurios iškreipia galutinį rezultatą. Tikėtina, kad išskirtys atsiranda dėl
netinkamo elektrodų ir rankų kontakto, kuris lemia prastą užregistruoto bioimpedanso signalo kokybę.
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2 pav.
Sistemos prototipo hidratacijos lygio vertinimo tiklumas: Bland-Altmano (a) ir stačiakampė paklaidų (b) diagramos.

Padėka.
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CO2 APLINKOJE KIETĖJANČIŲ
KALCIO SILIKATINIŲ MEDŽIAGŲ
SINTEZĖ IR SAVYBĖS
Portlandcementis gaminamas iš plačiai pasaulyje paplitusių žaliavų: kalkakmenio ir molio. Tai viena iš svarbiausių
žmonijos pagamintų medžiagų, ją išrado ir 1824 m. užpatentavo J. Aspdinas iš Lydso. Jis cementą gamino krosnyje kaitindamas miltelinį kalkakmenį, sumaišytą su moliu ir susmulkindamas gautą klinkerį į miltelius. Iki šiol portlandcementis vis dar yra plačiausiai naudojama rišamoji medžiaga visame pasaulyje [1]. Tačiau cemento pramonė yra vienas didžiausių anglies dvideginį išmetančių pramonės sektorių Europos Sąjungoje ir pasaulyje. Cemento gamyboje CO2 emisija susijusi su CaCO3 skilimu, kuro deginimu ir didelėmis energijos sąnaudomis. Pagaminant vieną šios rišamosios medžiagos toną, išskiriama 900 kg CO2, o tai sudaro 88 % cemento gamyboje išmetamų teršalų [2]. Dėl šios priežasties,
aplinkosaugos klausimai tampa vis svarbesniu tiek vyriausybių, tiek privačiojo sektoriaus prioritetu bei tikimasi, jog iki
2030 m. CO2 emisija bus sumažinta 25 %, o iki 2050 m. net iki 0 %. Norint pasiekti tokius tikslus, vienas iš pagrindinių
būdų yra naudoti alternatyvias rišamąsias medžiagas, kurias gaminant CO2 emisija būtų mažesnė. Vienas iš perspektyviausių junginių yra mažabazis kalcio silikatas rankinitas – Ca3Si2O7. Jo CaO/SiO2 molinis santykis yra kone dvigubai
mažesnis nei portlandcemenčio. Taip pat mažesnės kuro ir energijos sąnaudos, nes rankinitas gaunamas ~200 °C žemesnėje temperatūroje nei cemento klinkeris.
Darbe naudotos šios SiO2 turinčios gamtinės žaliavos: Kertupio telkinio ilitinis molis, UAB Granitas granito apdorojimo atsijos, UAB Matuizų dujų silikatas akytojo autoklavinio betono atlieka ir AB Anykščių kvarcas flotuotas kvarcinis
smėlis. CaO turinčios gamtinės žaliavos: Karpėnų telkinio klintis, Juodžių telkinio kreidos mergelis ir Lhoist Bukowa Sp.
(Lenkija) kalkės. Jų cheminė sudėtis pateikta 1 lentelėje. Visos žaliavos buvo išdžiovintos 100 ±1 °C temperatūroje ir
sumaltos iki savitojo paviršiaus ploto, kuris nurodytas 2 lentelėje.

1 lentelė. Naudotų žaliavų oksidinė sudėtis, masės %
Žaliava

SiO2

CaO

Al2O3

K2O

Na2O

MgO

Fe2O3

SO3

Kiti

K. n.

Kertupio molis

46,6

8,60

15,20

4,51

0,50

3,42

7,05

0,11

0,35

13,66

Granito atsijos

56,96

4,02

14,75

3,93

3,33

2,76

6,85

0,20

2,85*

4,35

AAB atlieka

41,3

33,8

2,86

0,94

0,27

1,14

1,49

3,76

0,47

13,96

Kvarcinis smėlis

99,5

–

–

–

–

–

–

–

0,26

0,24

Klintis

2,02

47,95

0,71

0,17

–

3,94

1,15

0,23

0,57

43,26

Kreidos mergelis

3,72

51,87

0,87

0,12

–

0,29

0,42

0,10

0,62

41,99

2 lentelė. Žaliavų savitasis paviršiaus plotas

168

Žaliava

Kertupio
molis

Granito
atsijos

AAB
atlieka

Kvarcinis
smėlis

Klintis

Kreidos
mergelis

Kalkės

Savitasis plotas m2/kg

481,3

671,8

718,7

523,0

547,0

970,0

650,0

Iš pradinių žaliavų buvo paruošti 7 mišiniai su rankinito stecheometriją atitinkančiu moliniu santykiu CaO/SiO2 = 1,5.
Jie homogenizuoti įrenginiu „Turbula Type T2F“ (Šveicarija), užmaišyti ~20 % distiliuoto vandens, suformuotos ~15 mm
skersmens granulės, kurios išdžiovintos iki pastovios masės. Jos buvo išdegtos 1100 °C, 1150 °C, 1200 °C ir 1250 °C temperatūroje krosnyje „Nabertherm LHT 08/16“ (Vokietija), izoterminio išlaikymo trukmė – 45 min. Gauti produktai sumalti planetariniu-vibraciniu malūnu „Fritsch Pulverisette 9“ (Vokietija) ir persijoti per sietą su 80 µm dydžio akelėmis.
Žaliavos bei susintetinti junginiai analizuoti šiais metodais: Rentgeno spinduliuotės fluorescencine ir difrakcinė
analize, vienalaike termine analize, granuliometrine analize, o taip pat nustatyti jų savitojo paviršiaus plotas, tankis
ir kaitmenys.
Kreidos mergelio ir AAB atliekos mišinyje 1100–1150 °C temperatūroje susidaro tikslinis junginys, rankinitas
Ca3(Si2O7) (1 pav.). Tačiau smailių intensyvumas RSDA kreivėje yra mažas. Kartu susidaro ir kiti kalcio silikatai, volastonitas CaSiO3 ir larnitas Ca2SiO4. Žaliavose esantis MgO ir Al2O3 yra sujungiami į akermanitą Ca2Mg0.75Al0.5Si1.75O7, o dalis
kvarco dar nesureaguoja. Padėtis pasikeičia bandinius išdegus prie 1200–1250 °C: gerokai padidėja rankinito ir volastonito kreivių intensyvumas, larnito – sumažėja, o kvarco lieka tik pėdsakai. Taigi, mergelio–AAB atliekos mišinyje susidaro rankinitas ir jis tinka CO2 aplinkoje kietėjančiam cementui gaminti.

1 pav.
Kreidos mergelio ir AAB atliekos
mišinio degimo prie
1100–1250 °C produktų RSDA
kreivės. Žymenys:
R – rankinitas,
W – volastonitas,
AK – akermanitas,
Q – kvarcas,
PS – pseudovolastonitas,
L – larnitas

Kalkių ir AAB atliekos mišinyje procesai vyksta analogiškai. Kaip ir mišinyje su kreidos mergeliu, rišamąją medžiagą reikia degti 1250 °C temperatūroje: susidariusio rankinito difrakcinės smailės yra intensyvios, o larnito – vos pastebimos. Taigi, nežiūrint, kokia karbonatinė žaliava naudojama, AAB atlieka tinka CO2 aplinkoje kietėjančiai rišamajai
medžiagai gaminti.
Kreidos mergelio ir kvarcinio smėlio mišinyje, Anykščių kvarcinis smėlis dėl savo mažo reakcingumo rankinito sintezei netinka. Jo sureagavimo laipsnį galima būtų padidinti smulkiau sumalus arba pakėlus degimo temperatūrą, tačiau ekonomiškai tai yra nepatrauklu – geriau ieškoti kitų žaliavų.
Kalkių ir kvarcinio smėlio mišinyje, gaunami larnitas, volastonitas bei pseudovolastonitas. Visi šie junginiai karbonizuojasi, todėl, neturint tinkamesnių žaliavų, kvarcinis smėlis kartu su kalkėmis gali būti naudojamas rišamajai medžiagai gaminti.
Klinties ir kvarcinio smėlio mišinyje, kalcio silikatų susidarymo eiga, mineralinė sudėtis ir stabilaus egzistavimo
temperatūros intervalas priklauso ne tik nuo žaliavų prigimties, jų dispersiškumo, mišinio sudėties, sintezės temperatūros, bet ir nuo priemaišų buvimo. Pagrindiniai susidare junginiai yra periklazas, kalcio oksidas, larnitas, bredigitas,
akermanitas, kristobalitas.
Klinties su Kertupio telkinio molio mišinyje, degant, gaunamų produktų mineralinė sudėtis praktiškai nekinta visame tirtame temperatūrų intervale. Vyraujantis junginys yra akermanitas, o šio junginio susidarymas praktiškai neįtakoja reaguojančio mišinio CaO/SiO2 santykio
Klinties ir granito apdorojimo atsijų mišinyje, granito apdorojimo atsijos CO2 aplinkoje kietėjantiems cementams
gaminti netinka, kadangi granito atsijose yra per didelis priemaišų kiekis.
Apibendrinant, galima pasakyti, kad kalcio silikatų sintezei tinkamų karbonatinių žaliavų Lietuvoje yra pakankamai.
Be to, galima naudoti iš Lenkijos, „Lhoist Bukowa Sp.“ įmonės importuojamas aukštos kokybės kalkes.
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Bandinių karbonizacijos tyrimams pasirinkome iš kalkių–AAB atliekos susintetintą rišamąją medžiagą. Iš jos ir standartinio smėlio mišinio (1:3) 12,5 kN jėga buvo supresuoti Ø36×36±1 mm dydžio cilindrai. Jie kietinti autoklave 25, 35
ir 45 °C temperatūroje esant 15 bar 99,9 % CO2 slėgiui. Gauti stiprio gniuždant rezultatai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Kalkių–AAB atliekų stipriai gniuždant

Rodiklis

Mišinio v/c, kai temperatūra – 25 °C
0,2

0,25

Temperatūra, °C kai v/c = 0,30
0,30

35

45

Stipris
gniuždant, 15,56 11,51 12,12 15,86 9,24 13,45 14,31 15,44 13,08 11,60 14,60 10,86 11,32 10,47 12,26
MPa

Rezultatai rodo, jog iš kalkių–AAB atliekos susintetinto produkto galima gaminti vidutinio stiprumo betonus.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0090) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SPECIALIOSIOS SKYSTOSIOS
TRĄŠOS SU MIKROELEMENTAIS
IR AMINO RŪGŠTIMIS
Mikroelementinių trąšų, kuriomis augalai maitinami per lapus, paskirtis – aprūpinti augalus papildomomis, tačiau
augalams labai reikalingomis maisto medžiagomis, stimuliuojančiomis augalų augimą ir didinančiomis atsparumą stresinėms aplinkos sąlygoms, pvz. sausrai [1]. Amino rūgščių vaidmuo yapatingai svarbus baltymų sintezėje – viename iš
svarbiausių augaluose vykstančių ir veikiančių maisto medžiagų apykaitą procesų. Iš viso apie 20 amino rūgščių daro
įtaką augaluose vykstantiems funkciniams procesams [2].
Darbe buvo naudojamos šios medžiagos: fosforo rūgštis, karbamidas, kalio karbonatas, kalio hidroksido tirpalas,
vario sulfato pentahidratas, mangano sulfato monohidratas, cinko sulfato heptahidratas, amonio molibdatas, HuminRich Compound Amino Acid Powder, L-prolnas, Cheminės sudėties tyrimui buvo naudotos šios metodikos: azoto (N)
koncentracijai – Kjeldalio metodas; kalio (K2O) koncentracijai – liepsnos fotometrinis metodas; fosforo (P2O5) koncentracijai – spektrofotometrinės analizės metodas; sieros (SO3) koncentracijai – LST 15925, LST 15926 ir LST 15749 standartų metodikos; mikroelementų (ME) koncentracijai – atominės absorbcinės spektroskopijos (AAS) metodas. Fizikinių savybių tyrimui buvo naudotos šios metodikos: kristalizacijos temperatūrai – krioskopinis politerminis metodas;
pH matavimui – pH-metras HANNA pH 211; tankiui – aerometrų rinkinys; kinematinei klampai – viskozimetras. Žaliavų svėrimui naudotos elektroninės svarstyklės WPS 210/C Kern ABJ (tikslumas 0,001 g).
Derinant įvairias išvardintas žaliavas pagal apskaičiuotus žaliavų balansus laboratorinėmis sąlygomis buvo gaminamos skirtingų markių skystosios kompleksinės trąšos (SKT), kurios po to buvo analizuojamos tiriant cheminę sudėtį ir savybes.
Naudojant 75 % koncentracijos fosforo rūgštį, 50 % kalio hidroksido tirpalą, mangano karbonatą, cinko oksidą ir
vandenį buvo pagamintos 0–30–9+2(Mn)+2(Zn) markės SKT. Gautas stabilus tirpalas, todėl buvo ištirtos jo savybės ir
nustatyta, kad: trąšų tankis 1,42 g/cm3; klampa 31,25 mm2/s; kristalizacijos temperatūra 4,5 °C ir pH 2,6.
Naudojant 75 % fosforo rūgštį, kalio karbonatą, karbamidą ir vandenį buvo pagamintos 7–36–7 markės SKT, tačiau
jos nebuvo stabilios ir praėjus parai po pagaminimo, išsikristalizavo. Todėl trąšų sudėtis buvo koreguojama mažinant
maisto medžiagų koncentracijas, kol, pagal apskaičiuotą medžiagų balansą, buvo pagamintos stabilios 6–35–6 markės
SKT. Šios markės trąšų cheminės sudėties ir savybių tyrimų rezultatai pateikti 1 lentelėje. Iš pateiktų duomenų matyti,
kad trąšose yra: 6,10 % N; 34,90 % P2O5 ir 6,25 % K2O, o jų pH stipriai rūgštinė (pH vertė yra 1,1). Viena iš svarbiausių
skystų trąšų savybių yra kristalizacijos temperatūra, kuri šiuo atveju yra gana aukšta ir lygi 13,2 °C. Analizuojant kitas
SKT fizikines savybes matyti, kad trąšų tankio ir klampos vertės labai didelės. Įvertinat visas šias savybes, tokios markės trąšoms gaminti reikia parinkti tinkamus technologinius įrenginius, pavyzdžiui siurblius, vamzdynus, talpyklas ir
užtikrinti tinkamą temperatūros režimą jas sandėliuojant.

1 lentelė. Pagamintų 6–35–6 markės SKT cheminė sudėtis ir savybės
Maisto medžiagos

Koncentracija, %

Fizikinė savybė

Vertė

N

6,10

pH /10 % tirpalo pH

1,1/1,6

P2O5

34,90

Tankis

1,454 g/cm3

K2O

6,25

Klampa

18,085 mm2/s

-

-

Kristalizacijos
temperatūra

13,2 °C
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Kadangi pagamintos trąšos laikėsi stabiliai, į jas buvo dedamas 2, 4, 6, 8 ir 10 % amino rūgščių (AR) priedas, ir ištirtos šių trąšų fizikinės savybės (2 lentelė).

2 lentelė. 6–35–6 markės SKT su amino rūgščių priedu fizikinės savybės
AR priedo
koncentracija, %

Tankis, g/cm3

pH

10 %
tirpalų pH

Klampa,
mm2/s

Kristalizacijos
temperatūra, °C

Lūžio rodiklis

2

1,458

1,10

2,95

24,87

19,25

1,422

4

1,456

1,15

3,05

33,67

19,15

1,425

6

1,456

1,20

3,20

38,29

19,05

1,429

8

1,454

1,20

3,00

51,30

18,95

1,431

10

1,451

1,20

2,95

55,17

18,50

1,434

Praėjus parai, trąšus su AR priedu išsikristalizavo (1 pav.), todėl buvo padaryta išvada, kad šios markės trąšos su
amino rūgščių priedu nėra stabilios.

a

b

1 pav.
a – SKT bandiniai su AR priedu praėjus 15 min po pridėjimo ir suplakimo;
b – SKT bandiniai su AR priedu po paros

Norint pagaminti įvairesnių rūšių trąšas buvo dar labiau mažinama maisto medžiagų koncentracija ir pagal apskaičiuotą medžiagų balansą gaminamos 4–18–4 markės SKT. Joms pagaminti buvo naudojamos tos pačios žaliavos: 75 %
fosforo rūgštis, kalio karbonatas, karbamidas ir vanduo. Tokios SKT laikėsi stabiliai, todėl buvo nustatytos fizikinės savybės: tankis – 1,29 g/cm3, pH – 3,5, klampa – 26,32 mm2/s, kristalizacijos temperatūra – 2,1 °C.
Plečiant skystųjų trąšų asortimentą buvo kuriamos ir laboratorinėmis sąlygomis gaminamos 4 skirtingų sudėčių
(1 bandinys – 2 % Cu, 6 % Mn, 4 % Zn; 2 bandinys – 2 % Cu, 6 % Mn, 4 % Zn, 2 % Mo; 3 bandinys – 6 % Mn, 4 % Zn,
2 % Mo ir 4 bandinys – 2 % Cu, 4 % Mn, 4 % Zn, 2 % Mo) specialiosios skystosios sieros trąšos su ME, kurių fizikinės
savybės pateiktos 3 lentelėje. Analizuojant patiektus rezultatus matyti, kad trąšų pH vertės visais atvejais labai panašios. Skystųjų sieros trąšų klampa ir tankis keičiasi nežymiai, tačiau kristalizacijos temperatūra svyruoja labai plačiame
intervale (nuo -7,2 iki 6,5 °C).
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3 lentelė. Skystųjų sieros trąšų su ME savybės
Kristalizacijos temperatūra, °C

Bandinio Nr.

Tankis,
g/cm3

Klampa,
mm2/s

pH

Kristalų
atsiradimo

Kristalų
ištirpimo

Vidutinė
reikšmė

1

1,428

5,698

4,5

-4,3

17,2

6,45

2

1,451

6,050

4,2

-7,3

15,7

3,95

3

1,389

4,250

4,5

-13,8

14,3

0,25

4

1,320

3,944

4,2

-13,2

-1,2

-7,20

Į pagamintas trąšas pridėjus amino rūgščių priedo (L-prolino) stabiliai laikėsi tik 1 bandinys, o kituose iškrito nuosėdos. Todėl buvo ištirtos šių tirpalų savybės kurių rezultatai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. Skystųjų specialiųjų sieros trąšų su ME ir L-prolinu savybės

Band.
Nr.

Kristalizacijos temperatūra, °C

AR koncentracija,
% / žymėjimas

Tankis,
g/cm3

Klampa,
mm2/s

pH

Kristalų
atsiradimo

Kristalų
ištirpimo

Vidutinė
reikšmė

0,5 / A1-0,5

1,424

5,01

1,9

-11,3

+5,8

-2,8

1,0 / A1-1,0

1,417

4,48

1,7

-9,8

+16,7

+3,5

1,5 / A1-1,5

1,416

4,92

1,8

-7,3

+15,8

+4,3

2,0 / A1-2,0

1,420

5,57

1,6

-11,4

+14,8

+1,7

2,5 / A1-2,5

1,420

4,97

1,9

-8,5

+14,8

+3,2

3,0 / A1-3,0

1,419

5,24

1,8

-6,5

+13,7

+3,6

1

Iš stabiliai besilaikančių pagamintų SKT su ME ir AR buvo gaminami skiesti tirpalai, kuriais buvo laistomi
žieminiai kviečiai (Toras, Lietuva) bei atliekami agrocheminiai efektyvumo tyrimai matuojant ir vertinant lapelių aukštį ir augalų žaliąją masę. Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiausiu agrocheminiu efektyvumu pasižymėjo
0–30–9+2(Mn)+2(Zn) ir 4–18–4 markių trąšos.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0091) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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TAURIŲJŲ METALŲ DAUGIABRIAUNIŲ
NANODARINIŲ, SKIRTŲ SERS
JUTIKLIAMS, SINTEZĖ IR TYRIMAS
Paviršiuje stiprinama Ramano sklaida (SERS) yra viena iš jautriausių analitinių metodų turinčių platų pritaikomumą įvairiose srityse – medicinoje, biochemijoje, aplinkotyroje, maisto kokybės patikroje ir t. t. [1]. Tauriųjų metalų (Au
ir Ag) nanodariniai dažnai pasirenkami kaip SERS jutiklių pagrindai dėl išskirtinai didelio sklaidos stiprinimo koeficiento. Ramano sklaidos atsakas priklauso nuo dalelių formos bei dydžio, pastebėta, kad įvairių formų nanodalelės lyginant su sferinėmis pasižymi didesniu stiprinimo koeficientu [2].
Šio tyrimo tikslas yra atlikti daugiabriaunių aukso ir sidabro nanodarinių sintezę bei ištirti jų pritaikymą SERS jutikliams.
Sidabro ir aukso nanodariniai buvo formuojami poliolio ir užuomazgų sintezės metodais. Sidabro nanodarinių sintezė atlikta pagal Zhang, J. et al. [3] aprašytą metodiką kai sintezė atliekama poliolio terpėje. Sintezė vykdoma etilenglikolyje (CHOH)nH2 (Sigma Aldrich), kuris maišant 1 h kaitinamas 140 °C temperatūroje ir į jį įlašinama 1,25 ml HCl
(3 mM), po 10 min įlašinama 3 ml AgNO3 (99,13 mM) ir 3 ml polivinilpirolidono (155 mM), dar po 3 minučių įlašinama 0,1 ml CO(NH2)2 (0,39 mM). Tirpalas toliau kaitinamas 2 h, po to atvėsinamas ir analizuojamas. Visi tirpalai naudojami sintezėje yra paruošti etilenglikolyje. Aukso nanodarinių sintezė atlikta remiantis Scarabelli L. et al. [4] protokolu. Šiuo atveju iš pradžių paruošiamas aukso užuomazgų tirpalas redukuojant HAuCl4·3H2O (25–50 mM) natrio borhidridu NaBH4 (10 mM) kaip stabilizatorių naudojant cetrimonio chloridą CTAC C19H42ClN (100 mM). Po NaBH4 įlašinimo
tirpalas maišomas 2 h. Sekančiame etape paruošiami tirpalai nanodarinių auginimui naudojant HAuCl4·3H2O (25 mM),
CTAC (100 mM), NaI (10 mM), askorbo rūgštį C6H8O6 (100 mM) bei suformuotas užuomazgas. Priklausomai nuo užuomazgų kiekio galima keisti auginamų nanodarinių dydį. Antras sintezės etapas vyksta 1 h, visi sintezės etapai vykdomi kambario temperatūroje.
Nanodarinių optinės savybės ištirtos AvaSpec-2048 (Avantes) spektrometru 300–1000 nm intervale, o dalelių dydis ir morfologija įvertinta naudojant skenuojantį elektronų mikroskopą SEM Quanta 200 FEG (FEI). SERS matavimai
atlikti su 532 nm bangos ilgio žadinimu Ramano sklaidos spektrometru in Via (Renishaw).
Normalizuoti nanodarinių sugerties spektrai pateikti 1 paveiksle. Sidabro nanodariniai pasižymėjo sugerties smaile
ties 383 nm, aukso nanodariniai po centrifugavimo pasižymėjo sugerties smaile ties 664 nm, mažo intensyvumo smailė ties ~532 nm yra dėl tirpale likusių sferinių užuomazgų. Naudojant didesnę HAuCl4·3H2O koncentraciją, sugerties
smailė buvo plati (500–700 nm) be smarkiai išreikštų trikampėms ir sferinėms dalelėms būdingų smailių (1 pav., Au_1).

1 pav.
Sidabro (Ag) ir aukso (Au) nanodarinių sugerties spektrai.
Čia Au_1 ir Au_2 žymi sintezės rezultatą, kai HAuCl4·3H2O
koncentracija atitinkamai naudota 50 mM ir 25 mM.
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Atlikus nanodarinių analizę SEM, nustatyta, jog dauguma aukso nanodarinių pasižymėjo taisyklinga trikampio forma ir 45±5 nm ilgio kraštinėmis, tuo tarpu sidabro nanodariniai pagrinde buvo vielos ir įvairių dydžių kubai
(100– 250 nm). SERS analizei, nanodarinių monosluoksniai buvo perkelti ant elektrocheminiu būdu paruoštų porėto
silicio padėklų [5] nardinimo būdu remiantis Zhiwei S. et. al. [6] metodika. Sidabro nanodarinių sintezės metu gauta
įvairios formos darinių, tačiau ant silicio padėklo daugiausia nusėdo vielos (2 pav. a) kurios formavo storesnį sluoksnį. Tuo tarpu mažesni aukso nanodariniai sėkmingai organizavosi skysčių riboje ir ant paviršiaus pavyko perkelti dalelių monosluoksnį (2 pav. b).

2 pav.
Ant silicio padėklų perkeltų nanodarinių SEM vaizdai: (a) Ag (mastelis 2 μm); (b) Au (mastelis 500 nm)

SERS matavimams buvo naudojamas 10-4 – 10-8 M koncentracijos 2-naftalentiolis (2-NT). Signalo stiprinimo įvertinimui atlikti ir 10-2 M koncentracijos 2-NT matavimai be nanodalelių. Aukso nanodarinių atveju SERS stiprinimas įvertintas naudojant 10-4 ir 10-6 M koncentracijos, o sidabro nanodarinių atveju Ramano sklaidos signalas užregistruotas
ir su 10-8 M koncentracija (3 pav.).

3 pav.
Ramano sklaidos spektrai (a) Ag atveju (b) Au atveju

Ramano sklaidos stiprinimo koeficientas įvertintas intensyviausioms 2-NT smailėms ties 1066 cm-1 ir 1378 cm-1.
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Stiprinimo koeficiento (EF) skaičiavimai atlikti pagal formulę, įvertinančią matavimų metu naudotas skirtingas
lazerio galias (mW), vidurkinimų skaičių bei integravimo trukmę [7]:

𝐼𝐼

𝑃𝑃

𝐴𝐴

𝑇𝑇

𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐹𝐹 = 𝐼𝐼 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑅𝑅𝑆𝑆 × 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚 × 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚 × 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚 × 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚

𝑆𝑆𝐸𝐸𝑅𝑅𝑆𝑆

𝑆𝑆𝐸𝐸𝑅𝑅𝑆𝑆

𝑆𝑆𝐸𝐸𝑅𝑅𝑆𝑆

𝑆𝑆𝐸𝐸𝑅𝑅𝑆𝑆

(1)

Kur I – intensyvumas, P – lazerio galia (mW), A – vidurkinimų skaičius, T – integravimo laikas, C – 2-NT koncentracija, norm – 2-NT matavimas kai nėra nanodarinių, SERS – matavimai su nanodariniais.
Sidabro nanodariniai pasižymėjo efektyvesniu Ramano sklaidos signalo stiprinimu. Didžiausia stiprinimo koeficiento vertė gauta su sidabro nanodariniais siekė 5,0×106, tuo tarpu maksimalus stiprinimo koeficientas su aukso nanodariniais buvo dviem eilėmis mažesnis ir siekė 1,5×104. Verta paminėti, kad Au_2 atveju naudojant 532 nm bangos ilgio žadinimą, signalo stiprinimo koeficientas siekė tik kelis kartus. Tai galima paaiškinti tuo, kad jų sugertis yra žymiai
efektyvesnė ties ilgesniais bangos ilgiais.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0092) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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R. Dranseikaitė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

ŽALIOJO STOGO SLUOKSNIUOSE
AKUMULIUOJAMO KRITULIŲ
KIEKIO NATŪRALIOMIS APLINKOS
SĄLYGOMIS TYRIMAS
Apželdinti pastatai arba „žalieji stogai“ tai terminas, kuris vis plačiau skamba statybos sektoriuje. Žalieji stogai kaupia lietaus vandenį augalinio substrato ir grunto sluoksnyje. Nustatyta, jog tokie stogai vasarą vidutiniškai sulaiko apie
70–80 % lietaus vandens, o žiemą apie 25–40 % sniego tirpsmo vandens ir sniego dangos [1]. Vokietijoje atlikto tyrimo
duomenimis nustatyta, kad esant liūtims, kuomet iškrenta 10 mm ir daugiau kritulių per 1 valandą, 18 m2 ekstensyviai apželdintas stogas, iš 200 litrų ant jo patekusio lietaus vandens, tik 15 litrų leis nutekėti tiesiogiai ant žemės arba į
miesto lietaus surinkimo sistemas. Visa kita drėgmė sulaikoma stogo dangoje kaip kempinėje. Tokios žaliojo stogo savybės leidžia sumažinti lietaus vandens pikus ir nuimti momentines apkrovas nuo miesto lietaus nuotakyno sistemos [1].
Tyrimai patvirtina, kad sukaupta drėgmę išgarinama atgal į atmosferą. Svarbu tai, kad kritulių vandenyje buvę teršalai lieka dirvožemyje. Dėl to gerėja ne tik aplinkos mikroklimatas (dėl didesnės oro drėgmės), bet tuo pačiu palaikoma ir gruntinių vandenų švara (teršalai nebeprasisunkia iki jų per dirvožemį) [2].
Sukaupto ir garinamo vandens kiekis ant žaliojo stogo priklauso nuo trijų dalykų:
• Nuo ant stogo augančių augalų rūšių (samanos drėgmę kaupia geriau nei paprasta žolė);
• Nuo substrato gylio (apželdinimo ekstensyvumo/intensyvumo);
• Nuo substrato tipo [3].
Europoje Vokietija – viena pirmaujančių šalių žaliųjų stogų įrengimo srityje. Jau vien 2000–2001-aisiais metais šioje šalyje buvo įrengta daugiau nei 25 000 000 m2 apželdintų stogų. Tokių stogų įrengimas tampa populiarus o kaskart
vis griežtesni reikalavimai jų įrengimui padeda kovoti ir su vietiniais potvyniais ir jų keliamomis grėsmėmis užėjus liūčių sezonui [1].
Kadangi žaliojo stogo danga savo konstrukciniuose elementuose sugeria dalį drėgmės, mažiau apkraunamas bendrasis nuotekų tinklas ir atskirtoji lietaus nuvedimo sistema. Apželdintų atitvarų grunto sluoksnis veikia kaip filtras –
išvalo azoto teršalus iš lietaus, neutralizuoja nubėgusį rūgštinio lietaus vandenį. Autoriai taip pat siūlo ateityje tyrinėti
įvairių filtruojančių medžiagų, tokių kaip zeolitai, įtaką šio vandens apvalymo kokybei gerinti [2].
Apželdintų stogų termoizoliacijos efektyvumą tyrinėjo mokslininkai Nottingham‘e, Trento universitete. Tyrimais
nustatyta, jog esant 18,4 °C vidutinei dienos temperatūrai, neapželdinto stogo pastogės temperatūra siekia 32 °C, o
esant apželdintam stogui – 17,1 °C. O tai yra beveik dvigubai mažesnė temperatūra [1].
Apželdintos pastato atitvaros palaiko sveikesnį mikroklimatą pastato aplinkoje. Augalai išskiria deguonį ir valo orą,
kuriuo kvėpuojame. Jie mažina sunkiųjų metalų, kietųjų dalelių, dulkių bei lakiųjų organinių junginių koncentraciją ore.
Nustatyta, jog 1,5 m2 nepjautos žolės per metus pagamina metinį žmogaus suvartojamo deguonies kiekį. Tinkamai
įrengtas apželdintas stogas leidžia pastatui „kvėpuoti“ [4].
Stebėjimams natūraliomis sąlygomis atlikti buvo sukonstruoti du 1 m2 dydžio stendai, kurių vienas buvo dengtas
bituminių čerpelių danga, o kitame buvo įrengtas žaliosis stogas. Stogą sudarė šie sluoksniai: izoliacinės plėvelė, vandens sulaikymo membrana ir augalinis sluoksnis su daugiametėmis žolėmis.
Stendai buvo pastatyti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Vandens tyrimų laboratorijos kieme. Juose
įmontuotas kritulmatis ir dirvožeminis termometras. Abu stendai buvo su 15 laipsnių nuolydžiu, visas nubėgęs kritulių
arba sniego tirpsmo vanduo buvo surenkamas gaudomaisiais latakais ir nuvedamas į indus ir išmatuojamas turiniu būdu. Visi nuotekio matavimai buvo atliekami 5 dienų intervalu. Meteorologiniai duomenys gauti iš Kauno hidrometeorologinės stoties. Stebėjimų duomenys kaupti nuo 2021 09 15 iki 2022 03 15. Duomenys apdoroti MS Excel programa.
Atliekant stebėjimus spalio mėnesį nuotekis nuo bitumine danga dengto stogo buvo fiksuotas 25 d. ir 30 d. Tam
įtakos turėjo labai maži kritulių kiekiai. Viso per šį mėnesį iškrito tik 29,8 mm kritulių. Pirmą dešimtadienį užfiksuota 3,5 mm, antra – 10,9 mm, o trečią – 15,4 mm. Stende, kuriame suformuota žalioji danga per visa mėnesį buvo
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užfiksuota 13 l nuotekis o nuo stogo su bitumine danga – 12 litrų. Pirmi stebėjimo mėnesiai leido užfiksuoti tendenciją, kad esant apželdintam stogui lietaus nuotekis yra lėtas, tačiau jis tęsiasi ir intensyviam lietui pasibaigus. Tai patvirtina užsienio autorių teiginius, kad apželdintas stogas akumuliuoja, sulaiko kritulių vandenį ir taip sumažiną nuotekio piką esant liūčiai. Užfiksuota, kad pirmais stebėjimo mėnesiais iš želdinto stogo bėga drumstas vanduo. Tai
patvirtina mokslinius tyrimus, kad iš supiltinio grunto sluoksnio su pirmais krituliais išnešamos dirvožemio dalelės,
vyksta vandens erozija.
Lapkričio mėnesį buvo fiksuotos pirmosios minusinės temperatūros. Lapkričio 9 d. buvo fiksuota -2,2 °C o lapkričio 22–23 d. atitinkamai -4 °C ir -5 °C. Lapkričio 30 dieną buvo fiksuota – 8,9 °C temperatūra. Taigi vidutinė paros temperatūra lapkritį buvo 4,2 °C, per mėnesį iškrito 58,5 mm kritulių. Pirmą dešimtadienį iškrito 12,6 mm, antra 9,4 mm,
o trečią atitinkamai – 36,5 mm kritulių. Analizuojant nuotekį nuo bitumine danga dengto stogo buvo nustatyta, jog
per visa mėnesį nuotekis sudarė 31,8 l vandens, o nuo želdinto stogo – 40,3 l.
Vertinant gruodžio mėnesio meteorologinius parametrus nustatyta, kad tik 9 dienas iš 30 buvo fiksuotos pliusinės temperatūros. Šiuo laikotarpiu nuo bituminėmis čerpelėmis dengto stogo mišrių kritulių nuotėkis sudarė 2 l, o
nuo želdinto stogo 4 litrus.
Sausio mėnesį pirmojo dešimtadienio vidutinė paros temperatūra buvo -0,8 °C, antrojo -0,3 °C, o trečiojo – -0,4 °C.
Per sausį iškrito 69 mm kritulių. Sniego storis svyravo tarp 1–3 cm ir pasiekė 5 cm sausio 31 d. Nuo bituminėmis čerpelėmis dengto stogo nuotėkis sudarė 27 l, o želdinto stogo – 35,8 litrų.
Vasario mėnesio stebėjimo duomenys pateikiami 1 paveiksle. Vasarį fiksuotos panašos temperatūrinės tendencijos. Tačiau vasaris išsiskyrė labai gausiu nuotekiu nuo želdinto stogo stendo. Per mėnesį užfiksuotas 60,6 l nuotėkis, o
nuo stogo su bituminėmis čerpelėmis jis sudarė 27 l. Tai beveik dvigubai daugiau. Dėl mechaninio nuotekio matavimo
rankiniu būdu, net du kartus 15 ir 20 dienomis, naudota talpa nesutalpino viso nuotekio. Todėl vėliau buvo pastatytas
didesnis 20 l indas, kuris vasario 25 d. jau rodė esant 16,9 l nuotekį.

1 pav.
Vasario mėnesio duomenų suvestinė ir gruodžio mėnesio ryšio tarp aplinkos temperatūros
ir nuotekio nuo želdinto stogo regresijos koeficianto skaičiavimas.

Šis mėnuo parodė, kad žali stogai puikiai akumuliuoja mišrius kritulius, sniego tirpsmo vandenį ir atiduoda jį nuotekiu dienos metu esant pliusinėms temperatūroms.
Kovo mėnesis niekuo neišsiskyrė vertinant pagal nuotekį, nes per visą mėnesį nuotekiu išbėgo tik 3 l vandens nuo
bitumu dengto stogo ir 9 l, nuo želdinto stogo. Šis nuotėkis buvo fiksuotas kovo 5 d. Vėliau iki kovo 15 d. nuotekio nefiksuota, indai buvo tušti.
Analizuojant duomenis, tyrimų metu nustatyta, jog regresijos koeficientai labai maži vertinant ryšius tarp vidutinių paros temperatūrų ir nuotekio atskirais mėnesiais R2 – 0,0453 iki 0,0553. Tokios silpnos koreliacinės priklausomybės tarp šių dviejų reiškinių, kurie koreliuoja tarpusavyje kituose mokslininkų straipsniuose gali būti dėl netinkamo duomenų rinkimo. Nuotėkis fiksuotas kas 5 dienas o paros vidutinės temperatūros kas diena. Dalis autorių savo
tyrimuose fiksuoja ne nuotekį o vandens sulaikymo žaliame stoge koeficientą, tik tokiu atveju tyrimai atliekami laboratorijos sąlygomis ir visuomet žinoma, koks tikslus vandens kiekis pateko ant želdinto stogo ir per kiek valandų ar
dienų jis pasišalino.

178

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0103) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ALKILPARABENŲ ŠALINIMAS IŠ
VANDENINIŲ TERPIŲ NAUDOJANT
BIOPOLIMERINIUS SORBENTUS
Šiuo metu Europoje ir pasaulyje didelis dėmesys skiriamas paviršinių vandenų kokybės gerinimui mikrotaršos lygmenyje [1]. Atsiradus labai tiksliems analizės metodams, tapo įmanoma nustatyti itin žemas teršalų koncentracijas
vandenyje, todėl tuo pačiu metu pastebėta paviršinių ir požeminių vandenų tarša pavojingais organiniais mikroteršalais, esančiais jau išvalytose miestų nuotekose. Tai daugiausiai įvairios farmacinės medžiagos, pesticidai, biocidai, parabenai ir kitos sunkiai skaidžios, pramonėje naudojamos cheminės medžiagos. Parabenai, kaip konservantai naudojami beveik visoje kosmetikoje, pvz., šampūnuose, kremuose, dantų pastose, dušo geliuose ir pan. Kadangi kasmet
kosmetikos vartojimas vis didėja, kartu auga ir jų likučių koncentracija dirvožemyje, paviršiniuose, gruntiniuose vandenyse ir kelia grėsmę žmonių sveikatai ir kitiems gyviems organizmams. Šie mikroteršalai patekę į paviršinius vandenis, gali patekti ir į geriamąjį vandenį.

Tyrimo tikslas:
Ištirti naujų biopolimerinių sorbentų efektyvumą surišant alkilparabenus vandeninėse terpėse.
Krakmolo acetatas (AK) gautas gamtinio bulvių krakmolo mikrogranules veikiant acto rūgšties anhidridu šarminėje
terpėje. Modifikavimo reakcijos metu (žr. 1 pav., kairėje pusėje esanti schemos dalis) metu, acetilgrupės prie krakmolo molekulių yra prijungiamos kaip šoninės grandys. Keičiant katalizatoriaus NaOH kiekį reakcijos mišinyje, buvo gautas krakmolo acetatas su skirtingu acetilgrupių kiekiu. Nustatyta, kad buvo susintetintas AK, kurio pakeitimo laipsnis
(PL) lygus 0,20 ir 0,40. Tinklinis krakmolo acetatas (ATK) gautas susintetintą krakmolo acetatą paveikus epichlorhidrinu šarminėje terpėje , naudojant 0,1 mol epichlorhidrino 1 mol krakmolo acetato (AGL) (1 pav., kairėje pusėje esanti
schemos dalis). Tarp AK molekulių sudaryti skersiniai ryšiai. Atitinkamai susintetintas tinklinis krakmolo acetatas (ATK),
kurio acetilgrupių grupių PL lygus 0,20 ir 0,40.
Panaudota ir kita sintezės metodika (žr. 1 pav., dešinėje pusėje esanti schemos dalis), bulvių krakmolą pirmiau tinklinant, o po to acetilinant. Tinklinis krakmolas (TK) buvo gautas gamtinio bulvių krakmolo mikrogranules veikiant epichlorhidrinu šarminėje terpėje, naudojant 0,1 mol epichlorhidrino/AGL.
Toliau, TK buvo veikiamas acto rūgšties anhdridu šarminėje terpėje, acetilgrupes prijungiant prie TK molekulių.
Keičiant katalizatoriaus NaOH kiekį reakcijos mišinyje, buvo gautas tinklinio krakmolo acetatas (TAK), kurio acetilgrupių grupių PL lygus 0,21 ir 0,40.

1 pav.
Krakmolo acetato (AK) ir tinklinio krakmolo
acetatų (ATK ir TAK) sintezės schema
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Krakmolo dariniai charakterizuoti, naudojant skenuojamosios elektronų mikroskopiją (SEM). Nustatyta, kad
AK(PL = 0,2), AK(PL = 0,4) ir ATK(PL = 0,2) atveju, yra išlaikoma granulių struktūra. Tačiau ATK su PL = 0,4 atveju granulės yra stipriai sulipę ir krakmolo darinys yra galimai dalinai kleisterizuotas. Tačiau naudojant kitą sintezės metodą, t. y. pirmiau krakmolą tinklinant, o po to acetilinant, buvo gautos mažai pažeistos tinklinio krakmolo granulės:
TAK(PL = 0,2) ir TAK(PL = 0,4).
Mikrogranulių struktūros modifikuoto krakmolo dariniai AK(PL=0,2), AK(PL=0,4), ATK(PL=0,2), TAK(PL= 0,2) ir
TAK(PL=0,4) buvo išbandyti kaip sorbentai metilparabenui (MP), etilparabenui (EP) ir propilparabenui (PP) vandeniniuose tirpaluose surišti. Pirmiausia buvo atlikti adsorbcijos kinetikos tyrimai, t. y. buvo įvertinta trukmė, per kurią nusistovi pusiausvyra tarp parabenų, adsorbuotų mikrogranulėmis ir parabenų likusių tirpale, kiekio. Nustatyta, kad pusiausvyra praktiškai pasiekiama po 7 min. nuo adsorbcijos pradžios. Pastebėta, kad adsorbuotas parabenų kiekis didėja tokia tvarka: PP > EP > MP, t. y. ilgėjant alkilinei grandinėlei parabeno molekulėje.
Buvo ištirta pusiausvyroji MP, PP ir EP adsorbcija modifikuoto krakmolo darinių mikrogranulėmis 20 °C temperatūroje. Tokia adsorbcijos temperatūra pasirinkta, norint atkartoti realias nuotekų valymo sąlygas. 2 pav. pateiktos
MP adsorbcijos AK, ATK ir TAK mikrogranulėmis izotermės. Kaip matyti adsorbuoto MP kiekis AK atveju priklausė nuo
modifikuoto krakmolo struktūros. Tam, kad būtų aprašytos adsorbcijos izotermės, taikyti dviejų kintamųjų Langmuir,
Freundlich ir Dubinin-Radushkevich adsorbcijos modeliai. Svarbiausių adsorbcijos modelių parametrų vertės, tokios
kaip Langmuir sorbcinė geba QL, Freundlich konstanta nF ir Dubinin-Radushkevich adsorbcijos energijos EDR vertės,
kartu su tiesės lygties pasikliovimo lygio R2 vertėmis pateiktos 1 lentelėje.

2 pav.
MP adsorbcijos AK, ATK ir TAK mikrogranulėmis izotermės 20 °C temperatūroje. Taškai atitinka eksperimentinius
duomenis, kreivės nubraižytos, naudojant Freundlich adsorbcijos modelio rodiklius

1 lentelė. Adsorbcijos modelių rodikliai

Bandinys

Langmuir modelis

Freundlich modelis

Dubinin-Radushkevich
modelis

QL, mg/g

R2

nF

R2

EDR, kJ/mol

R2

AK 0,2

151,59

0,98

1,40

0,99

7,9

0,99

AK 0,4

76,69

0,96

1,07

0,98

6,6

0,99

ATK 0,2

2467,13

0,70

0,99

0,99

6,4

0,99

TAK 0,2

282,15

0,99

1,21

0,99

7,0

0,99

TAK 0,4

176,56

0,97

1,29

0,99

7,2

0,99
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Kaip matyti iš 1 lent. duomenų, didesnės Langmuir sorbcinės gebos QL vertės gautos, adsorbcijai naudojant tinklinio krakmolo acetato mikrogranules negu AK mikrogranules. Iš apskaičiuotų Freudlich konstantos nF verčių galima spręsti apie adsorbcijos sąlygų palankumą, iš Dubinin ir Radushkevich adsorbcijos energijos (EDR) verčių – apie
adsorbcijos prigimtį. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, nF vertės yra tarp 0,99–1,40, o EDR vertės varijuoja tarp
6,4–7,9 kJ/mol. Tai rodo, kad alkilparabeno adsorbcija AK, ATK ir TAK mikrogranulėmis vyksta sunkiai ir adsorbcijos metu vyrauja fizikinės sąveikos jėgos. Galima daryti prielaidą, kad parabenų adsorbcija vyksta dėka hidrofobinės sąveikos tarp parabenų molekulėse esančių alkilo grupių ir modifikuoto krakmolo hidrofobinių grupių. Ištirta, kad alkilparabenai nuo sorbentų mikrogranulių gali būti atpalaiduojami į organinius tirpiklius, tokius kaip izopropilo alkoholis ar
acetonitrilas. Tokiu būdu sorbentai gali būti regeneruojami ir panaudojami pakartotinai.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0109) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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PROPERTIES AND RECYCLING
FEASIBILITIES OF MUNICIPAL SOLID
WASTE INCINERATION RESIDUES:
ISSUES FOR KAUNAS WASTE
INCINERATION PLANT, LITHUANIA
Municipal solid waste incineration (MSWI) is a waste management technology that has increasingly been adopted.
Substantial amount of total waste mass and volume is lost (up to 85–90 %).
In Lithuania there are 3 working MSWI plants, located in Klaipėda, Kaunas and capital Vilnius. Kaunas waste
incinerations plants available to incinerate MSW amount is 200 thousand tones.
After incineration process, largest generated amount of residual waste is bottom ash (BA). BA is a heterogeneous
mixture of slag that contains glass and metal residues in varying proportions. Bottom ash is considered non-hazardous
waste.
Elemental composition in bottom ash depends mainly by the source that is fed for incineration and type of
combustion system.
In Lithuania more strict environmental protection requirements have been made for BA and slag treatment and
handling process.
New requirements for bottom ash:
• Bottom ash and slag has to be kept from any natural effects.
• Metal residue concentrations may not exceed 5 % total waste mass.
• Organic carbon must not be higher than 3 %.
• Loss on ignition (LOI) must be less than 6 %.
• Leached heavy metal and other toxic element concentrations must not exceed determined limit values.

This research study aims:
•	to investigate bottom ash treatment process using ADR technology and possibilities of utilizing processed
material in civil engineering and concrete products.
• to analyse Kaunas waste incinerations plants bottom ash elemental and molecular composition.
Kaunas WI plants bottom ash is treated with advanced dry recovery (ADR) dry separation technology. Process
contains cooling down the ash, primary ferrous metal separation, crushing, sieving, secondary ferrous separation,
non-ferrous separation and ageing. BA treatment process uses screens, magnets, wind sifters, Eddy current separators
and the ADR. Generates mineral fractions of different grain sizes (0–2 mm, 2–5 mm, 5–12 mm and 12–50 mm).
Based on performed results using XRD analysis, bottom ash fractions most dominant minerals were:
• silicone dioxide;
• dolomite;
• barium bismuth lead oxide;
• calcium carbonate.
SEM/EDS methods analysis for elemental composition revealed that treated bottom ash has the highest elemental
concentrations of oxygen, silicon, calcium and iron. Smaller concentrations were found of non-ferrous metals and
elements such as: potassium, magnesium, sulfur and chloride.
After research of bottom ash and slag it was determined that smaller granulometric fractions are moister.
Fractions 0–2 mm. (ω = 17~19 %) and 2–5 mm. (ω = 11~13 %). In comparison larger mineral fractions – 5–12 mm.
(ω = 5~6 %) and 12–50 mm. (ω = 2~3 %) are less moist.
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Total organic content analysis showed that large organic residue percentage (Wom ~ 22 %) was found in smallest
0-2 mm. bottom ash fraction. Greater ash mass percentage was determined in 12–50 mm. diameters bottom ash
samples (Wash ~ 94–98 %).
Moisture absorption research for bottom ash and slag results were not consistent and had deviations. It was
noticed that 0–2 mm. and 2–5 mm. fractions absorbs water in higher weight percentages.
With advanced technology mineral bottom ash fraction can be utilized in construction and concrete products.
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SLM SUKEPINTŲ GELEŽIES PAGRINDO
MILTELIŲ PAVIRŠIAUS LAZERINIO
APDOROJIMO TYRIMAI
Atrankinis lazerinis lydymas (angl. Selective laser melting (SLM)) – tai viena iš adityvios gamybos (angl. Additive
manufacturing (AM)) technologijų, kurios gali būti taikomos gaminant 3D detales, objektus ar kitus gaminius iš metalų ar jų lydinių. Vienas iš pagrindinių šios technologijos privalumų yra galimybė realizuoti sudėtingiausius geometrijos ir formos požiūriu sprendimus, kurių neįmanoma realizuoti taikant tradicines apdorojimo technikas pjaunant, tekinant (angl. Subtractive manufacturing (SM)). SLM technologija užtikrina gaunamų detalių aukštą formos tikslumą ir
gamybos atkartojamumą (reprodukciją).
Naudojant SLM technologiją, metalo ir metalų mišinių milteliai yra išlydomi ir sujungiami didelės galios lazerio
spinduliu formuojant vieną išlydytos medžiagos sluoksnį ant kito. Atrankinio lazerinio lydimo technologija yra šiuolaikiška ir moderni, plačiai taikoma prototipų ir modelių gamyboje iš polimerinių ir kitų medžiagų. Tolimesnis šios technologijos vystymosi etapas yra miltelinių metalinių medžiagų taikymas, kas suteikia galimybę esant nemasiniai gamybai taikyti ją atsakingų detalių gamyboje.
SLM yra perspektyvi adityvios gamybos technologija, tačiau šiuo metu platesnis metalo gaminių formavimas taikant SLM technologiją yra apribotas, dėl nepakankamų šia technologija pagamintų detalių paviršinių sluoksnių charakteristikų, tokių kaip kietumas, atsparumas dilimui ir korozijai. Šias savybes galima pagerinti taikant tradicinius detalių paviršių modifikavimo būdus, tačiau dažnu atveju šie procesai trunka ilgai, vyksta aukštoje temperatūroje, kurioje kinta medžiagos struktūra, reikalauja didelių investicijų.
Pasaulyje atliekama daug mokslinių tyrimų siekiant pagerinti šia adityvios gamybos technologija sukurtų gaminių technologines savybes. Kaip alternatyva tradiciniams tokių gaminių paviršių apdirbimams daug potencialo pritaikymui turi paskesnis SLM sukeptintų bandinių lazerinis paviršiaus modifikavimas. Šis būdas gali būti labai aktualus, praktiškas ir perspektyvus sprendimas. Todėl yra svarbu tirti įvairių legiravimo elementų poveikį lazeriu sulydytų
gaminių paviršiams.

Tyrimo objektas.
Šio darbo tyrimo objektas yra atrankiniu lazeriniu sulydymo būdu, iš Fe-Ni-Co pagrindo miltelių pagrindo sulydyti ir nuolatinės veikos lazeriu apdoroti stačiakampės formos bandinių (SLM), paviršiai.

Darbo tikslas.
Pagrindinis darbo tikslas yra štirti ir nustatyti SLM sulydytų metalinių bandinių paskesnio lazerinio paviršiaus legiravimo poveikį: paviršiaus topografijai, mechaninėms bei fizikinėms savybėms.
Šiuo metu nėra daug literatūros šaltinių ir informacijos apie SLM technologija sulydytų gaminių ar detalių, paskesnį
apdorojimą lazeriniu legiravimu, todėl šis darbas suteiks naudingos informacijos ir žinių apie tai, kaip pasikeičia iš FeNi-Co pagrindo mitelių sulydytų gaminių paviršiaus sandara ir jo kietumas, juos apdorojant lazerinio legiravimo procesu taikant įvairius legiruojančius elementus. Tyrimo metu gavus teigiamus rezultatus, tikslinga tęsti mokslinius tyrimus ir ieškoti geriausią poveikį užtikrinančių Fe-Ni-Co pagrindo gaminių paviršiaus lazerinio legiravimo technologijos
parametrų ir tobulinti proceso atlikimo metodiką. Taip pat tyrimas gali suteikti nemažai praktinės vertės, nes įmonės,
kurios specializuojasi adityvioje gamyboje ir naudoja SLM technologijas, galėtų naudoti tą pačią įrangą ir 3D gaminių
gamybai ir pagamintų detalių paviršių legiravimui, taip pat, specialistams, kurie dirba 3D gamyboje būtų nesudėtinga
įgyti papildomos kvalifikacijos, reikalingos atlikti lazerinį paviršiaus legiravimo procesą.
Tyrimo objektui sukurti, t. y. stačiakampės formos bandiniams sulydyti buvo panaudoti martensitinio sendinamo
plieno 1.2709 (DIN) milteliai, kurių cheminė sudėtis nurodyta 1 lentelėje.

185

1 lentelė. Miltelių cheminė sudėtis pagal gamintojo specifikaciją, masės %.
Fe

C

Si

Mn

Ni

Mo

Ti

Co

Al

Likęs

0,03

iki 0,1

iki 0,1

17‒19

4,8

iki 0,8

8,5‒9,5

iki 0,1

Miltelinio pagrindo bandinių gamybai panaudotas Concept Laser M3 atrankinio lazerinio lydymo įrenginys. Technologiniai antrankinio lazerinio lydymo proceso gaminant tiriamuosius bandinius parametrai nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė. Selektyvinio lazerinio sukepinimo parametrai.
Lazerio
Bangos ilgis,
nm

Galia, W

Dėmės dydis,
mm

1064

100

Ø 0,2

Apsauginių dujų

Sluoksnio
storis, mm

Sukepinimo
greitis, mm/s

Tipas

Debitas, l / h

0,03

0,2

Argonas

0,75

Tyrimo metu, taikant SLM technologiją iš viso sulydyti 5 bandiniai. Toliau eksperimentinis tyrimas buvo suskirstomas į 2 etapus:
1-ame eksperimentinių tyrimų etape, trys bandiniai buvo apdorojami lazerio spinduliu, keičiant lazerio galią, dėmės
skersmenį, lazerio skenavimo greitį, praėjimų skaičių ir persiklojimo dydį. Šio etapo tikslas parinkti optimalius (pagal
vidutinį perlydymo gylį) lazerinio apdorojimo parametrus, kurie bus taikomi antrajame eksperimentinių tyrimų etape.
Lazeriniam bandinių apdorojimui atlikti buvo naudojamas nuolatinės veikos CO2 lazeris ir apsauginės argono (Ar)
dujos. Po SLM sulydytų metalinių bandinių paskesnio lazerinio apdorojimo, buvo atliktas paruoštų bandinių mikrošlifų mikrostruktūros tyrimas, išmatuoti ir apskaičiuoti vidutiniai perlydytos medžiagos gyliai prie visų lazerinio apdorojimo režimų.
Atlikus ir išanalizavus šiuos tyrimus, nuspręsta, kad SLM sulydytų metalinių bandinių lazerinio legiravimo procesui atlikti bus naudojami sekantys apdorojimo parametrai: 500 nuolatinės veikos W lazerio galia, ir 1,2 mm lazerio
dėmės skersmuo.

3 lentelė. Bandinių lazerinio legiravimo proceso parametrai.
Lazerio tipas

Nuolaitinės veikos CO2 lazeris

Lazerio spindulio dėmės skersmuo

1,2 mm

Vidutinė lazerio spindulio galia

500 W

Apsauginės dujos

Argonas (Ar)
Skenavimo greitis

1 takelis

2 takelis

3 takelis

4 takelis

5 takelis

91 cm/min

67 cm/min

55 cm/min

55 cm/min

8,7 cm/min

2-ame eksperimentinių tyrimų etape, iš martensitinio sendinamo plieno miltelių lazeriu sulydyti bandiniai, buvo
modifikuoti, jų paviršius apdorojant lazerinio legiravimo procesu ir naudojant skirtingus legiruojančius elementus. Lazerinis legiravimas buvo atliekamas nuolatinės veikos CO2 lazeriu. Apdirbami šoniniai stačiakampių bandinių paviršiai.
Lazerinio legiravimo proceso parametrai pateikiami lentelėje 3 lentelėje, o parinkti legiruojantys elementai pateikiami
lentelėje 4 lentelėje.
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4 lentelė. Bandinių lazerinio apdorojimo proceso legiruojančių priedų taikymo schema.

Paviršio Nr.
II
III
IV

Legiruojantys priedai

V

Bandinio Nr.
Nr. 1

Nr. 2

W2B5 – Volframo boridas

B4C – Boro karbidas

TiN – Titano nitridas

Co3B – Kobalto boridas

W – Volframas

TiC – Titano karbidas

Cr23C6 – Chromo karbidas

TaSi2 – Tantalo silicidas

Lazeriniu legiravimo procesu apdorotiems SLM bandiniams buvo atlikta mikroskopinė analizė, tiriami abiejų bandinių lazeriu modifikuotų paviršių takelių skersiniai pjūviai. Tyrimo metu buvo nustatomas apdorotų SLM bandinių takelio perlydymo gylis, plotis, taip pat apžiūrima ir palyginama susidariusio takelio forma, defektai, metalo ištaškymas
ir mikrostruktūra.
Atlikus bandinių Nr. 1 ir Nr. 2 mikroskopinę analizę, toliau vykdyti lazerinio legiravimo būdu apdorotu SLM bandinių paviršių mikrokietumo matavimai, pagal LST EN ISO 4545-1:2018 EN „Metalinės medžiagos. Knopo kiečio nustatymas. 1 dalis. Bandymo metodas“ standarto nurodymus. Paveiksle Nr. 1 pateikiamios tyrimo metu nustatytas ir apskaičiuotas lazeriu apdorotų, legiruotų paviršių vidutinių mikrokietumo reikšmių procentinis padidėjimas lyginant su neapdorotų SLM bandinių medžiagos mikrokietumu.

1 pav.
Lazeriu apdorotos ir perlydytos
zonos vidutinės mikrokietumo
reikšmės padidėjimo lyginant
su neapdorotų SLM bandinių
metalo mikrokietumu grafikas.

Atlikus bandinių Nr. 1 ir Nr. 2 mikrokietumo analizę, suformuluotos tiriamojo darbo išvados. Nustatyta, kad geriausias martensitinio sendinamo plieno SLM bandinių paviršių sukietinimo efektas pasiektas, lazerinio legiravimo procesą atliekant su TaSi2 legiravimo priedu, 67 cm/min lazerio skenavimo greičiu. Gautas vidutinis lazeriu perlydytos zonos
kietumas 2,69 karto didesnis už neapdoroto SLM bandinio medžiagos vidutinį mikrokietumą. Taip pat taikant W2B5;
Cr23C6; B4C; Co3B legiruojančius priedus ir lazerinio legiravimo procesą atliekant 55 cm/min lazerio skenavimo greičiu, pasiektas ryškus efektas, vidutinės perlydytos zonos mikrokietumo reikšmės padidėjo atitinkamai 1,8; 1,75; 1,86;
1,42 karto lyginant su neapdorotu SLM bandinio medžiagos vidutiniu mikrokietumu.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0150) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ŽMOGAUS EISENOS STEBĖJIMO JUTIKLIŲ
DINAMINIŲ CHARAKTERISTIKŲ TEORINIAI
IR EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI
Populiarinant sveikos gyvensenos ir sveiko senėjimo iniciatyvas, auga susidomėjimas žmogaus fizinės būklės stebėjimo įtaisais, kurie būtų pigūs ir paprasti naudoti. Procesai, tokie kaip širdies veikla, prakaitavimas ir eisena atspindi
minimalius pokyčius organizme, kurie gali suteikti įžvalgos apie asmens fizinę būklę dar prieš išsivystant rimtesniems
simptomams. Stebint žingsnio dydį, žingsnių dažnį, pėdos apkrovos pokytį bei žingsniavimo ritmingumą ir tolygumą
galima įvertinti žmogaus fizinę būklę, nuovargio laipsnį, griaučių, nervų ir raumeninės sistemos veiklą, prognozuoti galimus pusiausvyros sutrikimus ir iš anksto įspėti vartotoją ar atsakingą asmenį [1].
VilniusTECH Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros mokslininkai ir studentai kuria žmogaus
būklės vertinimo metodiką bei įrangą, kurios veikimas pagrįstas žmogaus eisenos pokyčių analize. Kuriamą sistemą sudarys specialūs batuose montuojami taktiliniai slėgio jutikliai, jutiklių duomenų surinkimo, kaupimo ir bevielio perdavimo sistema, unikali duomenų analizavimo programinė įranga bei vartotojo perspėjimo modulis. Šiuo atveju bus tiriamos tokio jutiklio dažninės charakteristikos ir greitaveika. Šio darbo tikslas atlikti taktilinių slėgio jutiklių dinaminių
charakteristikų tyrimus, įvertinti šių jutiklių greitaveiką bei kitas dažnines charakteristikas taikant teorinius ir eksperimentinius metodus, vykdant simuliacijas bei eksperimentiškai imituojant realias jutiklių veikimo sąlygas.
Jutiklio prototipas (1 pav.) buvo sukurtas remiantys mokslinėje literatūroje pateiktais tyrimų rezultatais [2–4]. Jis
sudarytas iš 25x25 mm Velostat® medžiagos lakšto, patalpinto tarp dviejų statmenų elektrodų, kurie pagaminti iš varinio folijos ir yra 25x5x0,1 mm dydžio. Jutiklis iš abiejų pusių užklijuotas apsaugine PVC plėvele, dėl savo plonumo atkartojančia jutiklio formą. Velostat® yra kompanijos „Custom Materials“ (3M), sukurta kompozicinė polimerinė medžiaga, kurios pagrindą sudaro anglimi impregnuotas polietilenas kuriame pasireiškia žymus pjezovaržinis efektas. Anglies dalelės medžiagoje dielektrinį polietileną paverčia elektrai laidžia kompozitine medžiaga, kurios elektrinė varža
kinta priklausomai nuo ją veikiančios išorinės apkrovos.

1 pav.
Taktilinio jutiklio principinė schema.

Eksperimentiniams tyrimams buvo pagamintas tyrimų stendas imituojantis žmogaus žingsnį skirtingais dažniais.
60 ir daugiau metų žmogus eina perstatydamas kojas apie 1 Hz dažniu [5], kai tuo tarpu sprinto bėgikas gali žengti 3 Hz
dažniu [6]. Sukurtas jutiklis tyrimų stende buvo veikiamas 5 N jėga, ja cikliškai apkraunant 1 Hz, 8 Hz ir 16 Hz dažniais.
Gauti rezultatai buvo lyginami su kontroliniu bandiniu, atspindinčiu jutiklio atsaką į statines apkrovas. Atliekant kontrolinį bandymą – vienas jutiklio prispaudimo ciklas buvo suskirstytas į 20 etapų kuriose veikė skirtingo dydžio apkrova. Kiekviename etape buvo fiksuojama nusistovėjusios įtampos reikšmė, kuri vėliau buvo perskaičiuota į varžą (2 pav.).
Apibendrinti tyrimo rezultatai, atspindintis jutiklio atsaką į vienodo dydžio, skirtingu dažniu pridedamos jėgos
poveikį pateikiami 2 paveiksle.
188

2 pav.
Varžos priklausomybė nuo jėgos:
a) varžos kitimas jutiklyje, 3 ciklai;
b) išdidintas vaizdas.

Jutikliui esant veikiamam jėgos (kuomet varžos vertės yra mažiausios) 2 pav. b) matyti, kad kontrolinio bandymo
kreivės varža didžiausia, tuomet mažėjančios varžos tvarka išsidėstę 1 Hz, 8 Hz ir 16 Hz kreivės. Veikiant 1 Hz dažniu,
apkrovus jutiklį varža pasiekia mažiausią 2,9 kΩ vertę, veikiant 16 Hz dažniu – 2,5 kΩ. Dažniui pakitus 16 kartų, varžos
vertė pasikeičia 14 %. Apkrovos nuėmimo atveju (2 pav. a) matomas dar šiek tiek didesnis amplitudžių išsibarstymas,
ypač 16 Hz atveju. Toki jutiklio atsaką greičiausiai sukelia tai, kad elektrodai nėra mechaniškai tvirtinami prie jautriosios medžiagos, o tik prispaudžiami apsauginės plėvelės.
Apibendrinat gautus rezultatus matome, kad pasiūlytų jutiklių konstrukcija leidžia juos sėkmingai taikyti žmogaus eisenos stebėjimui bei kitiems atvejams, kuomet pirmenybė teikiama nustatant apkrovos kitimo tendencijas o
ne absoliutinę apkrovos vertę.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0151) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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KRŪVIO PERNAŠOS MIKROBINIAME
KURO ELEMENTE PAGERINIMAS, TAIKANT
MIELES MODIFIKUOTAS POLIPIROLU
Pastaruoju metu alternatyvūs energijos šaltiniai, tokie kaip mikroorganizmus taikantys biokuro elementai (MBKC)
kelia vis didesnį susidomėjimą. Mikrobiniai biokuro elementai – tai elektrocheminiai prietaisai, paverčiantys organinio kuro cheminių ryšių energiją elektros energija, naudojant mikroorganizmus, kaip katalizatorius oksidacijos-redukcijos reakcijose [1]. Elektrocheminės sistemos, naudojančios biologinius komponentus turi daug pageidaujamų bruožų, tokių kaip ląstelių gebėjimas savaime daugintis, bei atsinaujinti.
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1 pav.
Pliko grafitinio elektrodo (GE), modifikuoto fenantrenchinonu (PQ),
modifikuotu PQ, polipirolu (PPy) ir PQ, modifikuotu mielėmis ir PQ,
modifikuotu Ppy, mielėmis ir PQ skirtingomis pirolo koncentracijomis
ciklinės voltamperogramos. Matavimai daryti fosfatinio acetatinio buferinio
tirpale su 0,75 mmol/l kalio fericianido ir 50 mmol/l gliukozės [2]

Viena problemų, susijusių su mikrobinių biokuro elementų pritaikymu – prastas ląstelių membranų elektrinis laidumas. Redoks‘o mediatoriai, naudojami šiame prietaise padeda pernešti elektrinį krūvį, paimtą iš mikroorganizmo į
biokuro celės anodą. Norint padidinti membranos elektrinį laidumą dar labiau, ląstelių išorė padengiama elektrai laidžiomis medžiagomis, pvz. polimerais [1]. Tyrimui pasirinktas elektrai laidus polimeras polipirolas dėl savo elektrodinaminių savybių, lengvo pritaikymo natūraliose sąlygose ir gebėjimo savaime polimerizuotis ląstelių periplazmoje [1, 2].
Šio projekto metu buvo ištirtos biokuro celės pritaikant skirtingais polipirolo kiekiais modifikuotas mieles. Nustatyta optimali polipirolo koncentracija biokuro celės maksimaliai energijos elektrocheminei konversijai bei ištirtas modelinis mikrobinis biokuro elementas. 1 pav. parodytos ciklinės voltamperometrijos kreivės, kurios parodo, jog optimali poliporolo koncentracija mielių modifikacijos metu yra 50 mM.
Tyrimas parodė, jog ląstelių modifikacija polipirolu yra efektyvus būdas pagreitinti krūvio pernašą tarp ląstelių ir
elektrodo ir taip padidinti mikrobinio biokuro elemento generuojamą galią.

Padėka
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0156) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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BIOMASĖS KATALIZINĖS
PIROLIZĖS TYRIMAS TG-GC/MS
IR TG-FTIR METODAIS
2019 metų duomenimis, vidutiniškai 85 % viso sunaudojamo kuro pasauliniu mastu sudarė kuras gautas iš neatsinaujinančių energijos šaltinių [1]. Tai kelia reikšmingą susirūpinimą, kadangi iškastinio kuro deginimas bei gavyba yra siejami su vis didėjančia oro tarša, šiltnamio efekto stiprėjimu bei žmogaus sveikatos būklės pablogėjimu
[2]. Dėl šios priežasties yra siekiama plėsti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, mažinant iškastinio kuro
vartojimo mastus.
Tyrimams naudota žaliava – saulėgrąžų sėklų lukštų (SSL) biomasė. Lukštai sudaro vidutiniškai pusę saulėgrąžų
seklų masės, tad ši biomasė yra gausi valgomojo aliejaus pramonės atlieka, kuri yra utilizuojama keliais būdais: deginant, šilumos išgavimo tikslais, arba išvežant į sąvartynus. Siekiant sumažinti tokių utilizavimo priemonių keliamą neigiamą įtaką aplinkai, ši lignoceliuliozinė biomasė gali būti konvertuojama termocheminiu keliu į biodervas, kurios papildomai apdorotos gali būti pritaikytos kaip skystieji biodegalai [3]. Pirolizė – vienas iš labiausiai paplitusių termocheminės konversijos metodų, dažnai pasirenkamų, kai tikslinis produktas yra skystosios bio-dervos. Pirolizuojant žaliavą, temperatūra keliama inertinėje aplinkoje (be deguonies), vyksta jos skilimas, susiformuojant trims pagrindiniams
produktams – bio-angliai, dujiniams produktams ir skystosioms bio-dervoms [4]. Iš biomasės gaunamų bio-dervų sudėtis pasižymi aukšta deguonies koncentracija bei dideliu rūgštingumu, kas apsunkina jų, kaip skystojo kuro, panaudojimą. Šie ir kiti bio-dervų sudėties trūkumai gali būti sprendžiami vykdant apdorojimą su ceolito ar kitais katalizatoriais, taip pat atliekant katalizinę pirolizę.
SSL biomasės konversija buvo tiriama naudojantis termogravimetrinės (TG) analizės įrenginiu. Tiriant vos keliasdešimt miligramų žaliavos, pirolizės metu susidarantys lakieji produktai buvo tiesiogiai detektuojami Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopu (TG-FTIR) bei dujų chromatografu kombinuotu su kvadrupoliniu masių spektrometru (TG-GC/MS). Tyrimo metu nustayta, kokią įtaką SSL biomasės pirolizės produktų susidarymui turi
ceolito katalizatoriaus ZSM-5 santykis bandinyje bei pirolizės aplinkos inertiškumas (N2 ir CO2 dujų aplinkos poveikis).
SSL TG – FTIR analizės metu nustatytos pagrindinės susidarančių lakiųjų junginių cheminės grupės: hidroksilo, anglies – anglies jungtys aromatiniuose junginiuose, karboksirūgščių grupės, anglies – vandenilio jungtys alifatiniuose junginiuose taip pat stebėtas CO2, CO bei H2O susidarymas. Lakiųjų produktų kompozicija stipriai variavo priklausomai ir
nuo biomasės bei ZSM-5 katalizatoriaus santykio, ir nuo proceso aplinkos – N2 arba CO2 dujų. Abiem atvejais, didinant
katalizatoriaus proporciją bandinyje karboksirūgščių absorbcijos pikai FTIR spektruose mažėjo – šių oksiduotų junginių SSL pirolizės metu susidarė mažiausiai, kai SSL ir ZSM-5 santykis buvo mažiausias (1:10). Kitų oksiduotų junginių
proporcija, vertinant absorbcijos intensyvumus, taip pat mažėjo, didinant ZSM-5 koncentraciją bandinyje, tačiau žymiausias absorbcijos pokytis visgi buvo įvertintas karboksilinių rūgščių cheminės grupės bangos skaičiaus srityje. CO2
aplinkoje skylant SSL biomasei, TG-FTIR spektruose buvo stebimas gausus vandens garų susidarymas – vandens garų
proporcionaliai susidarė daugiausiai tiriant bandinį su didžiausia ZSM-5 koncentracija. Tiriant SSL skilimą N2 aplinkoje
taip pat nustatytas vandens formavimasis, tačiau ne toks žymus kaip aukščiau aprašytu atveju. Intensyvus vandens išsiskyrimas biomasės katalizinės pirolizės metu yra aprašytas ir kitų autorių – didesni jo kiekiai susidaro dėl deoksidacijos reakcijų bio-dervose, inicijuojamų ZSM-5 katalizatoriaus [6].
Vertinant TG-GC/MS duomenis identifikuoti pagrindiniai SSL pirolizės metu susidarantys junginiai. Vienas jų – acto rūgštis, kurios procentinė dalis tarp analizuotų lakiųjų junginių mažėjo didinant ZSM-5 proporciją bandinyje tiek
CO2, tiek N2 konversijos aplinkoje. Tuo tarpu aromatinių junginių kaip benzenas, toluenas bei jų darinių buvo gautos
didžiausios koncentracijos SSL pirolizuojant su žemiausiu SSL ir ZSM-5 katalizatoriaus santykiu. Oksiduotų aromatinių
junginių kaip fenolis bei jo dariniai koncentracija mažėjo abejais atvejais keliant ZSM-5 proporciją bandinyje. Lyginant
SSL pirolizės lakiuosius produktus, gautus proceso skirtingoje dujinėje aplinkoje buvo nustatyta, kad oksiduotų alifatinių junginių CO2 aplinkos atveju susidarė mažiau, nei N2 aplinkoje. Tai aiškinama CO2 dujų sukeltu intensyvesniu mažesnės molekulinės masės junginių skilimu, kas nulėmė didesnes susiformuojančių aromatinių junginių koncentracijas.
Apibendrinant, ZSM-5 katalizatoriaus dalis, naudojama lignoceliuliozinės biomasės pirolizės metu turi itin reikšmingą
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įtaką lakiųjų produktų formavimuisi. Didinant katalizatoriaus koncentraciją bandinyje, SSL biomasės pirolizės lakieji
produktai buvo praturtinti aromatiniais junginiais, o oksiduotų junginių susidarė mažiau tiek inertinės N2 dujų aplinkos
atveju, tiek procesui vykstant dalinai reaktingoje aplinkoje su CO2 dujomis. Taigi, daroma išvada, jog SSL katalizinės pirolizės lakiųjų produktų sudėtis yra pagerinama abejais proceso aplinkos atvejais, kadangi alifatinių oksiduotų junginių
procentinė dalis sumažėja daugiau kaip 90 % mažinant biomasės ir ZSM-5 katalizatoriaus santykį nuo 1:0 iki 1:10.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0183) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ĄŽUOLO (QUERCUS SPP.) GILIŲ
APDOROJIMO ĮTAKOS TOKSINĖMS,
ANTIOKSIDACINĖMS IR ANTIBAKTERINĖMS
SAVYBĖMS TYRIMAS
Ąžuolai (Quercus spp.) – daugiamečiai medžiai plačiai paplitę Šiaurės pusrutulyje pasižymintys ypatingu vaisiumi – gilėmis. Gilės yra natūralios kilmės maisto produktas, kuris jau prieš tūkstančius metų buvo naudojamas žmonių
maisto racione. Gilių kava yra vienas iš žinomiausių gilių produktų, kurios galima vartoti. Tačiau gilės gali būti naudojamos ir platesnėmis maisto vartojimo alternatyvomis, kaip miltai, aliejus, krakmolas. Yra žinoma, kad gilės pasižymi
antioksidaciniu ir antibakteriniu aktyvumu dėl jų didelio fitocheminių junginių kiekio ir biologinio aktyvumo [1, 2]. Dėl
šios priežasties, šiuo metu gilių funkcionalumas, jų maistinė vertė ir fitocheminė sudėtis, lemianti įvairius gilių biologinius aktyvumus, kelia vis didesnį susidomėjimą mokslinėje visuomenėje. Taip yra siekiama išsiaiškinti su gilių naudojimu susijusias problemas, jas įvardijant kaip gilių toksiškumą, kuris yra susijęs su dideliu taninų junginių kiekiu, bei fito
rūgštimi, kuri gali apsunkinti organizmo būtinų mineralų įsisavinimą [2, 3]. Dabar gilės ir jų komponentai išsiskiria tuo,
kad jų svarba įvairiose pramonėse vis didėja, nes yra ieškoma naujų ir nepakankamai įvertintų komponentų, turinčių
daug žadančios naudos sveikatai ir galinčių užkirsti kelią ligoms ar kitaip padėti žmogaus reikmėms. Todėl šio tyrimo
metu siekiama išsiaiškinti kaip padidinti žmogui naudingų biologiškai aktyvių junginių kiekius gilėse.

Tyrimo tikslas.
Įvertinti mirkymo, terminio apdorojimo bei pienarūgštės fermentacijos įtaką skirtingose Lietuvos geografinėse vietovėse surinktų ąžuolo gilių toksinėms, antioksidacinėms ir antibakterinėms savybėms.

Metodika.
Tyrimui buvo pasirinkta paprastojo ąžuolo (Quercus robur) gilės iš penkių Lietuvos vietovių: Kauno, Kretingos, Šilutės, Jonavos ir Kėdainių. Gilės buvo apdorotos skirtingais būdais:
1) terminis apdorojimas – 200 °C temperatūroje 15 minučių,
2) terminis apdorojimas – 37 °C temperatūroje 3 paras,
3) mirkymas – distiliuotame vandenyje 18 valandų 45 °C laipsnių temperatūroje,
4) pieno rūgšties bakterijų fermentacija – 24 valandas naudojant Lactobacillus rhamnosus bakterijų kultūrą.
Paruošti gilių bandinių metanoliniai ekstraktai naudojami tirti fitocheminius junginius, kaip polifenolių, flavonoidų ir taninų kiekius, bei antiradikalinį aktyvumą, naudojant spektrofotometrinę analizę pagal modifikuotus metodus [4, 5]. Gauti rezultatai išreiškiami mg/g rutino ekvivalentais (RE). Fito rūgštis nustatyta K-PHYT (Megazyme) testavimo rinkiniu. Gilių ekstraktų antibakterinis aktyvumas įvertinamas prieš gram-teigiamą bakterijų kultūrą – Bacillus mojavensis ir gram-neigiamą bakterijų kultūrą – Azotobacter vinelandii modifikuotu difuzijos į agarą
šulinėlių metodu [6].

Rezultatai.
Tyrimas parodė, kad gilių antioksidacinės savybės priklausė nuo surinkimo regiono ir mėginio apdorojimo būdo. Didžiausias polifenolių kiekis, apdorojant 200 °C buvo nustatytas bandinyje iš Kretingos rajono (57,65 ± 2,3 mg/g), o esant
37 °C temperatūrai didžiausias kiekis siekė 57,5 ± 1,9 mg/g (surinkta Jonavoje). Abiejose minėtose temperatūrose mažiausios fenolinių junginių vertės nustatytos Kaune surinktose gilėse (atitinkamai 38,5 ± 0,8 mg/g ir 52,2 ± 2,5 mg/g).
Mažiausias flavonoidų kiekis iš visų terminių apdorojimo būdų buvo nustatytas Kauno regiono gilių ekstrakte. Mirkytas 45 °C temperatūroje padidino bendrą fenolinių junginių kiekį tik 2 bandiniuose iš 3, tikėtina, kad tirpūs vandenyje fenoliniai junginiai galėjo išsiplauti su vandeniu. Didesni polifenolių ir flavonoidų kiekiai vertinant gilių fermentaciją, nustatyti fermentacijoje su bakterijų Lactobacillus rhamnosus kultūra (1 lentelė). Tai rodo, potencialiai teigiamą
bakterijų įtaką junginių atpalaidavimui.
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Rezultatai rodo, kad didžiausią polifenolinių junginių dalį gilėse sudaro taninai. Didžiausi taninų kiekiai nustatyti 37 °C temperatūros ekstraktuose lyginant su kitais apdorojimo būdais, o mažiausi gilių mirkyme 45 °C temperatūroje. Jonavos (37 °C) gilių ekstrakte nustatytas didžiausias taninų kiekis, o mažiausias kiekis Kauno gilių ekstrakte kontrolinėse gilėse, kurios buvo džiovinamos kambario temperatūroje (atitinkamai 50,1 ± 0,9 mg/g ir 22,8 ± 0,2 mg/g).
Taninių kiekis padidėjo tiek po spontaninės, tiek po fermentacijos su L. rhamnosus bakterijomis. Fito rūgšties tirtuose bandiniuose rasti tik pėdsakai, todėl kol kas pasakyti, ar apdorojimo metodai turėjo įtakos fito rūgšties kiekiui, negalima. Dėl mažų kiekių gilėse reikia pakartotinų tyrimų, jog būtų galima daryti išvadas apie šios rūgšties buvimą
Lietuvos gilėse.

1 lentelė. Spektrofotometriniais metodais vertintų parametrų pokyčiai (nuo-iki)
skirtingais metodais apdorotose Q. robur gilėse (n=3, SSN ≤ 5,5 %).
Bendras fenolinių
junginių kiekis,
mg/g

Bendras
flavonoidų kiekis,
mg/g

Taninų kiekis,
mg/g

Antiradikalinis
aktyvumas, mg/g

Kontrolė
(kambario
temp.)

38,3–49,4

1,8–2,1

22,8–35,4

157,9–191,6

200 °C

38,4–57,6

1,4–2,8

34,5–46,8

200,5–226,9

37 °C

52,2–57,5

1,9–2,5

48,2–50,1

158,3–193,4

45 °C
(mirkymas)

34,9–47,2

1,7–2,1

27,3–36,8

89,6–151,7

Kontrolė

25,7–33,7

1,1–1,3

22,0–28,6

102,1–113,2

Spontaninė
fermentacija
(24 h)

30,0–36,3

1,3–1,4

24,5–30,7

92,3–118,9

Fermentacija su
L. rhamnosus

34,7–39,7

1,4–2,2

29,9–33,9

93,9–103,0

Kontrolė

Kontrolė
(kambario temp.)

Apdorojimo būdas

Nustatyta, kad antiradikalinis aktyvumas buvo didesnis termiškai apdorotose gilėse, lyginant su fermentacija. Didžiausias antiradikalinis aktyvumas nustatytas 200 °C apdorojimo Kėdainių regiono gilėse (226,9 ± 1,4 mg/g).
Mažiausias DPPH radikalų surišimo aktyvumas rastas Kretingos gilėse, kurios buvo mirkytos 45 °C temperatūroje
(89,8 ± 1,8 mg/g).
Nustatyta, kad visi gilių ekstraktai antibakterinio aktyvumo teste geriausiai veikė prieš gram-teigiamą bakterijų kultūrą – Bacillus mojavensis. Prieš minėtą bakterijų kultūrą didžiausia ekstrakto inhibicija (4 mm) pasiekta Kėdainių, Kretingos ir Šilutės 37 °C terminio apdorojimo ekstraktuose. Prieš gram-neigiamą bakterijų kultūrą –
Azotobacter vinelandii didžiausia inhibicija nustatyta Kretingos regiono gilėse 37 °C terminio apdorojimo ekstrakte, kuri
siekė 3,5 mm.

Išvados.
Nustatyta, kad fitocheminių junginių kiekiai Quercus robur gilėse varijuoja priklausomai nuo jų apdorojimo būdo
ir augimvietės. Akivaizdu, kad gilių apdorojimas turi įtakos bendram iš gilių išgaunamų fenolinių junginių kiekiui. Vertinant bioaktyvių medžiagų kiekius skirtingais apdorojimais, matyti, jog visi naudoti būdai padidino fitocheminių junginių kiekius, o tuo pačiu padidino pasižymi antioksidacinį ir antibakterinį aktyvumą. Nepaisant to, gauti rezultatai parodė, jog reikia papildomų tyrimų nustatyti tinkamiausias fermentacijos sąlygas, terminio apdorojimo laikus ir įtaką gilėse esančių junginių pasiskirstymo tendencijoms. Tikėtina, kad tinkamas terminio apdorojimo laikas ir fermentacijos
sąlygos, galėtų dar daugiau padidinti fitocheminių junginių kiekius gilėse.
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BIČIŲ SURINKTŲ FERMENTUOTŲ
TIBICO IR KOMBUČOS KULTŪROMIS
ŽIEDADULKIŲ ANTIOKSIDACINIO IR
ANTIBAKTERINIO AKTYVUMO TYRIMAS
Bičių žiedadulkės tai bičių produktas, kuris pagrinde sudarytas iš įvairiausių augalų žiedų žiedadulkių, kurios sulipinamos nektaru ir apdorojamos naminių bičių seilių liaukų sekretuojamais fermentais, kaip amilazė ir katalazė. Taip
susidaro granulės, kurios yra vadinamos bičių žiedadulkėmis [1]. Bičių žiedadulkėse gausu įvairiausių junginių (fenoliniai junginiai, mineralai ir vitaminai), kurie gali turėti teigiamos įtakos žmonių sveikatai, imunitetui bei savijautai. Deja, žiedadulkės turi vieną problemą, kas limituoja biologiškai veiklių žiedadulkėse esančių junginių atpalaidavimą žmogaus organizme, tai jų specifinė sienelė, kuri yra vadinama egzinu. Ši sienelė yra sudaryta iš sporopolenino, kuris suteikia jai tvirtumo, elastingumo bei didelį cheminė atsparumą, dėl šios žiedadulkių sienelės žmonės suvirškina tik
10–15 % bičių žiedadulkių [2]. Fermentacija yra vienas iš būdų, kurį galima naudoti siekiant padidinti bičių žiedadulkių biologinį aktyvumą.

Tyrimo tikslas.
Įvertinti ir palyginti kombučos ir tibico kultūromis fermentuotų bičių surinktų žiedadulkių antioksidacinį ir antibakterinį aktyvumą.

Metodika.
Tibico ir kombuča kultūros įsigytos iš UAB Tealure ir jų gėrimai pagaminti pagal pardavėjo rekomendacijas fermentuojant 7 paras. Paruoštuose tibico ir kombuča gėrimuose bakterijų ir mielių kiekiai nustatyti naudojant „CompactDry® TC“
and „CompactDry® YM“ selektyvias terpes. Tyrimui pasirinktos iš Aukštadvario, Paberžės, Raudondvario, Tauragės ir
Varėnos regionų surinktos bičių žiedadulkės. Po fermentacijos vandeninė frakcija yra atskiriama nuo žiedadulkių tirščių,
kurios vėliau buvo ekstrahuojamos metanoliu ir gaunami ekstraktai. Tolimesniuose tyrimuose naudojamos tiek vandeninės frakcijos, tiek ekstraktai. Nustatyti optimalūs bičių žiedadulkių ir tibico / kombuča gėrimų santykiai bei fermentacijos trukmė, įvertinus didžiausius suminius vandeninių frakcijų ir atitinkamų metanolinių ekstraktų išskiriamus fenolinių junginių ir flavonoidų kiekius bei antiradikalinį aktyvumą spektrofotometriniais metodais [3, 4]. Spektrofotometrinių metodų rezultatai išreiškiami mg rutino ekvivalentų 1 grame bandinio. Nustatyti antioksidacinio ir antibakterinio aktyvumo pokyčiai optimizuotomis sąlygomis fermentuojant iš penkių Lietuvos regionų surinktas bičių žiedadulkes tibico / kombuča gėrimais. Antibakterinis aktyvumas įvertintas difuzijos į agarą šulinėlių metodu [5] naudojant
dvi bakterijų kultūras (Bacillus mojavensis ir Azotobacter vinelandii).
Siekiant įvertinti natyvios žiedadulkių mikrofloros įtaką, lygiagrečiai, tomis pačiomis sąlygomis (žaliavų santykiai, temperatūra ir trukmė), buvo atliekama fermentacija nenaudojant tibico ar kombuča gėrimų, o naudojant distiliuotą vandenį. Toliau tekste ši fermentacija vadinama spontanine. Kontrolinis bandinys (prieš fermentaciją) ruošiamas tomis pačiomis sąlygomis, kaip spontaninei fermentacijai, tačiau analizuojamas 30–60 min laikotarpyje
po paruošimo.

Rezultatai.
Nustatyta, kad 7 dienas fermentuotame tibico gėrime yra 1,7×106 KSV/ml bakterijų ir 1,1×106 KSV/ml mielių. Kombuča gėrime po 7 dienų fermentacijos nustatyta, kad bakterijų kiekis yra 1,0×106 KSV/ml, o mielių 2,6×106 KSV/ml. Pagal gautus duomenis matyti, kad tibico gėrime dominuoja bakterijos, o kombuča gėrime dominuoja mielės.
Bičių žiedadulkių optimizavimo tyrime nustatyta, kad fermentuojant bičių žiedadulkes tiek tibico, tiek kombuča
gėrimu didžiausi fenolinių junginių, flavonoidų kiekiai išsiskiria ir antiradikalinis aktyvumas pasiekiamas, kai yra fermentuojama santykiu 1:20 (1 gramas žiedadulkių ir 20 ml gėrimo), o optimalus fermentavimo laikas su abiem gėrimais
yra 8 dienos.
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Antioksidacinio aktyvumo tyrime bendras fenolinių junginių kiekis po fermentacijos padidėjo visuose tirtuose mėginiuose. Bendras fenolinių junginių kiekis prieš fermentaciją tirtuose mėginiuose kito nuo 19,8 ± 2,0 mg/g iki
26,9 ± 2,7 mg/g, o po fermentacijos tibico gėrimu padidėjo 4,8–44,2 %, o po fermentacijos kombuča gėrimu padidėjo 14,5–57,0 %. Bendras flavonoidų kiekis prieš fermentaciją kito nuo 3,0 ± 0,3 mg/g iki 12,6 ± 1,3 mg/g, o po fermentacijos tibico gėrimu nustatytas 26,9–106,2 % padidėjimas, o po fermentacijos kombuča gėrimu – 20,5–115,1 % padidėjimas. Antiradikalinis aktyvumas prieš fermentaciją kito nuo 2,9 ± 0,4 mg/g iki 10,8 ± 1,6 mg/g, o po fermentacijos tibico gėrimu padidėjo 10,0–36,6 %, o po fermentacijos kombuča gėrimu padidėjo 56,8–186,9 %. Pagal gautus rezultatus galima teigti, kad fermentuojant kombuča gėrimu, iš bičių žiedadulkių išgaunami didesni biologiškai aktyvių
medžiagų kiekiai.
Antibakterinio aktyvumo tyrime prieš Bacillus mojavensis bakterijas (1 pav.) nustatyta, kad bičių žiedadulkių fermentacija tibico gėrimu Paberžės, Raudondvario ir Tauragės regionų mėginiuose turėjo didesnį antibakterinį aktyvumą negu kombuča fermentacija.

1 pav.
Tibico / kombuča gėrimu fermentuotų bičių žiedadulkių metanolinių ekstraktų antibakterinis aktyvumas prieš Bacillus mojavensis bakterijas

Panaši tendencija nustatyta ir antibakterinio aktyvumo tyrime prieš Azotobacter vinelandii bakterijas (2 pav.), tačiau šiuo atveju antibakterinis aktyvumas fermentuojant žiedadulkes tibico gėrimu buvo didesnis Aukštadvario, Paberžės ir Tauragės regionų mėginiuose negu kombuča fermentacijos metu. Pagal gautus duomenis, galima teigti, kad
fermentuojat žiedadulkes tibico gėrimu susidaro didesnis antibakterinis aktyvumas; tačiau reikia nepamiršti, kad tai
labai priklauso nuo pačių žiedadulkių botaninės ir mikrobiologinės prigimties.

2 pav.
Tibico / kombuča gėrimu fermentuotų bičių žiedadulkių vandeninės frakcijos antibakterinis aktyvumas prieš Azotobacter vinelandii bakterijas.
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Išvados.
Nustatyta, kad fermentacija turi teigiamos įtakos biologiškai veiklių medžiagų atpalaidavimui žiedadulkėse. Fermentuojant žiedadulkes kombuča gėrimu gaunami geresni rezultatai fenolinių junginių ir flavonoidų kiekio išsiskyrime
bei antiradikaliniame aktyvume, o fermentuojant tibico gėrimu gaunami geresni rezultatai antibakteriniame aktyvume, tačiau tiek vienas, tiek kitas fermentacijos metodas gali būti labai priklausomas nuo bičių žiedadulkių botaninės
bei mikrobiologinės kilmės.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0193) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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NIR FOTONUS Į REGIMUOSIUS
KONVERTUOJANČIŲ SLUOKSNIŲ
AUGINIMO TECHNOLOGIJOS
OPTIMIZAVIMAS
Artimosios infraraudonosios (NIR) spinduliuotės fotonų konversija (UC) į regimąją sritį – tai sparčiai besivystanti
ir didelį potencialą turinti sritis, kuri remiasi tripletinių būsenų inžinerija bei tripletų anihiliacijos reiškiniu (TTA) vykstančiu organinėse molekulėse [1–4]. NIR srityje funkcionuojančios TTA-UC sistemos paprastai sudaromos iš sensibilizatoriaus, kuris sugeria NIR spinduliuotę bei atlieka interkombinacinės konversijos procesą, ir TTA emiterio, atliekančio TTA procesą bei UC emisiją. Kadangi TTA-UC efektyviai gali veikti esant mažos galios nekoherentiniam sužadinimui,
tai atveria kelius inovatyviems taikymams fotovoltaikoje, fotokatalizėje, biovaizdinime, fotovaistų akyvacijoje bei naktinio matymo prietaisuose.
Pastaruoju metu plačiai NIR-UC srityje naudojamas TTA emiteris yra rubrenas (5,6,11,12-tetrafenilnaftacenas) pasižymintis aukštu izoliuotų molekulių fluorescencijos našumu (~100 %) ir TTA procesui palankiu tripletinių ir singuletinių lygmenų išsidėstymu [1, 2, 5, 6]. Deja, bet kietame būvyje šio junginio fluorescencija yra stipriai gesinama dėl agregacijos, sąlygojančios singuletinių eksitonų skilimą į tripletinius (angl. singlet fission – SF). Dėl to, šiuo metu iš rubreno
pagaminti NIR-UC sluoksniai yra nepakankamai efektyvūs taikymams. Iki šiol geriausias rubreno (Rub) sensibilizuoto
paladžio ftalocianinu (PdPc) NIR-UC kvantinis našumas kietame būvyje neviršijo 0,07 % [6].
Vienas iš būdų pagerinti Rub:PdPc NIR-UC sistemos našumą yra garinimo ant šalto padėklo technologijos pritaikymas (1 pav.). Atlikus šio metodo optimizavimo procesą, pagaminti bandiniai pademonstravo itin aukštą fluorescencijos našumą (14,5 % – 20,5 %) ir našią tripletinių būsenų pernašą (60 %) tarp sensibilizatoriaus ir emiterio, kas nulėmė rekordinį NIR-UC našumą (1,2 %) kietame būvyje (2 pav.). Nustatyta našumo vertė yra mažiausiai du kartus aukštesnė nei bet kurių kitų anksčiau demonstruotų dvinarių NIR-UC sistemų kietame būvyje. Taip pat, pademonstruota, kad garinimo ant šalto padėklo metodas leidžia kontroliuoti NIR-UC sluoksnių gamybos procesą bei pasiekti gerą
rezultatų atsikartojamumą.

1 pav.
Garinimo ant šalto padėklo, padengto polimero ir sensibilizatoriaus sluoksniu, technologinė schema.
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2 pav.
Įkapsuliuoti NIR-UC savybėmis pasižymintys bandiniai,
suformuoti garinimo ant šalto padėklo metodu.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0208) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SKIRTINGŲ MITYBOS PLANŲ ĮTAKA
ANTSVORĮ / NUTUKIMĄ TURINČIŲ
MOTERŲ KŪNO KOMPOZICIJAI
Valgymo laikas gali turėti įtakos daugeliui fiziologinių procesų, įskaitant miego ir pabudimo ciklą, kūno temperatūrą, našumą ir budrumą. Maitinimo laikas turi didelį poveikį sveikatai ir gali būti naudojamas nutukimo ir įvairių kitų medžiagų apykaitos patologijų prevencijai. „Chrono mityba“, „cirkadinė mityba“ – maisto vartojimo derinimas su
žmogaus kūno dienos ritmu. Ši koncepcija atspindi pagrindinę mintį, kad be maisto kiekio, organizmo gerovei labai
svarbus ir jo suvartojimo laikas [1].
Cirkadinė mityba yra saugi dietinė terapija, kuri gali sukelti kliniškai reikšmingą svorio netekimą ir pagerinti keletą medžiagų apykaitos sveikatos rodiklių nutukusiems asmenims. Cirkadinio ritmo svarba reguliuojant žmogaus valgymo elgesį ir medžiagų apykaitą buvo pripažinta jau seniai, tačiau mažai žinoma, kaip energijos suvartojimas per dieną
pasiskirsto esamose populiacijose ir galimą jo ryšį su nutukimu [2].
Cirkadiniai ritmai tai reguliarūs protinės ir fizinės elgsenos pokyčiai, vykstantys paros metu žmogaus organizme.
Nuo cirkadinio ritmo priklauso miego, mitybos įpročių ir fizinio aktyvumo laikas. Cirkadiniai laikrodžiai, esantys kūno ląstelėse, reguliuoja dienos ritmus, kurie užtikrina daugelį fiziologinių procesų, įskaitant kūno temperatūrą, uždegimą ir medžiagų apykaitą [3; 4] Energijos apykaitą ir apetitą reguliuojantys hormonai veikia pagal cirkadinį paros ritmą, kuriam pakitus gali sutrikti organizmo veikla [5]. Ląstelių autonominiai cirkadiniai laikrodžiai reguliuoja pagrindinius metabolizmo procesus, susijusius su lipidų ir gliukozės homeostaze, cirkadinio ritmo sutrikdymas gali lemti vidinės sinchronizacijos praradimą ir medžiagų apykaitos sutrikimus [6].
Pastaraisiais metais atsiranda būdų, kuriais siekiama suderinti maisto vartojimą su endogeniniais cirkadiniais ritmais. Laiko apribotas valgymas tai kasdienis maistinių medžiagų suvartojimo apribojimas iki 4–12 valandų, siekiant
pratęsti laiką, praleistą nevalgius. Valgymas tam tikru laiku gali sukelti teigiamą poveikį antsvorį turinčių ir nutukusių
asmenų sveikatai, įskaitant ilgalaikį svorio mažėjimą, miego įpročių pagerėjimą, kraujospūdžio ir oksidacinio streso žymenų sumažėjimą bei padidėjusį jautrumą insulinui [7].
Žmogaus chronotipas (cirkadinis ritmas) ir chronologinė (cirkadinė) mityba – nauja mokslo nagrinėjama tema. Manoma, kad žmogaus chronotipas turi įtakos medžiagų apykaitai ir net lėtinėms ligoms [8].

Tyrimo organizavimas.
Parengta ir Google apklausos formoje patalpinta anoniminė tyrimo anketa su kvietimu atvykti atlikti kūno kompozicijos matavimus. Anoniminę anketą užpildė 110 respondenčių, kurių amžius buvo nuo 19 iki 70 metų. Kūno kompozicijos vertinimai atlikti „TANITA PRO“ kūno kompozicijos analizatoriumi 78 respondentėms. Tiriamųjų buvo prašoma 14 dienų vesti mitybos dienoraščius. Mitybos dienoraščius pateikė 50 respondenčių. Dienoraštyje pateikta informacija leido suprasti, kokie maisto produktai dominuoja moterų mityboje ir koks yra tiriamųjų cirkadinis mitybos tipas (daugiau kalorijų suvartojama antroje dienos pusėje, kalorijų kiekis pasiskirsto tolygiai per visą dieną, daugiau kalorijų suvartojama pirmoje dienos pusėje).

Tyrimo rezultatai.
Tyrime dalyvavo 19–72 metų amžiaus dalyvės. Tiriamosios pagal amžių buvo suskirstytas į 3 grupes: iki 30 metų
amžiaus, nuo 30 iki 50 metų amžiaus ir virš 50 metų.
Išmatavus „TANITA PRO“ kūno kompozicijos analizatoriumi, respondenčių kūno masės indeksas buvo nuo 19,1 iki
40,3. Mažiausia kūno ir kūno riebalų masė nustatyta 30–50 metų amžiaus grupėje, didžiausia kūno ir kūno riebalų
masė nustatyta vyresnių nei 50 metų amžiaus grupėje (1 pav.).
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Amžius metais

Kūno ir riebalų masė amžiaus aspektu (N=50)
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76,9

28,0

24,9

Iki 30 metų

30-50 metų

33,2

1 pav.
Kūno masė

Vyresnės nei 50 metų

Riebalų masė

Tiriamųjų pasiskirstymas pagal kūno ir
kūno riebalų masę amžiaus aspektu.

„TANITA PRO“ kūno kompozicijos analizatoriumi nustatytas visceralinių riebalų kiekis 14 proc. tiriamųjų buvo saikingai padidėjęs, 46 proc. tiriamųjų – pavojingas sveikatai, 4 proc. tiriamųjų – labai pavojingas sveikatai (2 pav.).

Viceralinių riebalų kiekis organizme (N=50)
4%
Normalus
36%

Saikingai padidintas
Pavojingas sveikatai

46%

Labai pavojingas sveikatai

2 pav.
14%

Visceralinių riebalų kiekis tiriamųjų organizme (N 50).

Vertinant tiriamųjų metabolinio amžiaus atitiktį tikrajam tiriamųjų amžiui, mažiausi skirtumai fiksuoti 30–50 metų
amžiaus grupėje, didžiausi – iki 30 metų amžiaus grupėje (3 pav.).

Metabolinio amžiaus atitikmuo tikrajam amžiui
(N=50)
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Amžius metais
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0
Iki 30 metų
Tikrasis amžius

30-50 metų
Metabolinis amžius

Vyresnės nei 50 metų

Tiriamųjų metabolinio amžiaus
atitikmuo tikrajam amžiui (N 50).

Vertinant tiriamųjų metabolinio amžiaus atitiktį tikrajam tiriamųjų amžiui, cirkadinio maitinimosi ritmo aspektu
(4 pav.), tiriamųjų, kurios didesnę dienos kalorijų dalį suvartojo pirmoje dienos pusėje, metabolinis amžius 4,3 metų
buvo didesnis už tikrąjį amžių, didesnę kalorijų dalį vakare suvartojančioms tiriamosioms metabolinis amžius 5,2 metų
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didesnis už tikrąjį, o besimaitinančių mišriu cirkiniu ritmu (kartais praleidžia pusryčius, kartais vakarienę) moterų
metabolinis amžius net 9 metais mažesnis už tikrąjį amžių.

Amžius cirkadinio ritmo aspektu (N=50)
54,1

Amžius metais
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Tiriamųjų pasiskirstymas pagal tikrąjį ir
metabolinį amžių cirkadinio ritmo aspektu.

Vakarinis ritmas

Metabolinis amžius

Atlikus tiriamųjų kūno kompozicijos matavimus kūno masės indeksas buvo nuo 19,1 iki 40,3. Mažiausiu kūno masės
indeksu išsiskyrė besimaitinančios mišriu cirkadiniu ritmu (5 pav.).
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Cirkadinis ritmas
Riebalų masė

Kūno masės indeksas

Kūno masės indeksas ir riebalų masė cirkadinio
ritmo aspektu (N=50)

Tiriamųjų kūno masės indeksas
cirkadinio ritmo aspektu.

Kūno masės indeksas

Vertinant tiriamųjų kūno ir kūno riebalų masę, cirkadinio maitinimosi ritmo aspektu, mažiausi rodikliai fiksuoti
besimaitinančioms mišriu ritmu (6 pav.).

Kūno ir riebalų masė cirkadinio ritmo aspektu
(N=50)
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6 pav.
Tiriamųjų kūno masės ir kūno riebalų masės
pasiskirstymas cirkadinio ritmo aspektu.
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Išvada:
Maitinimosi planai, į kuriuos įtraukti valgymo laiko apribojimai (1–2 kartus per savaitę praleidžiant pusryčius ar
vakarienę, lemia mažesnę kūno masę, jaunesnį metabolinį amžių bei mažesnį visceralinių riebalų kiekį organizme.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0029) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SKIRTINGO TIPO JĖGOS TRENIRUOČIŲ
POVEIKIS VYRESNIO AMŽIAUS
ŽMONIŲ GRIAUČIŲ RAUMENŲ
IR SMEGENŲ SĄVEIKAI
Įvadas.
Epidemiologinių tyrimų rezultatai rodo, kad fiziniai pratimai yra labai svarbūs palaikant ne tik fizines funkcijas, bet ir pažintinę veiklą [2]. Moksliniai tyrimai įrodė, kad pasipriešinimo pratimai turi įtakos pagrindiniams
kognityvinės sveikatos neuroniniams mechanizmams [4]. Vyresnio amžiaus žmonėms, HL pasipriešinimo treniruotės dažnai neįmanomos dėl gretutinių ligų, tokių kaip koronarinės širdies ligos, cukrinis diabetas ar raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai [7]. Todėl mažos apkrovos BFR (LL-BFR) treniruotės (maksimalus pakartojimas 20–30 %, 1 RM) proksimalinėje galūnės dalyje uždedant turniketus arba pripučiamus rankogalius skatina raumenų hipertrofiją ir jėgos padidėjimą, prilygstantį įprastai didelio krūvio (HL) treniruočių programai su
70–85 % 1RM [6]. Nustatyta, kad smegenų kilmės neurotrofinis faktorius (BDNF), sustiprina neurogenezę hipokampe, o irzinas yra susijęs su kaulų metabolizmu ir atvirkščiai koreliuoja su kaulų lūžių dažniu [5]. Senstant stebimas laipsniškas BDNF koncentracijos serume mažėjimas ir tai gali turėti neigiamos įtakos pažinimo funkcijai
senstančiose smegenyse.

Metodika.
Tyrimas buvo atliekamas su 60 metų amžiaus ir vyresniais asmenimis – vyrais. Tiriamieji atsitiktine tvarka
buvo suskirstyti į dvi eksperimentines ir vieną kontrolinę grupę, kiekvienoje po 10 tiriamųjų (iš viso 30 tiriamųjų). Kraujo tėkmės ribojimo metodo (KTRM) eksperimentinės grupės intervenciją sudarė jėgos treniruočių programa du kartus per savaitę, su 2 dienų pertrauka tarp treniruočių. Treniruotės buvo atliekamos tik apatinėms
galūnėms (kelių tiesimas, kelių lenkimas gulint, kojų stūmimas gulint, pasistiebimai stovint), naudojant treniruoklius („Technogym“, Italija). Kraujo tėkmės apribojimas buvo taikomas proksimalinei šlaunies daliai. Antroje eksperimentinėje grupėje jėgos treniruotės buvo atliktos du kartus per savaitę, su bent 2 dienų pertraukomis tarp
treniruočių. Treniruotėse buvo atliekami tie patys pratimai ir naudojama ta pati treniruočių įranga kaip ir KTRM
treniruotėse. Per visas treniruotes buvo vertinama suvokiamos pastangos „Borg“ skalė ir širdies susitraukimų
dažnis („Polar“, RCX5).
Prieš ir po treniruočių ciklo buvo matuojama ir vertinama:
Irisino ir BDNF koncentracija serume kaip galimi smegenų ir raumenų sąveikos mediatoriai.
Plaštakos suspaudimo jėga (Lafayette, 78010). Plaštakos suspaudimo jėgai įvertinti buvo naudojamas dinamometras. Dinamometru plaštakos suspaudimo jėga tiek dešinės, tiek kairės rankos vertinome 3 kartus ir vedėme bendrą vidurkį. Vertinimo vienetai – kilogramai (kg).
Stotis ir eiti testas (angl. Timed Up and Go). Mobilumo vertinimui buvo atliekamas stotis ir eiti testas. Testo atlikimo laikui užfiksuoti buvo naudojamas rankinis chronometras. Testo atlikimo trukmė buvo vertinama sekundėmis (s).
Keturgalvio šlaunies raumens maksimali valinga jėga. Keturgalvio šlaunies raumens maksimalios valingos
jėgos (MVJ) momentas buvo matuojamas izokinetiniu dinamometru (Biodex, Medical System PRO 3, New York,
USA). Matavimo vienetas – niutonmetras (Nm).
Pusiausvyros vertinimas statinės posturografijos metodu. Tyrimo metu buvo atliekama statinė posturografija, naudojant jėgos plokštę ir kompiuterinę įrangą signalams registruoti (KISTLER, Šveicarija, Slimline System 9286). Motorinių ir pažintinių funkcijų sąveikos vertinimui buvo taikoma dviguba užduotis. Tiriamųjų buvo
prašoma vienu metu atlikti dvi konkurencingas užduotis – išlaikyti pusiausvyrą ir tuo pačiu metu teisingai atlikti pažintinę užduotį.
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Rezultatai.
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Irisino (A) ir BDNF (B) koncentracija kraujyje prieš ir po taikytos intervencijos (ng/ml). Abiejų žymenų koncentracija
kraujyje po taikytos intervencijos statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp tiriamųjų grupių (p < 0,05).
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Po

Maksimaliai valingo keturgalvio šlaunies raumens
susitraukimo vertinimo rezultatai prieš ir po intervencijos
(kg). Po taikytos intervencijos rezultatai statistiškai
reikšmingai nesiskyrė tarp tiriamųjų grupių (p < 0,05).

Aptarimas.
Tarp pažintinių sričių, kurias paveikia senėjimas, trumpalaikė atmintis ir dviejų užduočių atlikimas sulaukė didelio dėmesio dėl jų svarbos asmens savarankiškumui. Iš tikrųjų trumpalaikė atmintis – gebėjimas išlaikyti tam tikrą informacijos kiekį trumpą laiką – yra susijusi su įvairiais pažinimo aspektais (pvz., vykdomoji funkcija) ir kasdiene veikla,
tokia kaip pokalbis, skaitymas, mokymasis [8]. Kita vertus, pastaraisiais metais dviejų užduočių atlikimas buvo siejamas ne tik su fiziniais rezultatais (pvz., griuvimais, negalia), bet ir su biologiniais demencijos ir pažinimo būsenos žymenimis, o tai rodo, kad sumažėjęs dviejų užduočių atlikimas gali būti pažintinio nuosmukio žymuo [3]. Kelių užduočių atlikimas vienu metu vadinamas „dviguba užduotimi“ ir reikalauja daugiau dėmesio vienai užduočiai, palikdama
mažiau resursų kitai (2 pav.).
Kai kurie kraujo serumo žymenys senėjimo metu yra susiję su sveikata ir fizinėmis funkcijomis, pavyzdžiui, irisinu ir smegenų kilmės neurotropiniu faktoriumi (BDNF). Nustatyta, kad neurotrofinai, tokie kaip smegenų kilmės neurotrofinis faktorius (BDNF), palengvina plastiškumą ir sustiprina neurovaskuliaciją pasirinktuose smegenų regionuose,
įskaitant hipokampą. Nors senėjimo įtaka irisino koncentracijai lieka neaiški, irzinas yra susijęs su kaulų metabolizmu
ir atvirkščiai koreliuoja su kaulų lūžių dažniu [5] (1 pav.).
Buvo įrodyta, kad ilgalaikės HL pasipriešinimo treniruočių programos palaiko ir padidina raumenų masę ir jėgą. Tačiau šiuose treniruočių režimuose neatsižvelgiama į didelį gretutinių ligų paplitimą ir sumažėjusį mechaninio streso toleranciją vyresnio amžiaus žmonėms [7]. Nors manoma, kad mechaninė įtampa, kurią sukelia LL-BFR treniruotės, yra
daug mažesnė nei HL treniruotės metu, tyrimo duomenys parodė, kad vyresnio amžiaus asmenų raumenų masės padidėjimas nesiskyrė tarp šių treniruočių protokolų. Vienas tikėtinas mechanizmas, kuris, kaip pranešama, yra toks pat
svarbus kaip mechaninė įtampa skatinant raumenų masę, yra metabolinis stresas [7]. Teigiama, kad, be metabolinio
kaupimosi, LL-BFR poveikį raumenų hipertrofijai lemia padidėjusi mechaninė transdukcija ir hormoninis atsakas, ūmi
reaktyviųjų deguonies rūšių gamyba arba intracitoplazminis vandens kaupimasis ląstelėje [1]. Tačiau dabartiniai šios
temos tyrimai yra negausūs, o tyrimai, tiriantys galimus mechanizmus, dažniausiai atliekami su jaunesnėmis populiacijomis arba nelyginami LL-BFR ir HL pasipriešinimo metodikos (3 pav.).

Išvados.
Atlikto pilotinio tyrimo rezultatai neatskleidė jėgos treniruočių poveikio vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikai. Dėl nepakankamo tiriamųjų skaičiaus matematinė statistinė analizė neparodė statistiškai
reikšmingų skirtumų tarp paprastos jėgos treniruotės ir jėgos treniruotės su pristabdyta kraujotaka poveikio tiriamųjų motorinių – pažintinių funkcijų sąveikai ir jėgos rodikliams. Kraujo žymenų BDNF ir irisino koncentracijos po skirtingo tipo jėgos treniruočių nesiskyrė.

Padėka.
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SIGNIFICANCE OF COGNITIVE, MOTOR
FUNCTIONS, AND NERVOUS SYSTEM
INTEGRITY FOR HEALTH-RELATED
PHYSICAL FITNESS IN THE ELDERLY
Background:
Aging-associated physiological changes are evident in older adults that drastically affects their physical and functional
condition [1]. Loss of muscle mass and function [2], structural and functional degradation of brain function [3], and
an increased rate of falls in response to postural control impairment are some of physiological changes observed due
to aging [4]. Physical exercise like resistance training (RT) is considered as one of the potential tools to counteract
against age-related detrimental changes in physical, cognitive and motor function [5]. RT has been seen to stimulate
various tissues in the human body to initiate production of various cell signaling proteins called exerkines [6, 7]. These
exerkines, which are specifically released as a result of physical exercise, promotes crosstalk between these tissues
and organs that in turn regulates the multi-systemic beneficial effects of exercise [6].
The response of strength training on exerkines and neuromuscular adaptations has been intensively investigated,
however there seems to be a lack of information regarding the association between the extent of the changes in exerkines
concentration with the adaptations in the motor and cognitive function. Therefore, we aimed to examine the effect of
chronic resistance training on these cell signaling molecules and its association with the training related physical as well
as cognitive adaptations. We hypothesized that resistance training will improve muscle strength and function, which
would be indicated by positive changes in the various physical fitness outcome measures. Moreover, we speculated that
these positive adaptations would be associated with changes in the concentration of the exerkines or blood biomarkers.

Aim of the study:
The aim of the study was to investigate the effect of resistance training as a form of physical exercise in improving
the cognitive, motor and neuromuscular control in older adults, and investigate whether these positive adpatations
are dependent on each other.

Methods:
A total of 29 older adults (69.96 ± 5.31) were enrolled under this project as volunteers. The primary outcome
measures for this study included blood sampling to analyse the concentration levels of the blood biomarkers (IGF-1
and BDNF). There were three posturography measures included to examine the sway activity to predict the postural
control in older adults. For the cognitive assessment, ANAM mathematical procesing test was used. Fullerton fitness test
battery was one of the other outcome measure that was used in this project, to study the overall physical conditioning
and functional fitness of the elderly population, in response to resistance training. Finally, for quantifying the muscular
strength, peak torque in isokinetic velocity as well as maximum voluntary contraction was measured.

Fig. 1
Research project and intervention protocol.
Abbreviations,
IGF-1: insulin-like growth factor,
BDNF: brain-derived neuroptrophic factor,
DS-EO: dual stance in eyes open,
DS-EC: dual stance in eyes closed,
PT: peak torque, MVC: maximum
voluntary contraction
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Results:
There were significant improvements in muscular strength in older adults who underwent resistance training as
indicated by interaction effect in repeated measures ANOVA (PT extension: F = 6.867, p = 0.014, ηp2 = 0.203, OP = 0.714;
PT flexion: F = 5.553, p = 0.026, ηp2 = 0.171, OP = 0.623; MVC: F = 9.453, p = 0.005, ηp2 = 0.259, OP = 0.842). Similarly, in
postural control, the hardest stance TR-EO revealed a significant reduction in sway activitry (Vcop) after resistance training
exercise (p = 0.031). In the fullerton functional fitness test, muscle strength meaures saw a significant improvement
in their scores (arm curl test: p = 0.004; lower body sit-and stand: p = 0.001).

Fig. 2
Mean (± SE) in experimental and control group in posturography
stance (TR-EO), blood biomarker (IGF-1 concentration) and
muscle strength parameters (PT knee extension and MVC).
Whiskers represnt 1 SE (standar error). EXP: experimental
group, CON: control group. Significant at *p < 0.05, **p < 0.01.

Interstingly, IGF-1 concentration was significantly increased in experimental group, but not in control (Time effect:
F = 6.029, p = 0.021; EXP group: t = -2.473, p = 0.021). Moreoever, increase in IGF-1 concentration seem to be directly
associated with muscular strength, but did not reach statistical significance (r = 0.383, p = 0.158). We were unable to
observe significant improvements in the cognitive tasks, indicating a possibility of adjusting our resistance training
protocol which might elicit changes in the cognitive measures. Overall, our results indicate the systemic beneficial
effect of resistance training older adults to fight against physiological deterioration in the body. Timely intervention
of physical exercise like resistance trainign may reduce healthcare cost, improve the quality of life in the elderly and
their well-being in the society.

Fig. 3
Changes in IGF-1 concentration in experimental and control group, as well as association of these
changes with in developments in maximum voluntary contraction (MVC).
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SENYVO AMŽIAUS PACIENTŲ, KURIEMS
ĮTARIAMA PERIFERINIŲ ARTERIJŲ
LIGA, PERIFERINĖS KRAUJOTAKOS
BŪKLĖS, KASDIENINĖS VEIKLOS
IR DEPRESIŠKUMO SĄSAJOS
Įvadas.
Periferinių arterijų liga (PAL) dažniausiai pasireiškia pacientams, sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis. PAL išraiškos formos labai įvairios – nuo ūminės iki besimptominės eigos. Ankstyvoje ligos stadijoje liga diagnozuojama gana
retai ir dažniausiai pastebima, tik kai aptinkami inkstų, žarnyno, apatinių galūnių kraujotakos sutrikimai, tačiau jau pasireiškę simptomai rodo išplitusią aterosklerozę [1]. Tikslai gydant periferinių arterijų ligą yra valdyti simptomus, mažinti aterosklerozės progresavimą [2, 3]. Šiuos tikslus galima pasiekti pacientui keičiant gyvenimo būdą, ypač periferinių arterijų ligos pasireiškimo pradžioje, kai simptomai, gali būti ir nejaučiami [3].
Kraujagyslių ligos turi tiesioginę įtaką žmonių gyvenimo kokybei, biopsichosocialinei būklei, esant gretutinėms ligoms, pacientai skundžiasi fizinių simptomų pablogėjimu, tampa daugiau priklausomi kasdienėje veikloje, dažniau pablogėja emocinė būklė [4].
Pirminės sveikatos specialistų vaidmuo yra ypač svarbus prevencijai ir ankstyvam PAL nustatymui [5]. Ankstyvoji diagnostika yra svarbus etapas norint pagerinti paciento būklę anksti pastebėjus simptomus ir anksti nuspėti įtariamą periferinių arterijų ligą.

Tikslas.
Nustatyti senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama apatinių galūnių periferinių arterijų liga, periferinės kraujotakos būklės, rizikos veiksnių, kasdieninės veiklos ir depresiškumo sąsajas.

Metodika.
Tyrimo imtis ir jos atranka. Tiriamųjų atranka — tikslinė. Buvo vykdomas kiekybinis tyrimas 2021 m. lapkričio –
2022 m. kovo mėn. Tyrime dalyvavo ≥60 m. pacientai, kurie atvyko į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę
Kauno klinikas (LSMUL KK) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Kraujagyslių chirurgijos konsultacinę polikliniką konsultacijai kraujagyslių chirurgo konsultacijai, gavę iš šeimos gydytojo siuntimą, dėl įtariamos periferinių
arterijų ligos.
Pagal 2020 metų statistinius duomenis, Kraujagyslių chirurgijos konsultacinėje poliklinikoje apsilankė 300 pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga skaičių. Skaičiuota reprezentatyvi tyrimo imtis, kai populiacija 300 pacientų, tikimybė 95 proc. ir paklaida 5, reikalinga apklausti 169 pacientus. Pacientų atrankos kriterijai: amžius ≥60 metai;
pacientai, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, pasirašytas sutikimas dalyvauti tyrime. Pacientų išbraukimo kriterijai: pacientai, nemokantys lietuvių kalbos.
Tyrimo etika. Gautas LSMU Bioetikos centro pritarimas atlikti biomedicininį tyrimą, protokolo Nr. BEC-ISP(M)-89.
Tyrimas buvo atliekamas laikantis etikos principų.
Tyrimo klausimynai. Klausimynai buvo naudojami pagal tyrimo vykdymo 4 etapus.
1 etapas. Pacientų rizikos veiksnių vertinimas (prieš konsultaciją). Tyrimo autorės sudarė rizikos veiksnių (ligos,
medikamentai, rūkymas) klausimyną pagal literatūros šaltinius.
2 etapas. Pacientų periferinės kraujotakos būklės vertinimas (konsultacijos metu). Kulkšnies – žasto indekso (KŽI) matavimo tyrimas buvo atliekamas atvykus konsultacijai pas kraujagyslių chirurgą, įvertinti periferinių arterijų
kraujotakos būklę. Edinburgo klaudikacijos klausimynas (angl. Edinburgh Claudication Questionnaire ECQ),
naudojamas įvertinti periferinių arterijų galimos klaudikacijos riziką, klausimynas parengtas 1992 m. ir
laisvai naudojamas visų pasaulio kraujagyslių chirurgų.
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3 etapas. Pacientų instrumentinės kasdienės veiklos vertinimas buvo atliekamas pagal LR SAM įstatymo Nr. V-117
patvirtintą Instrumentinės kasdieninės veiklos anketą (IKVA).
4 etapas. Pacientų depresiškumo vertinimas (po konsultacijos), buvo atliekamas pagal LR SAM įstatymo Nr. V-117
patvirtintą galimos Geriatrinės depresijos skalę (GDS).
Statistinė duomenų analizė. Atlikta statistinė duomenų analizė, naudojant kompiuterinės programos statistikos
paketą „SPSS 23.0“. Kokybinių požymių dažnio pasiskirtymui vertinti naudojama aprašomoji statistika, pateikiamas absoliutus skaičius (n) ir procentinis dažnis (proc.). Kokybinių požymių analizei taikytas Chi kvadrato kriterijus (χ 2) ir Chi
kvardrato kriterijus (χ 2) su Jeito pataisa, proporcijų lygybė tikrinta taikant z testą. Kiekybiniai duomenys pateikiami
aritmetiniais vidurkiais (m) su standartiniu nuokrypiu (SN). Analizuojant ir lyginant kiekybinius duomenis, pagal Komolgorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijus patikrinta, ar duomenų skirstinys tenkina normalumo prielaidą. Nustačius,
kad skirstinys statistiškai reikšmingai skiriasi nuo normaliojo, dviejų grupių vidutinių reikšmių palyginimui naudotas neparametrinis Mann-Whitney U testas, o trijų grupių – Kruskall-Wallis testas. Požymių sąsajoms vertinti apskaičiuotas
Spearman koreliacijos koeficientas (r).
Ryšio stiprumas vertinamas pagal r koeficiento reikšmes: jei 0,0 < r ≤ 0,3, ryšys laikomas silpnu; jei 0,3 < r ≤ 0,6, ryšys laikomas vidutinio stiprumo; jei 0,6 < r ≤ 1,0, ryšys laikomas stipriu. Statistinio reikšmingumo lygmuo p – 0,05. Požymių skirtumas laikomas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05.
Bendra pacientų charakteristika. Tyrime dalyvavo 190 senyvo amžiaus pacientų. Iš jų 109 (57,4 proc.) vyrai ir 81
(42,6 proc.) moterys.

Rezultatai.
Vertinant senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, rizikos veiksnius buvo nustatyta, kad
daugiausiai senyvo amžiaus pacientų sirgo arterine hipertenzija (73,3 proc.), rūkė (57,9 proc.), nustatyta hiperlipidemija (55,8 proc.), bei sirgo cukriniu diabetu (32,1 proc.).
Vertinant pacientų galimos klaudikacijos riziką, buvo nustatyta, kad dauguma pacientų nurodė, kad jaučia skausmo ar diskomforto jausmą kojoje kai eina (86,3 proc.), skausmas prasideda stovint vietoje ar sėdint (68,9 proc.), atsiradęs skausmas pasireiškia tada, kai pacientas lipa laiptais ar greitai eina (78,4 proc.), bei daugiau nei pusė pacientų
(54,7 proc.) nurodė, kad stovint vietoje skausmas tęsiasi ilgiau nei 10 minučių (54,7 proc.). Vertinant senyvo amžiaus
pacientus, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, galimos klaudikacijos riziką, buvo nustatyta, kad mažiau moterų
(67,9 proc.), nei vyrų (80,7 proc.) (p = 0,043) nurodė, kad skausmas kojoje ar kojose atsiranda joms einant tiesiu paviršiumi, įprastu tempu.
Įvertinus senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, galimos klaudikacijos riziką naudojant Edinburgo klausimyną, buvo nustatyta, kad daugiau vyrų (70,6 proc.) turėjo galimos klaudikacijos riziką, nei moterų (56,8 proc.) (p = 0,048). Vertinant visų senyvo amžiaus pacientų, kurie atvyko konsultacijai pas kraujagyslių chirurgą, dėl įtariamos periferinių arterijų ligos, galimos klaudikacijos riziką, tai nustatyta, kad dauguma pacientų (64,8
proc.) turėjo klaudikacijos riziką.
Tyrime dalyvavusių senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, dešinės kojos KŽI vidurkis
buvo 0,77 ± 0,28, o kairės kojos KŽI vidurkis buvo 0,76 ± 0,26. Todėl vertinant periferinių arterijų būklę, matavus KŽI,
rezultatai buvo palyginti tarp senyvo amžiaus pacientų grupių kurie turi klaudikacijos riziką ir kurie neturi klaudikacijos rizikos. Įvertinus senyvo amžiaus pacientų, KŽI gauti statistiškai reikšmingi (p < 0,001), kad pacientai kurie neturi
klaudikacijos rizikos jų KŽI tiek dešinės (0,90), tiek kairės kojos (0,85) yra normalūs, o grupėje senyvų pacientų, kurie
turi klaudikacijos riziką KŽI tiek dešinėje (0,70) tiek kairėje (0,71) yra žemiau normos. Atlikus KŽI matavimą, turinčių ir
neturinčių klaudikacijos senyvo amžiaus pacientų grupėse, buvo nustatyta, kad statistiškai reikšmingai (p < 0,001) mažesnis KŽI yra senyvo amžiaus pacientų, kurie turi klaudikacijos riziką.
Įvertinus senyvo amžiaus pacientų galimos depresijos rizikos balus, buvo nustatyta, kad statistiškai reikšmingai
(p = 0,009) didžiausią galimos depresijos skalės klausimyno vertinimo vidurkį (8,81), turi pacientai, kurių lėtinė galūnių
išemija pagal R. Fontaine klasifikaciją yra IVb – kai galūnėje esanti nekrozė apima visus pirštus arba pėdą.
Gautos silpno ryšio koreliacijos, daugiau metų rūkančių pacientų dešinės kojos KŽI buvo mažesnis (r = -0,324,
p < 0,001), kaip ir kairės kojos KŽI (r = -0,286, p < 0,001). Nustatytas labai silpnas koreliacinis ryšys, tarp vyresnių pacientų ir KŽI kairės kojos rodiklių, išanalizavus tyrimo duomenis, kuo pacientai vyresni tuo jų kairės kojos KŽI mažesnis (r = -0,199 p = 0,006) (1 lentelė). Tyrimo metu nustatyta, kad kuo tiek dešinės, tiek kairės kojos KŽI yra didesnis,
tuo paciento IKVA balas yra aukštesnis, ir jis yra labiau savarankiškas (r = 0,426, p < 0,001; r = 0,455, p < 0,001). Vertinant senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, periferinės kraujotakos ir galimos depresijos rizikos sąsajas, buvo gautos silpno ryšio koreliacijos. Tyrimo metu nustatyta, kad kuo didesnis tiek dešinės, tiek kairės kojų KŽI, tuo pacientai turi mažesnę galimos depresiją riziką (r = -0,234, p = 0,001; r = -0,282, p < 0,001) Taip pat
buvo nustatyta silpno ryšio koreliacija, tarp senyvo amžiaus pacientų kasdieninės veiklos ir galimos depresijos rizikos.
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Tyrimo metu buvo nustatyta, kad kuo instrumentinės kasdieninės veiklos balas aukštesnis, tuo pacientai turi mažesnę
riziką galimai depresijai, t. y. kuo pacientas kasdieninėje veiklose savarankiškesnis tuo jo riziką į galimą depresiją yra
mažesnė (r = -0,398, p < 0,001).

1 lentelė. Senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga periferinės kraujotakos būklės,
kasdieninės veiklos ir galimos depresijos sąsajos.
Amžius

Rūkymo
trukmė

Ligų sk.

KMI
balas

KŽI dešinė
koja

KŽI kairė
koja

IKVA
Balas

GDS
Balas

r

1

-0,149

0,140

0,014

-0,013

-0,199

-0,342

0,181

p

-

0,04

0,053

0,850

0,859

0,006

0,001

0,012

r

-

1

-0,157

-0,092

-0,324

-0,286

-0,204

0,036

p

-

-

0,03

0,204

< 0,001

< 0,001

0,005

0,626

r

-

-

1

0,450

-0,107

-0,055

-0,135

0,187

p

-

-

-

< 0,001

0,143

0,448

0,063

0,010

r

-

-

-

1

0,022

0,146

0,052

0,117

p

-

-

-

-

0,767

0,045

0,448

0,109

r

-

-

-

-

1

0,389

0,426

-0,234

p

-

-

-

-

-

< 0,001

< 0,001

0,001

r

-

-

-

-

-

1

0,455

-0,282

p

-

-

-

-

-

-

< 0,001

< 0,001

r

-

-

-

-

-

-

1

-0,398

p

-

-

-

-

-

-

-

< 0,001

Parametrai
Amžius
Rūkymo
trukmė
Ligų sk.
KMI balas
KŽI dešinė
koja
KŽI kairė
koja
IKVA balas

Taikyta Spirmeno koreliacija, KMI – kūno masės indeksas, KŽI – kulkšnies žasto indeksas, IKVA – instrumentinės kasdieninės veiklos anketa,
GDS – galimos depresijos skalė

Išvados.
Atvykus konsultacijai pas kraujagyslių chirurgą senyvo amžiaus pacientams, kuriems įtariama periferinių arterijų
liga, dažniausiai buvo nustatyti PAL rizikos veiksniai rūkymas, arterinė hipertenzija, hiperlipidemija bei cukrinis diabetas. Įvertinus senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, periferinės kraujotakos būklę, buvo
nustatyta, kad daugiausiai pacientams nustatyta pagal R. Fontaine IIb protarpinio šlubavimo stadija, kai pacientai nejaučiant skausmo gali nueiti mažiau negu 200 metrų atstumą.
Senyvo amžiaus pacientai, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, kasdienėse veiklose buvo daugiau savarankiški, esant blogesnei periferinei kraujotakos būklei senyvo amžiaus pacientai buvo daugiau priklausomi, turėjo didesnę galimos depresijos riziką.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0117) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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KINAZIŲ SLOPIKLIŲ POVEIKIO TREJOPAI
NEIGIAMO KRŪTIES VĖŽIO LĄSTELIŲ
TRIMATĖSE KULTŪROSE ĮVERTINIMAS
Baltymų kinazės yra atsakingos už daugelį ląstelės funkcijų, tokių kaip augimas, migracija, diferenciacija, programuota
ląstelių mirtis, reagavimas į išorinius ir vidinius dirgiklius [1]. Mokslininkų tyrimai rodo kinazių vaidmenį vėžio patofiziologijoje. Sveikose ląstelėse kinazių veikla yra griežtai reguliuojama, tačiau įvairios mutacijos gali pakeisti receptorinių kinazių aktyvumą, reguliavimą ar kiekį ląstelėse [1, 2]. Kaip pasekmė yra sutrikdoma pusiausvyra tarp ląstelių proliferacijos ir mirties, pakinta ląstelių metabolizmas, sutrikdomi signalo perdavimo keliai [3, 4]. Ryšys tarp kinazių ir vėžio vystymosi paskatino ieškoti bei kurti naujus vaistus, kurie blokuotų ar slopintų kinazių veiklą. Šiuo metu daugiau nei 25 kinazių slopikliai yra patvirtinti
kaip priešvėžiniai vaistai [5]. Vienas iš jų – sunitinibas, vartojamas inkstų vėžiui ir virškinamojo trakto stromos augliams gydyti.
Įgyjamas atsparumas sunitinibui yra svari priežastis ieškoti kitų junginių pasižyminčių panašiomis priešvėžinėmis savybėmis.
Šio darbo tikslas yra įvertinti naujų kinazių slopiklių – sunitinibo analogų poveikį trejopai neigiamo krūties vėžio ląstelėms trimatėse kultūrose. Trimatės (3D) ląstelių kultūros yra pranašesnės už monosluoksniu augančių (2D) ląstelių kultūras.
3D ląstelių kultūros geriau imituoja in vivo naviko sąlygas žmogaus organizme. Jų metu susidaro ląstelės - ląstelės, ląstelės –
matrikso ryšiai, kurie būdingi navikams [6].
Tyrimuose, siekiant suformuoti sferoidus, buvo naudota žmogaus trejopai neigiamo krūties vėžio ląstelių linija – MDAMB-231 bei nevėžinė linija – žmogaus fibroblastai. Tyrimo objektas – nauji kinazių slopikliai, susintetinti Cagliari universitete, Italijoje, kurie yra panašūs į klinikinėje praktikoje naudojamą vaistinį junginį sunitinibą. Tyrimuose naudoti 5 aktyviausi
junginiai, kurie taikant MTT redukcijos metodą slopino ląstelių gyvybingumą iki 5 ar mažiau procentų. Šių junginių struktūra
yra patvirtina taikant didelės raiškos masių spektroskopijos, 1H branduolių magnetinio rezonanso (BMR) ir 13C-BMR spektroskopijos metodus, o grynumas patikrintas plonasluoksnės chromatografijos metodu [7]. Sunitinibas buvo naudojamas
kaip palyginamasis junginys. Trimatės ląstelių kultūros – sferoidai buvo formuojami taikant magnetinį 3D biospausdinimo
metodą. Junginių poveikis 3D ląstelių kultūrų augimui vertinamas stebint sferoidų skersmens pokyčius eksperimento eigoje.
Junginių poveikis ląstelių migracijai iš sferoidų vertinamas suformuotus sferoidus pernešus ant matrigelio ir stebint ląstelių
migraciją į jį bei apskaičiuojant migracijos atstumą. Visi junginiai naudoti EC50 koncentracijomis.
Taikant magnetinį 3D biospausdinimo metodą suformuotų sferoidų pradinis skersmuo buvo apie 500 μm. Tyrimo metu sferoidai augo, jų skersmuo kito maždaug 60 %, lyginant su pradiniu. Eksperimento, kurio metu buvo vertinamas junginių
poveikis 3D ląstelių kultūrų augimui, rezultatai parodė, jog tirti sunitinibo analogai MDA-MB-231 linijos sferoidų augimo neslopino. Sunitinibas pasižymėjo statistiškai reikšmingu sferoidų augimą slopinančiu poveikiu. Sferoidai inkubuoti su sunitinibu praėjus 10 dienų nuo eksperimento pradžios buvo 17,6 % mažesni lyginant su kontrole. Vertinant junginių poveikį ląstelių migracijai iš sferoidų, nustatyta, kad praėjus 48 valandoms nuo eksperimento pradžios statistiškai reikšmingu migraciją slopinančiu poveikiu pasižymėjo kinazių slopikliai 1, 6 bei sunitinibas. Migracijos atstumas, po 48 valandų inkubacijos su
junginiais 1 ir 6 buvo maždaug 2 kartus, o sunitinibu net 3,7 karto mažesnis, lyginant su kontrole.
Tirti kinazių slopikliai pasižymi priešvėžiniu poveikiu, slopina trejopai neigiamo krūties vėžio ląstelių migraciją iš sferoidų,
todėl yra perspektyvūs tolimesniems tyrimams.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0118) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATSPARUMO
ANTIBIOTIKAMS IR SEROGRUPINĖS
PRIKLAUSOMYBĖS SĄSAJOS
Pseudomona aeruginosa (P. aeruginosa) – viena iš dažniausių hospitalinės infekcijos sukėlėjų [1]. Bakterija yra atspari daugeliui antibiotikų ir susijusi su dideliu sergamumu infekcija ir mirštamumu [2]. P. aeruginosa sukeltos infekcijos yra sunkiai gydomos dėl sukėlėjo gebėjimo greitai įgyti atsparumą antibiotikams, todėl tai yra aktuali problema
daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje [3].
P. aeruginosa sienelės sudėtyje esantis lipopolisacharidas (LPS), kaip ir daugumos kitų gramneigiamų lazdelių, sudarytas iš lipido A, oligosacharido ir O antigeno. Nustatyta, kad P. aeruginosa padermių atsparumas antibiotikams skiriasi priklausomai nuo lipopolisacharidų struktūros ir tuo pačiu nuo O serogrupinės priklausomybės [4].

Darbo tikslas:
Nustatyti Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), išskirtų iš įvairios klinikinės medžiagos, atsparumo antibiotikams sąsajas su serogrupe.

Darbo uždaviniai:
1. Išmokti nustatyti P. aeruginosa atsparumą antibiotikams diskų difuzijos metodu ir susipažinti su EUCAST standartu, nustatančiu reikalavimus P. aeruginosa atsparumo antibiotikams atlikimo ir vertinimo kriterijus;
2. Atrinkti iš įvairios klinikinės medžiagos išskirtas P. aeruginosa padermes ir atlikti antibiotikogramas, įvertinti
duomenis ir suvesti į SPSS programą;
3. Nustatyti tirtų P. aeruginosa padermių serogrupinę priklausomybę agliutinacijos metodu su skirtingais specifiniais agliutinaciniais serumais bei palyginti atsparumo antibiotikams duomenis su nustatyta serogrupe.
Atliktos antibiotikogramos 104 P. aeruginosa padermėms – 8 antibiotikams ir interpretuotos remiantis EUCAST
standarto lentelėmis (1 lentelė).

1 lentelė. Pseudomonas aeruginosa, išaugintom iš bet kurios tiriamosios medžiagos, antibiotikogramų
vertinimas remiantis EUCAST standartu.
Eil. Nr.

Antimikrobinis
preparatas

Sutrumpinimas

Koncentracija
diske

Zona mm
Jautru

Zona mm
Atsparu

1.

Ceftazidimas

CAZ

10 µg

>16

<16

2.

Amikacinas

AN

30 µg

>18

<18

3.

Imipenemas

IPM

10 µg

>20

<20

4.

Meropenemas

MEM

10 µg

>24

<24

5.

Gentamicinas

GM

10 µg

>15

<15

6.

Cefepimas

FEP

30 µg

>19

<19

7.

Ciprofloksacinas

CIP

5 µg

>25

<25

8.

Piperacilinas/
tazobaktamas

TZP

30/6 µg

>18

<18
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Visos tirtos P. aeruginosa padermės buvo agliutinuotos su specifiniais skirtingais P01-P10 grupės serumais ir pagal
įvykusią agliutinaciją priskirtos serogrupei.

Rezultatai:
Atrinktoms iš įvairios klinikinės medžiagos (apatinių kvėpavimo takų, šlapimo, žaizdų ir kt.) 104 P. aeruginosa padermėms atliktos antibiotikogramos bei naudojantis EUCAST standartu įvertintas jautrumas/atsparumas ceftazidimui,
cefepimui, piperacilinui/tazobaktamui, ciprofloksacinui, gentamicinui, amikacinui, imipenemui, meropenemui. Didžiausias P. aeruginosa atsparumas antibiotikams buvo nustatytas imipenemui bei meropinemui ir siekė 23,1 proc. Kitiems
tirtiems antibiotikams svyravo apie 10 proc. (2 lentelė).

2 lentelė. Pseudomonas aeruginosa atsparumo antibiotikams duomenys.
Antibiotikas

Jautru
n (proc.)

Atsparu
N (proc.)

Ceftazidimas

93 (89,4)

11 (10,6)

Cefepimas

95 (91,3)

9 (8,7)

Piperacilinas / tazobaktamas

93 (89,4)

11 (10,6)

Ciprofloksacinas

92 (88,5)

12 (11,5)

Gentamicinas

85,6 (76,9)

15 (14,4)

Amikacinas

93 (89,4)

11 (10,6)

Imipenemas

80 (76,9)

24 (23,1)

Meropenemas

80 (76,9)

24 (23,1)

Dažniausiai P. aeruginosa padermės priklausė P01, P06 ir P10 serogrupėms. Kitoms serogrupėms priklausančių
padermių buvo nustatyta mažiau nei 10 proc. (3 lentelė).

3 lentelė. Pseudomonas aeruginosa nustatytų serogrupių dažnis.
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Serogrupė

Kiekis

Procentas

P01

30

28,8

P02

7

6,7

P03

10

9,6

P04

5

4,8

P05

4

3,8

P06

22

21,2

P07

2

1,9

P08

2

1,9

P09

3

2,9

P10

19

18,4

Viso

104

100

70,2 proc. (n=73) P. aeruginosa padermių buvo jautrios, o 4,8 proc. (n=5) – atsparios visiems tirtiems antibiotikams. Patikimai dažniau P02 serogrupei priklausančios P. aeruginosa padermės buvo atsparios antibiotikams, nei jautrios (p < 0,05). Daugiau, nei pusė visų P02 serogrupei priklausančių padermių buvo atsparios visiems tirtiems antibiotimas, o tarp visiems antibiotikams atsparių padermių P02 serogrupė sudarė 80 proc. (n=4), p < 0,05 (4 lentelė).

4 lentelė. Pseudomonas aeruginosa atsparumo antibiotikams ir serogrupinės
priklausomybės sąsajos.

Serogrupė

Jautrių visiems tirtiems
antibiotikams kiekis
n (proc.)

Atsparių visiems tirtiems
antibiotikams kiekis
n (proc.)

P01

22 (73,3)

0

P02

0*

4 (57,1)*

P03

4 (40)

1 (10,0)

P04

3 (60)

0

P05

3 (75)

0

P06

19 (86,4)

0

P07

2 (100)

0

P08

2 (100)

0

P09

2 (66,7)

0

P10

16 (84,2)

0

Viso

73

5

*p<0,05

Vertinant meropinemui ir imipenemui atsparių P. aeruginosa padermių grupę, trečdalis šių padermių priklausė
P02 (29,2 proc., n = 7), 25 proc. (n = 6) – P01, o 20,8 proc (n = 5) – P03 serogrupei. Reikšmingo skirtumo tarp atsparumo meropinemui ir imipemžnemui bei serogrupių nenustatėme.

Išvados.
1. Įsisavinta atsparumo antibiotikams diskų difuzijos būdu nustatymo metodika, P. aeruginosa atsparumas vertintas pagal EUCAST standartus.
2. Atlikus antibiotikogramas nustatyta, kad iš įvairios biologinės medžiagos išskirtos P. aeruginosa padermės dažniau atsparios meropenemui ir imipenemui, palyginti su kitais tirtais antibiotikais.
3. Tirtoje imtyje vyravo P01, P06 ir P10 serogrupinės priklausomybės P. aeruginosa padermės. Tuo tarpu P02
padermė pasižymėjo dažnesniu atsparumu antibiotikams, iš kurių daugiau nei pusė buvo atsparios visiems
tirtiems antibiotikams.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0181) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SLAUGOS VADOVŲ IR ADMINISTRATORIŲ
EMOCINĖS KOMPETENCIJOS
TYRIMAS – SLAUGEK
Įvadas.
Slaugos vadovai ir administratoriai daro tiesioginę įtaką sveikatos priežiūros specialistams, tarpprofesinei sveikatos priežiūros specialistų komandai; jie yra tie žmonės, kurie yra lyderiai inicijuojant pokyčius sveikatos priežiūros srityje [1]. Kad galėtų efektyviai veikti, slaugos vadovai ir administratoriai turi turėti reikiamų vadovavimo įgūdžių, iš kurių vieni svarbiausių efektyviam vadovavimui yra tarpasmeniniai įgūdžiai [2]. Slaugos vadovai turi įkvėpti, motyvuoti,
sukurti teigiamą darbo aplinką ir perteikti darbuotojams organizacijos misiją [3]. Nors vadovavimo įgūdžių galima išmokti, tyrimai rodo, jog emocinė kompetencija (EK) yra labai svarbi norint būti sėkmingu lyderiu [4]. Vadovams, turintiems EK gebėjimų, yra svarbu, ką patiria darbuotojai, supranta jų poreikius, stengiasi juos patenkinti. Nors su slaugytojais atlikta nemažai EK tyrimų, tačiau su slaugos vadovais ir administratoriais yra atlikta vos keletas. Tad šio tyrimo
tikslas – ištirti slaugos vadovų ir administratorių emocinę kompetenciją.

Tyrimo metodika ir tiriamieji.
Tyrimo objektas – slaugos vadovų ir administratorių emocinės kompetencijos gebėjimai.
Tyrimo subjektas – slaugos vadovai ir administratoriai.
Tyrimo metodas – anketinė apklausa.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centras išdavė pritarimą Nr. Nr. BEC-SL(M)-12 mokslo tiriamajam darbui vykdyti. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos išdavė leidimą Nr. SPBT-120 vykdyti mokslo tiriamąjį darbą LSMUL KK. Apklausa buvo atliekama 2021 m. spalio – lapkričio mėn. nuotoliniu būdu, buvo
pasirinkta Google Forms platforma. Apklausa buvo išsiųsta respondentams elektroniniu paštu per LSMUL KK Slaugos
koordinavimo tarnybą. Apklausa išsiųsta 220 asmenims, ją užpildė 149 respondentai. Atsako dažnis – 67,7 proc. Anketinei apklausai naudotas Emocinės kompetencijos profilio klausimynas (angl. PEClt, Profile of Emotional Competence)
[5]. Klausimynas išverstas ir adaptuotas Lietuvoje [6]. Gautas raštiškas lietuviškos versijos autoriaus sutikimas. Naudojant šį instrumentą siekiama įvertinti slaugos vadovų ir administratorių emocinės kompetencijos lygmenį. Buvo atliktas instrumento psichometrinių savybių vertinimas. Buvo analizuotas vidinis klausimyno nuoseklumas. Išsiaiškinta,
jog Emocinės kompetencijos profilio klausimyno bendras vidinis nuoseklumas buvo aukštas (Cronbach α – 0,83), kitos
instrumento psichometrinės savybės nurodytos 3 lentelėje. Klausimyno teiginiams vertinti naudota Likert skalė. Slaugos vadovų ir administratorių emocinė kompetencija buvo išanalizuota bei palyginta naudojant aprašomąją statistiką, neparametrinę koreliacijos analizę.

Rezultatai.
Slaugos vadovų ir administratorių emocinė kompetencija (EK) buvo analizuota pagal suminės, asmeninės (savo
emocijų atpažinimas, emocijų supratimas, emocijų raiška, emocijų valdymas ir emocijų panaudojimas), tarpasmeninės (kito emocijų atpažinimas, emocijų supratimas, įsiklausymas į kito žmogaus emocijas, emocijų valdymas, emocijų
panaudojimas) EK poskales (1 lentelė). Lyginant EK gebėjimus atsižvelgiant į amžiaus grupę nustatyta, jog tiek suminė
EK, tiek asmeninė EK, tiek tarpasmeninė EK tarpusavyje turi statistiškai reikšmingų skirtumų. Jaunesnių nei 50 m. amžiaus grupės visų trijų poskalių rangų vidurkis yra statistiškai reikšmingai didesnis nei 50 m. ir vyresnių slaugos vadovų
ir administratorių. Taip pat statistiškai reikšmingai didesnis kito asmens emocijų supratimo vidurkis tarp amžiaus grupių: jaunesnių nei 50 m. rangų vidurkis statistiškai reikšmingai aukštesnis nei 50 m. ir vyresnių. Tai reiškia, jog jaunesni slaugos vadovai ir slaugos administratoriai labiau nei vyresnieji pasižymi ir sumine, ir asmenine, ir tarpasmenine EK,
taip pat geriau geba suprasti kito žmogaus emocijas.
Lyginant EK gebėjimus pagal išsilavinimą (neuniversitetinį ir universitetinį) paaiškėjo, jog statistiškai reikšmingai skiriasi beveik visi EK gebėjimai – turintieji universitetinį išsilavinimą slaugos vadovai ir administratoriai pasižymi
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aukštesniais EK rangų vidurkiais lyginant su neuniversitetinį išsilavinimą turinčiaisiais. Vadinasi, universitetinį išsilavinimą turintys slaugos vadovai ir administratoriai turi geresnius tiek asmeninės, tiek tarpasmeninės EK gebėjimus.

1 lentelė. Slaugos vadovų ir administratorių EK poskalių palyginimas atsižvelgiant į amžiaus grupę ir išsilavinimą.
AEK

A-EA

A-ES

A-ER

A-EV

A-EP

TEK

T-EA

T-ES

T-EĮ

T-EV

T-EP

SEK

< 50 m.

86,6

78,5

78,2

78

78,1

73,7

73,9

78,9

81,6

76,8

75,8

77,6

80,1

≥ 50 m.

66,6

63,2

64,3

64,9

64,4

79,3

52,3

62

52,7

68,8

72,3

66,4

57,8

p reikšmė

0,018

0,068

0,096

0,116

0,101

0,506

0,01

0,044

0,001

0,337

0,67

0,182

0,008

Neuniversitetinis

56,4

60,1

52,3

56,4

59,8

69,6

46,6

61,5

52,2

49,5

57,8

41,2

50,9

Universitetinis

82,6

83,8

77,7

84,7

82,9

77,8

74,8

82

86,9

76,1

83,9

75,8

78,3

Amžius

Išsilavinimas

p reikšmė

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002

0,264 < 0,001 0,006 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

AEK – asmeninė EK, TEK – tarpasmeninė EK, SEK – suminė EK, EA – emocijų atpažinimas, ES – emocijų supratimas, ER – emocijų raiška,
EĮ – įsiklausymas į kito žmogaus emocijas, EV – emocijų valdymas, EP – emocijų panaudojimas

Taip pat buvo įvertintas sąsajų stiprumas tarp slaugos vadovų ir administratorių EK gebėjimų (2 lentelė). Nustatyta
30 statistiškai reikšmingų teigiamų tarpusavio sąsajų tarp slaugos vadovų ir administratorių EK gebėjimų. 15 iš 30 teigiamų sąsajų pakankamai stiprios. Stipriausia teigiama sąsaja nustatyta tarp asmeninės EK ir tarpasmeninės EK (r = 0,682).
Tai rodo, jog slaugos vadovai ir administratoriai, pasižymintys asmenine EK, taip pat pasižymi ir tarpasmenine EK.
Taip pat nustatytos stiprios teigiamos sąsajos tarp asmeninės EK ir tarpasmeninės EK gebėjimų: kito emocijų atpažinimo (r = 0,548), emocijų supratimo (r = 0,526) ir emocijų valdymo (r = 0,504), o tai reiškia, jog gebantys naudotis savo asmenine EK slaugos vadovai ir administratoriai geba ir atpažinti kito žmogaus emocijas, jas suprasti, taip pat
geba jas ir valdyti.
Nustatyta stipri sąsaja tarp tarpasmeninės EK ir asmeninės EK gebėjimų emocijų supratimo (r = 0,506). Vadinasi,
slaugos vadovai ir administratoriai, gebantys suprasti savo emocijas, taip pat geba suprasti ir kitų žmonių emocijas.

2 lentelė. Slaugos vadovų ir administratorių EK poskalių tarpusavio sąsajos.
AEK

A-EA

A-ES

A-ER

A-EV

A-EP

TEK

0,682*

0,547*

0,484*

0,465*

0,428*

0,061

T-EA

0,548*

0,409*

0,401*

0,337*

0,396*

0,047

T-ES

0,526*

0,356*

0,506*

0,327*

0,269*

0,017

T-ER

0,445*

0,405*

0,341*

0,300*

0,217*

0,146

T-EV

0,504*

0,294*

0,259*

0,394*

0,438*

0,124

T-EP

0,357*

0,412*

0,179*

0,277*

0,269*

0,076

* – p<0,05
AEK/ A – asmeninė EK, TEK/ T – tarpasmeninė EK, EA – emocijų atpažinimas, ES – emocijų supratimas,
ER – emocijų raiška, EĮ – įsiklausymas į kito žmogaus emocijas, EV – emocijų valdymas,
EP – emocijų panaudojimas
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3 lentelė. Psichometrinės instrumento savybės.
Cronbach α

Teiginio-skalės koreliacijų
ribos

EA

0,728

0,513–0,867

ES

0,711

0,591–789

ER

0,824

0,565–0,869

EV

0,752

0,546–0,642

EP

0,818

0,431–0,886

EA

0,832

0,440–0,898

ES

0,706

0,509–0,779

EĮ

0,847

0,493–0,732

EV

0,769

0,579–0,800

EP

0,862

0,423–0,795

EK poskalės
Asmeninė EK

Tarpasmeninė EK

AEK/ A – asmeninė EK, TEK/ T – tarpasmeninė EK, EA – emocijų atpažinimas, ES – emocijų supratimas, ER –
emocijų raiška, EĮ – įsiklausymas į kito žmogaus emocijas, EV – emocijų valdymas, EP – emocijų panaudojimas

Išvados.
Jaunesnieji bei universitetinį išsilavinimą turintys slaugos vadovai ir administratoriai labiau pasižymi bendros, asmeninės ir tarpasmeninės emocinės kompetencijos gebėjimais, lyginant su vyresniais ir neuniversitetinį išsilavinimą
turinčiais slaugos vadovais ir administratoriais. Asmeninė ir tarpasmeninė emocinė kompetencijos tarpusavyje turi
teigiamų sąsajų.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0187) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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MIOKINŲ SIGNALINIO KELIO GENETINIŲ
ŽYMENŲ REIKŠMĖ ŽMOGAUS
METABOLIZMUI IR FIZINIAM PAJĖGUMUI
Žmogaus genomo tyrimai ir naujos technologijos leidžia tirti individualias organizmo savybes, reakcijas į fizinį krūvį bei adaptaciją. Nuo genų molekulinės raiškos priklauso organizmo atsakas į fizinį krūvį, medžiagų apykaita ir susiformuojantys morfologiniai bei fiziologiniai organizmo požymiai. Fizinis krūvis, ypač ištvermės treniruotės, lemia
adaptacijos procesus, dėl kurių organizme vyksta daugybė metabolinių pakitimų (aerobinė ir anaerobinė medžiagų
apykaita) [1]. Fizinio krūvio metu griaučių raumenys į kraują išsiskiria miokinus (mažos molekulinės masės baltymai,
~5–20 kDa), kurie yra svarbūs visų žmogaus organų veiklai, stiprina jų darbingumą ir siejasi su bendrąja sveikata bei fiziniu pajėgumu [2]. Dėl fizinio krūvio sukelto metabolinio prisitaikymo, miokinų poveikis skatina specifinių genų raiškos pokyčius, kurie reguliuoja energijos homeostazę, dalyvauja riebalų rūgščių oksidacijoje, lemia mitochondrijų biogenezės ir jų fermentų aktyvumo padidėjimą, taip didinant griaučių raumenų pajėgumą [3]. Yra apie 3000 miokinų, kurie reguliuojami reaguojant į raumenų susitraukimą ir diferenciaciją [2]. Metabolinių kelių lygmenyje veikia savi reguliacijos mechanizmai. Miokinai dažniausiai veikia per receptorius – prisijungęs prie receptoriaus, sukelia molekulinių įvykių kaskadą, todėl norint nustatyti konkretų poveikį žmogaus
metabolizmui ir fiziniam pajėgumui, svarbu nagrinėti miokinų vaidmenį kartu su kitais miokinų signalinio kelio
genetiniais elementais [4, 5].

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 miokinų signalinio kelio žymenų reikšmę žmogaus metabolizmui ir fiziniam pajėgumui.

Tyrimo organizavimas ir metodai:
Tyrimai atlikti Vilniaus universiteto Biomedicinos mokslų instituto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės
genetikos katedros (VU MF BMI ŽMGK) molekulinės genetikos laboratorijoje. Projekto metu remiantis atlikta sistemine literatūros apžvalga, pagal PRISMA (angl. Prefered Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analyses) sisteminės apžvalgos rengimo reikalavimus [6] ir bioinformacine genominių duomenų bazių analize darbui parinkti septyni vieno nukleotido polimorfizmai (VNP), priklausantys miokinų signaliniams keliams: TFAM (rs1937,
c.35G>C (p.Ser12Thr)), HIF1A (rs11549465, c.1744C>T (p.Pro582Ser)), GDF5 (rs143383, c.-275C>T), MPRIP (rs6502557,
c.123+14693G>A), GPC5 (rs852918, c.325+16047G>T), PPARGC1A (rs8192678, c.1459G>A (p.Gly486Ser) ir MSTN
(rs1805086, c.458A>G (p.Lys153Arg)).
Iš VU MF BMI ŽMGK saugomos Lietuvos sportininkų DNR biobazės buvo pasirinkti aukšto meistriškumo sportininkų (n = 412) – įvairių sporto šakų (išvermės (n = 97), greičio-jėgos (n = 152) ir komandinio sporto (n = 163)) ir kontrolinės asmenų grupės (n = 478) tiriamųjų DNR mėginiai. Lietuvos aukšto meistriškumo sportininkų fenotipo vertinimui iš
VU MF BMI ŽMGK biobazės buvo atrinkti jų antropometriniai ir fizinio pajėgumo duomenys: ūgis (cm), kūno masė (kg),
riebalų masė (kg), raumenų masė (kg), kūno masės indeksas (KMI, kg/m2), dešinės ir kairės plaštakų jėga (RGS ir LGS),
vienkartinis raumenų susitraukimo galingumas (VRSG), anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas (AARG) ir maksimalus deguonies suvartojimas (VO2max, ml/min/kg). Tiriamųjų genotipavimas pagal TFAM rs1937, HIF1A rs11549465,
PPARGC1A rs8192678 žymenys atliktas taikant restrikcijos fragmentų ilgio polimorfizmo metodą (RFIP), o genotipavimas pagal GDF5 rs143383, MPRIP rs6502557, GPC5 rs852918, MSTN rs1805086 žymenys – taikant tikro laiko polimerazės grandininė reakcija (TL-PGR, angl. Real-time polymerase chain reaction) naudojant TaqMan technologiją. Remiantis Hardžio ir Vainbergo pusiausvyros (HVP) dėsniu įvertintas genotipų dažnių pasiskirstymas tiriamųjų grupėse. Atvejo-kontrolės statistinei analizei (nustatytų žymenų alelių ir genotipų dažnių palyginimui), buvo atliekamas taikant Pirsono χ2 testą nustatant chi kvadrato kriterijų (χ2) esant statistinio reikšmingumo lygmeniui 0,05. Genotipo-fenotipo analizė atlikta taikant vienfaktorės dispersinės analizės metodą (ANOVA). Šansų santykiui (ŠS, angl. odds ratio)
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nustatyti buvo taikoma dvinarė logistinė regresija. Statistiniai skaičiavimai buvo atliekami naudojant laisvos prieigos
statistinės analizės programinį paketą R (versija 4.0.2).

Rezultatai:
Fenotipo rodiklių vidutinės reikšmės tarp sporto šakų statistiškai reikšmingai skyrėsi ir buvo specifinės kiekvienai
sporto grupei (p < 0,05). Greičio ir jėgos sportininkų grupėje raumenų masė, ūgis, RGS, LGS, STEMP ir AAMP buvo didesni nei ištvermės sportininkų grupėje (p < 0,05). Tuo tarpu VO2max buvo reikšmingai didesnis ištvermės nei greičio / jėgos sportininkų grupėje (p < 0,05). Šie rezultatai rodo, kad sportinė specializacija turi didelę įtaką sportininkų fizinėms
savybėms ir fenotipo rodikliai gali būti priskiriami ir nagrinėjami kaip talentingų šių sporto rungčių atstovų rezultatai.
Genotipų pasiskirstymo nukrypimų nuo reikšmių, apskaičiuotų pagal HVP dėsnį, nebuvo nustatyta (p > 0,05). Pagal TFAM rs1937 polimorfizmą genotipų ir alelių dažniai reikšmingai skiriasi lyginant ištvermės sportininkų grupę su
greičio-jėgos. TFAM CC genotipas ir C alelis reikšmingai dažnesnis ištvermės grupėje (CC:4,9 %; C alelis 18,3 %) nei
greičio-jėgos (CC: 0 %; C alelis 7,1 %) (p < 0,05). HIF1A rs11549465 polimorfizmo analizė parodė reikšmingus CT genotipo ir T alelio dažnių skirtumus lyginant sportininkų grupę (CT: 24 %, T alelis 12,8 %) su kontroline grupe (CT:14,1
%, T alelis: 8,1 %) (p = 0,001), taip pat greičio-jėgos sportininkų grupę (CT:30,8 %, T alelis 16,7 %) su kontroline grupe (CT:14,1 %, T alelis: 8,1 %) (p = 0,001), didinant šansus tapti profesionaliu sportininku greičio ir jėgos sporto šakos
grupėje 2,64 kartus (95 % PI 1,57-4,44, p = 0,002), o šansus tapti profesionaliu sportininku 85 % (95 % PI 1,30-2,62,
p = 0,0006). MPRIP rs6502557 polimorfizmo genotipų dažniai aukšto meistriškumo sportininkų grupėje reikšmingai
skyrėsi nuo kontrolinės grupės (GG/GA/AA: 65,2/30,4/4,5 % vs 72,4/25,5/1,9 %, p = 0,003), o MPRIP A alelis dažnesnis tarp sportininkų (19,6 %) lyginant su kontrole (14,7 %, p < 0,05) ir šansus pasiekti aukštų sportinių rezultatų didinant 41 % (95 % PI 1,03-1,95, p = 0,0361). Reikšmingi MSTN rs1805086 genotipų ir alelių dažnių skirtumas buvo stebimas ištvermės sportininkų grupėje (A/G: 93,9/6,1 %; AA 88,7 %, AG 10,3 %, GG 0,9 %) lyginant su kontroline grupe
(A/G: 97,0/3,1 %; AA 94,2 %, AG 5,6 %, GG 0,3 %) (p < 0,005) ir šansus pasiekti aukštų sportininko rezultatų į ištvermę
orientuotų sporto šakų grupėje didina 2,05 kartus (95 % PI 1,22-3,44, p = 0,007). GDF5 rs143383 polimorfizmo analizė
parodė reikšmingus GG genotipo ir G alelio dažnių skirtumus lyginant sportininkų grupę (GG: 29,3 %, G alelis 58,5 %)
su kontroline grupe (GG:17,7 %, G alelis: 40,6 %) (p < 0,05), taip pat ištvermės sportininkų grupę (GG: 31,6 %, G alelis 55,3 %) su kontroline grupe (GG:17,7 %, G alelis: 40,6 %) (p < 0,05), didinant šansus tapti profesionaliu sportininku
1,95 karto (95 % PI 1,29-2,95, p = 0,0016). PPARGC1A rs8192678 ir GPC5 rs852918 tarp aukšto meistriškumo sportininkų ir kontrolinės grupės genotipų ir alelių dažnių statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta.

Išvados:
Atlikus atvejo-kontrolės asociacijos analizę nustatyta miokinų signalinio kelio genetinių žymenų TFAM (rs1937,
c.35G>C, p.Ser12Thr), HIF1A (rs11549465, c.1744C>T, p.Pro582Ser), GDF5 (rs143383, c.-275C>T), MPRIP (rs6502557,
c.123+14693G>A) ir MSTN (rs1805086, c.458A>G, p.Lys153Arg) asociacija su Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų savybėmis. Genetinių žymenų PPARGC1A rs8192678 ir GPC5 rs852918 reikšmingumas nepatvirtintas, tačiau nustatyta asociacija TFAM C alelio ir CC genotipo, MSTN G alelio ir AG ir GG genotipo bei GDF5 G alelio ir GG genotipo su
aerobinių pajėgumu (ypač ištvermės sportininkų grupėje), taip pat HIF1A T alelio ir CT genotipo su anaerobinių pajėgumu (greičio-jėgos grupėje), o MPRIP A alelio ir AA genotipo su aerobiniu ir anaerobiniu pajėgumu (ypač komandinių sporto šakų sportininkų grupėse). Taigi TFAM (rs1937), HIF1A (rs11549465), GDF5 (rs143383), MPRIP (rs6502557)
ir MSTN (rs1805086) reikšmingai lemia žmogaus metabolizmą fizinio krūvio metu ir galėtų būti vertinami kaip
predisponuojantys veiksniai aukštiems rezultatams sporte.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0200) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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TYRIMŲ IN VIVO IR MOLEKULINIO
ALERGOLOGINIO PROFILIO
REIKŠMĖ ALERGINIŲ KVĖPAVIMO
IR ODOS LIGŲ DIAGNOSTIKAI
Įvadas:
Alerginės ligos yra vienos iš labiausiai paplitusių lėtinių ligų, ypač išsivysčiusiose šalyse ir didžiuosiuose miestuose.
Sparčiai keičiantis gyvenimo sąlygoms, vis daugiau gyventojų suserga alerginėmis ligomis. [1] Individualią alergijos riziką nulemia sudėtinga sąveika tarp genetinio polinkio ir aplinkos poveikio. [2] Alerginis rinitas, astma ir atopinis dermatitas yra atopinės ligos, turinčios tą pačią patogeninę bazę. [3] Atopija yra polinkis į perdėtą IgE sukeltą imuninį atsaką, reaguojant į alergeną. Toks pacientas paprastai turi vieną ar daugiau iš alerginių ligų: atopinį dermatitą, astmą ar
alerginį rinitą [4]. Alerginis rinitas, bronchinė astma bei atopinis dermatitas yra dažniausiai pasitaikantys alerginiai susirgimai visame pasaulyje. Alerginių ligų bei simptomų pasireiškimas neretai skiriasi tarp lyčių. D. Colombo tyrimai teigia, jog moterys, sergančios astma, praneša apie daugiau simptomų ir blogesnę su sveikata susijusią gyvenimo kokybę (HRQL) nei vyrai, tačiau šie skirtumai neatsiranda dėl ligos sunkumo. [5] M. De Martinis ir bendraautorių tyrimuose nustatyta, kad rinitas neigiamai veikia labiau moterų nei vyrų psichinę sveikatą ir savijautą. [6].
Šiuo metu alergijos diagnostika daugiausia priklauso nuo klinikinės istorijos, fizinio ištyrimo ir in vivo ir in vitro IgE
tyrimų. Klinikinėje praktikoje visai nesenai pradėta naudoti molekulinė alergijos diagnostika vis dažniau tampa įprastinio alergologinio ištyrimo dalis. Šių molekulinių alergologinių tyrimų metu ištiriama pacientų alergenų sensibilizacija molekuliniame lygmenyje. [7] 2019 m. Lietuvoje tapo prieinamas molekulinis alergologinis tyrimas – ALEX2 makrogardelė, kurį atlikus, iš vieno kraujo lašo, galima nustatyti įsijautinimą 295 alergenams (117-iems alergenų šaltiniams ir
178-iems alergenų komponentams) bei bendro IgE kiekį kraujyje. Tyrimo metu ištiriami įvairiausi aplinkoje sutinkami
bei buitiniai alergenai, todėl galima išsiaiškinti išsamų paciento alergologinį profilį. [8] Atlikta nedaug tyrimų ir yra ypatingai mažai publikacijų, nagrinėjančių mūsų tyrimo tematiką ir lyginančių odos dūrio mėginių ir molekulinių alergologinių tyrimų rezultaus. Sensibilizacija alergenams bei ligų dažnis skiriasi tarp valstybių. Todėl žinos apie pacientų alergenų molekulinį profilį gali padėti mūsų gydytojams geriau ir paprasčiau diagnozuoti alergines ligas. In vitro diagnostikos metodai bei žinomas dažniausias alergenų paplitimas mūsų visuomenėje, gali pagerinti gebėjimą apibūdinti IgE
profilį ir pasirinkti tinkamą alergijos gydymą. [8–10] Nors egzistuoja nemažai išsamių alerginių ligų apžvalgų, atsirandant naujiems, efektyvesniems tyrimams, reikėtų iš naujo peržiūrėti alerginių ligų diagnostikos algoritmus ir sudaryti
jų duomenų bazes, palyginti diagnostikos ir gydymo metodų efektyvumą. Naujų alergijos diagnostikos algoritmų sukūrimo uždavinys yra susieti klinikinius simptomus su optimaliu tyrimų naudojimu ir teisingu rezultatų aiškinimu [11, 12].
Iki šiol Europoje alerginės ligos yra nepakankamai įvertinamos, diagnozuojamos ir gydomos lyginant su kitos etiologijos susirgimais. Dėl šios priežasties socialinė ir ekonominė alerginių ligų našta yra didelė ir yra aktuali sveikatos
priežiūros sistemai. Tinkamas šių ligų gydymas Europos sąjungoje kainuotų ES tik 5 procentų visų išlaidų, šiuo metu išleidžiamų nepakankamam ar pavėluotam pacientų gydymui, kasmet sutaupant iki 142 mlrd. EUR [13]. Žinomas dažniausias buitinių ir aplinkos alergenų paplitimas tarp Lietuvoje gyvenančių, alerginių kvėpavimo ir odos ligų turinčių
asmenų, aiškūs įsijautrinimo alergenams skirtumai pagal alergijos diagnozę bei galimi skirtumai tarp odos dūrio mėginių ir molekulinių tyrimų rezultatų, klinikinių ir laboratorinių tyrimų sąsajos bei sąsajos tarp ligų simptomų, lyties ir
amžiaus, pagelbės ateityje geriau diagnozuoti ir gydyti alergines ligas bei sumažins išlaidas šioms ligoms. Lietuvoje iki
šiol nebuvo atliktas nei vienas tyrimas, lyginantis in vivo ir in vitro tyrimų diagnostikos metodus. Dėl šios priežasties
yra reikalingi kuo tikslesni ir išsamesni alerginių ligų moksliniai tyrimai.

Tyrimo tikslas:
Tobulinti studentės mokslinę kvalifikaciją, kompetenciją ir komunikaciją vykdant tyrimus alergologijos ir imunologijos srityse bei gautų rezultatų biostatistinę analizę, siekiant palyginti alerginio rinito, bronchinės astmos ir atopinio
dermatito in vivo ir molekulinių alergologinių tyrimų diagnostikos efektyvumą bei ištirti šių ligų prognostinius veiksnius.
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Tyrimo metodai:
Tyrimo metu, buvo atlikta retrospektyvinė pacientų gydytų Inovatyvios alergologijos centre duomenų analizė, laikantis visų Lietvoje numatytų duomenų apsaugos ir geros medinicinos praktikos reikalavimų, pagal Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto išduotą tyrimo „Tyrimų in vitro ir in vivo diagnostinė reikšmė, bei buitinių
alergenų įtaka alerginio rinito, bronchinės astmos bei atopinio dermatito pasireiškimui“ leidimą Nr. 2020/5˗1221˗716.
Į tyrimą į trauktų atsitiktiniai parinktų pacientų duomenys turėjo atitikti du kriterijus.
1. Pacientas turėjo sutikti dalyvauti retrospektyviniame tyrime ir būti pasirašęs pasirašyti sutikimo formą.
2. Turėjo būti atlikti du tyrimai: odos dūrio mėginiai su įkvepiamais alergenais ir molekulinis altergologinis tyrimas –
ALEX2 (Allergen Explorer) makrogardelė (ALEX®; MacroArray Diagnostics, Viena, Austrija).
Tyrimo metu iš viso buvo surinkti 100 pacientų duomenys. Nuasmenintų duomenų rinkinį sudarė molekulinio alergologinio tyrimo rezultatai – ALEX2 makrogardelė, odos dūrio mėgino (ODM) rezultatai, šių asmenų amžius, lytis, simptomai, gydytojo rinkta anamnezė ir nustatyta alergologinė diagnozė.
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant Microsoft Excell 2016 ir IBM SPSS Statistics 24.0 programas. Tyrime
naudota aprašomoji statistika, kokybiniams kintamiesims – požymių nepriklausomumui vertinti taikytas Chi kvadratas (χ2). Lyginant tyrimus, skirtumams nustatyti naudotas McNemar testas, o tyrimų atitikimas skaičiuotas naudojant
Cohen‘o kappa (κ) koeficientą. Kiekybinių kintamųjų palyginimui taikytas ranginis testas (neparametrinis Vilkoksono
krietrijus) ir ryšiui tarp kintamųjų nustatyti nautotas Pearson koreliacijos koeficientas.

Rezultatai:
Tyrime išnagrinėti 100 asmenų duomenys, 55 (55,00 %) moterų ir 45 (45,00 %) vyrų. Iš jų 87 (87,00 %) pacientai
buvo suaugę asmenys ir 13 (13,00 %) vaikų. 84 (84,00 %) pacientams, atsižvelgiant į alergologinę anamnezę, bet teigiamus odos dūrio mėginius ar molekulinį alergologinį tyrimą ALEX2 makrogardelę, buvo nustatyta alerginės ligos diagnozė. Dažniausiai pacientai sirgo tik alerginiu rinitu (44,00 %). Nustatytos alerginės/nealerginės ligos diagnozės statistiškai reikšmintai nesiskyrė pagal lytį ir amžių (p > 0,05), išskyrus atopinį dermatitą, kuris dažniau buvo nustatytas
vaikams, nei suaugusiems (p < 0,001). Taip pat ir pacientus kamavę simptomai statistiškai reikšmingai nesiskyrė pagal
amžių ir lytį (p > 0,05), išskyrus odos bėrimus, kurie dažniau buvo vaikams (p = 0,031).
Vertinant odos dūrio mėginius ir ALEX2 makrogardelės rezultatus bendrai, pagal tai ar tyrimas parodė sensibilizaciją ar ne, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tyrimų ir įsijautrinimo nustatymo, nebuvo pastebėta (p = 0,3657). Įvertinus ODM ir sIgE tyrimų atitikimą, šie tyrimai atitiko gerai (p < 0,001; κ = 0,620 ± 0,104).
Buvo palyginti tyrimai pagal atskirus dažniausiai imtyje nustatytus alergenus. Jautrumas motiejuko alergenui nustatytas 42,00 % pacientų, bent vienu iš atliktų tyrimų. Pastebėta, jog statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tyrimų rezultatų motiejuko alergenui nepastebėta (p = 0,0833). Taip pat įvertinus ODM ir sIgE motiejukui tyrimų atitikimą, mūsų tyrimo duomenimis, tyrimai atitiko puikiai (p < 0,001; κ = 0,914 ± 0,042). Įsijautrinimas beržo alergenams nustatytas 44,00 % pacientų, bent vienu iš atliktų tyrimų. Vertinant odos dūrio mėginius ir ALEX2 makrogardelės rezultatus pagal, tai ar tyrimai parodė sensibilizaciją beržo alergenui, pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp tyrimų rezultatų (p = 0,0233). Pacientams ODM dažniau parodė įsijautrinimą beržo alergenams. Tačiau įvertinanus ODM
ir sIgE beržui tyrimų atitikimą, tyrimų rezultatai vis tiek atitiko puikiai (p < 0,001; κ = 0,844 ± 0,056). Vertinant jautrumą piktžolėms, 26,00 % pacientų odos dūrio mėginiais ir/ar ALEX2 makrogardele buvo nustatyta sensibilizacija kiečiui. Vertinant odos dūrio mėginius ir ALEX2 makrogardelės rezultatus pagal, tai ar tyrimai parodė sensibilizaciją kiečio alergenui, pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp tyrimų rezultatų (p = 0,0016). Pacientams statistiškai
dažniau ODM parodė įsijautrinimą kiečio alergenams. Tačiau įvertinus ODM ir sIgE kiečiui tyrimų kiečio alergenui atitikimą, tyrimai vis tiek atitiko gerai (p < 0,001; κ = 0,667 ± 0,094). Net 54 (54,00 %) pacientams įtarta sensibilizacija
šuns ar katės alergenams atlikus abu tyrimus. Palyginus abiejų tyrimų rezultatus, statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo pastebėta (p = 0,8094). Vertinant ODM ir sIgE abiems gyvūnams tyrimų atitikimą, mūsų tyrimo duomenimis, tyrimai atitiko gerai (p < 0,001; κ = 0,657 ± 0,076). Vertinant jautrumą katės alergenams, 45 (45,00 %) pacientams odos
dūrio mėginiais ir/ar ALEX2 makrogardele buvo nustatyta sensibilizacija katei. Palyginus abiejų tyrimų rezultatus, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tyrimų atsakymų nebuvo pastebėta (p = 0,1573). Įvertinus ODM ir sIgE katei tyrimų atitikimą, mūsų tyrimo duomenimis, tyrimai atitiko puikiai (p < 0,001; κ = 0,835 ± 0,056). Vertinant jautrumą šuns
alergenams, 45 (45,00 %) pacientams odos dūrio mėginiais ir/ar ALEX2 makrogardele buvo nustatyta sensibilizacija
šuniui, bei pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp tyrimų rezultatų (p = 0,0027). Taigi pacientams statistiškai dažniau ODM parodė įsijautrinimą šuns alergenams. Tačiau vertinant ODM ir sIgE tyrimų atitikimą šuns alergenui,
tyrimai atitiko gerai (p < 0,001; κ = 0,662 ± 0,075). 44 asmenims ODM ir/ar ALEX2 tyrimu nustatyta sensibilizacija namų dulkių erkėms. Palyginus abiejų tyrimų rezultatus, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tyrimų atsakymų nebuvo
pastebėta (p = 0,2482). O vertinant ODM ir sIgE namu dulkių erkėms tyrimų atitikimą, tyrimai atitiko gerai (p < 0,001;
κ = 0,746 ± 0,068). 36 (36,00 %) pacientų odos dūrio mėginiai parodė teigiamą reakciją į alergeno ekstraktą, tačiau
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sensibilizacijos ALEX2 tyrimas nepatvirtino. Išanalizavus šias teigiamas reakcijas ir palyginus jas su reakcijos į dūrį stiprumu (nustatytais pliusais), pastebėta, jog pacientams, kurių tik ODM buvo teigiami, statistiškai reikšmingai skyrėsi
vidutinis reakcijos stiprumas (p < 0,05).
Vertinant įsijautrinimo dažnį aplinkos ir buitiniams alergenais, nustatyti skirtumai pagal diagnozę, lytį, amžių. Pastebėta, jog bronchinė astma, atopinis dermatitas, vyriška lytis ir amžius iki 18 m. yra susiję su dažnesniu įsijautrinimu
alergenams pateiktiems lentelėje. Galima manyti, jog dažniau nustatyti alergenai bronchine astma ar atopiniu dermatitu sergantiems pacientams, gali būti sunkesnės ligos prognostiniais rodikliais.

1 lentelė. Ryšys tarp specifinių IgE prieš alergenų ekstraktus ar komponentus ir bronchinės astmos, atopinio
dermatito pasireiškimo, lyties ir amžiaus. .
Alergeno
ekstraktas ar
molekulinis
komponentas

Alergeno šaltinis (funkcija)

Dažnis
(n)

Dažnis
(%)

Der f 1

Namų dulkių erkė D.farinae
(Cisteino proteazė)

19

22,62 %

-

Der p 1

Namų dulkių erkė D. pteronyssinus
(Cisteino proteazė)

19

22,62 %

Fra a 1+3

Braškė (PR-10+LTP)

19

Der p 23
domenas)

Namų dulkių erkė D. pteronyssinus (Į
peritrofiną panašus baltymo domenas)

Cor
a_žiedadulkės

Bronchinė Atopinis
astma
dermatitas

Lytis

Amžius

-

-

0,026

-

-

-

0,005

22,62 %

-

-

0,044

-

18

21,43 %

0,028

-

-

-

Lazdyno žiedadulkės

17

20,24 %

0,044

0,023

0,038

-

Can f_patino
šlapimas

Šuns patino šlapimas (su Can f 5)

17

20,24 %

0,044

-

-

-

Fel d 7

Katė (Lipokalinas)

17

20,24 %

0,044

-

-

-

Mal d 1

Obuolys (PR-10)

16

19,05 %

-

0,047

-

-

Fel d 4

Katė (Lipokalinas)

13

15,48 %

0,023

-

-

-

Art v 1

Kietis (Augalų defensinas)

12

14,29 %

0,045

-

-

-

Ara h 8

Žemės riešutas (PR-10)

12

14,29 %

-

0,034

-

-

Api m

Naminė bitė

12

14,29 %

0,039

-

-

-

Gly m 4

Soja (PR-10)

9

10,71 %

-

0,033

-

-

Can f 6

Šuo (Lipokalinas)

9

10,71 %

-

0,033

-

-

Can f 4

Šuo (Lipokalinas)

7

8,33 %

0,004

-

-

-

Act d 2

Kivis (TLP)

4

4,76 %

-

0,003

-

0,009

Bla g 9

Vokiškas tarakonas (Arginino kinazė)

4

4,76 %

-

0,042

-

-

Dol spp

Širšė

3

3,57 %

0,032

-

-

-

Bla g 5

Vokiškas tarakonas
(Glutationo S-transferazė)

3

3,57 %

-

0,012

-

-

Can f 3

Šuo (Serumo albuminas)

3

3,57 %

0,032

-

-

-

Tyr p 2

Tyrophagus putrescentiae (NPC2 šeima)

2

2,38 %

-

-

-

0,019

Reikšmingumo lygiai (p vertės) apskaičiuoti taikant chi kvadratu testą (kuomet numatomas dažnis mažiausiai 5) arba Fišerio testą. Rodomas tik
reikšmingas ryšys (p reikšmė < 0,05) tarp tiriamų kintamųjų.
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Išvados:
1. ODM ir ALEX2 makrogardelės tyrimų rezultatai sutampa gerai, tačiau pacientams statistiškai dažniau ODM parodė įsijautrinimą beržo ir kiečio alergenams.
2. ALEX2 tyrimas padeda išsamiau įvertinti įsijautrinimo profilį.
3. Cor a_žiedadulkės, Can f 5, Fel d 7, Fel d 4, Art v 1, Can f 6, Can f 4, Can f 4 ir kt. alergenai yra susiję su dažnesniu įsijautrinimu tarp pacientų sergančių bronchine astma, atopiniu dermatitu, vyrų ir pacientų iki 18 m.
4. Galima manyti, jog dažniau nustatyti alergenai bronchine astma ar atopiniu dermatitu sergantiems pacientams,
gali būti sunkesnės ligos prognostiniais rodikliais.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0201) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SUICIDINĖ EPILEPSIJA SERGANČIŲ
ASMENŲ RIZIKA

Epilepsija yra dažna lėtinė neurologinė liga, kuria vidutiniškai serga 3-8 asmenys iš 1000 gyventojų [1]. Epilepsija
sietina su daugialypėmis pasekmėmis ja sergančiam asmeniui (ESA) – liga gali neigiamai veikti asmens pažintines funkcijas, profesinės ir socialinės veiklos galimybes, psichologinę būklę [2]. Skaičiuojama, kad apie ketvirčiui ESA galima
nustatyti nerimo sutrikimą (pvz., generalizuotą nerimo sutrikimą), apie trečdaliui – nuotaikos sutrikimą (pvz., depresiją, bipolinį sutrikimą) [3]. Minčių apie savižudybę turi vidutiniškai kas penktas ESA, o 7,4 proc. yra bandę nusižudyti
(suicidiniai bandymai yra 3,1 karto dažnesni nei bendroje populiacijoje) [4]. Nors psichikos problemų tarp ESA dažnis
ir svarba yra žinomi, pacientus gydantys ir prižiūrintys specialistai susiduria su įvairiomis kliūtimis, siekdami atpažinti
gretutinius psichikos sutrikimus ir nukreipti pacientą gauti papildomų sveikatos paslaugų [5]. Laiko stoka ir psichiatro
paslaugų neprieinamumas nurodomos esą dažniausios priežastys, užkertančios kelią tinkamai depresijos ir nerimo sutrikimų priežiūrai. Net 58 proc. specialistų linkę tirti suicidinę riziką tarp ESA tik tuo atveju, kai pacientas ar jo artimieji vizito metu pamini atitinkamus simptomus. Taigi reikalinga toliau ieškoti patogių ir pagrįstų metodų, kurie padidintų suicidinės rizikos ir depresijos atrankos mastus.

Tyrimo tikslas.
Įvertinus su suicidine rizika ir depresijos simptomais susijusius veiksnius tarp tretiniame centre besilankančių ESA,
pasiūlyti priimtiną (trumpą ir tikslų) būdą suicidinės rizikos ir depresijos simptomų atrankai Lietuvoje gydomiems ESA.
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose 2021 m. spalio – 2021 m. kovo mėn. vykdyta anoniminė anketinė paeiliui dėl epilepsijos besilankančių pacientų apklausa. Anketą sudarė klausimai apie ESA demografines, klinikines charakteristikas, turėtas suicidines mintis ar bandymus, suicidinių bandymų ir savižudybių šeiminę anamnezę. Respondentai taip pat pildė Beko depresijos skalę (BDI), Geriatrinę depresijos skalę (GDS), Ligoninės nerimo ir depresijos skalę (HADS), Generalizuoto nerimo sutrikimo skalę-7 (GAD-7) ir Neurologinių sutrikimų depresijos inventorių, skirtą epilepsijai (NDDI-E). Suicidinė rizika traktuota kaip teigiama, jei atsakymo į Beko depresijos skalės (BDI) 9-ąjį klausimą įvertis buvo >0 [6]. Surinkus BDI >16, tai traktuota kaip kliniškai reikšmingi depresijos simptomai [7]. Skalių tikslumui aptinkant suicidinę riziką bei depresijos simptomus aprašyti, įvertintos ROC (angl., Receiver operating characteristic) kreivės. ESA pogrupiai, sukurti remiantis demografinėmis ir klinikinėmis charakteristikomis, lyginti pasitelkus Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis (K-W) testus ir sukūrus dvinarės bei tiesinės
regresijos modelius.
Tyrime dalyvavo 246 ESA (145 (58,9 proc.) moterys, vidutinis amžius 39,9 ± 16,3 m., epilepsijos trukmė –
13,6 ± 12,5 m.). Suicidinė rizika identifikuota 31 (12,6 proc.), o kliniškai reikšmingi depresijos simptomai – 41 (19,5 proc.
visiškai užpildžiusių skalę) respondentui. ESA, turintys suicidinę riziką, dažniau teigė, kad jų giminėje būta suicidinių bandymų (p < 0,001) arba savižudybių (p = 0,027). Šie asmenys taip pat dažniau buvo kreipęsi į gydytoją
dėl nerimo arba depresijos, vartoję nuo šių sutrikimų vaistų, anksčiau turėję savižudiškų minčių ar bandę žudytis
(p < 0,001). Dvinarės regresijos modelyje tik suicidinė ideacija praeityje (β = 2,77, ŠS = 15,9, 95 proc. pasikliautinasis intervalas (PI) = 3,7-69,3) ir depresijos simptomai (NDDI-E rezultatas, β = 0,26, ŠS = 1,3, 95 proc. PI = 1,1-1,5)
buvo statistiškai reikšmingai susiję su suicidine rizika. Trumpiausios ir plačiausiai pasaulyje validuotos NDDI-E skalės tikslumas aptinkant suicidinę riziką (AUC (angl., area under the curve) = 0,858, 95 proc. PI = 0,791-0,925) bei
depresijos simptomus (AUC = 0,885, 95 proc. PI = 0,829-0,940) buvo priimtinas, AUC rodiklio pasikliautinieji intervalai persiklojo su kitų tyrime naudotų skalių. NDDI-E įverčiai buvo aukštesni tarp ESA, turinčių nedarbingumą
(K-W(3) = 14,36, p = 0,002) ir bent kartą per mėnesį patiriančių epilepsijos priepuolius (K-W(4) = 27,24, p < 0,001). Demografinių ir klinikinių veiksniai ryšys su NDDI-E rezultatais buvo nepakankamas patikimam (r2 > 0,25) tiesinės regresijos
modeliui sudaryti.
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Suicidinės rizikos dažnis (12,6 proc.) tarp ESA buvo mažesnis nei vidutiniškai nustatoma meta-analizės duomenimis, bet labai panašus į analogišką metodologiją naudojusių tyrėjų aprašomus rezultatus [8–10]. Suicidinę rizika
bei depresijos simptomus vertinančios NDDI-E skalės įvertis nebuvo stipriai susijęs su demografiniais ar klinikiniais
veiksniais. Dėl pastarosios priežasties toliau skatintina atskira suicidinės rizikos ir depresijos simptomų atranka tarp
ESA. Tyrimo metu naudota NDDI-E skalė identifikuota kaip trumpas, pakankamai tikslus ir prieinamas instrumentas
šiam tikslui.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0202) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] B
 ehr C, Goltzene MA, Kosmalski G, Hirsch E, Ryvlin P. Epidemiology of epilepsy. Rev Neurol (Paris) 2016;172:27–36. https://doi.org/10.1016/j.
neurol.2015.11.003.
[2] Fisher RS, Van Emde Boas W, Blume W, Elger C, Genton P, Lee P, et al. Epileptic Seizures and Epilepsy: Definitions Proposed by the
International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia 2005;46:1701–2. https://doi.
org/10.1111/j.1528-1167.2005.00273_4.x.
[3] Lu E, Pyatka N, Burant CJ, Sajatovic M. Systematic Literature Review of Psychiatric Comorbidities in Adults with Epilepsy. J Clin Neurol 2021;17:176.
https://doi.org/10.3988/jcn.2021.17.2.176.
[4] A
 braham N, Buvanaswari P, Rathakrishnan R, Tran BX, Thu GV, Nguyen LH, et al. A meta-analysis of the rates of suicide ideation, attempts and
deaths in people with epilepsy. Int J Environ Res Public Health 2019;16. https://doi.org/10.3390/ijerph16081451.
[5] G
 andy M, Modi AC, Wagner JL, LaFrance WC, Reuber M, Tang V, et al. Managing depression and anxiety in people with epilepsy: A survey of
epilepsy health professionals by the ILAE Psychology Task Force. Epilepsia Open 2021;6:127–39. https://doi.org/10.1002/epi4.12455.
[6] Green KL, Brown GK, Jager-Hyman S, Cha J, Steer RA, Beck AT. The predictive validity of the Beck Depression Inventory suicide item. J Clin
Psychiatry 2015;76:1683–6. https://doi.org/10.4088/JCP.14m09391.
[7] G
 ill SJ, Lukmanji S, Fiest KM, Patten SB, Wiebe S, Jetté N. Depression screening tools in persons with epilepsy: A systematic review of validated
tools. Epilepsia 2017;58:695–705. https://doi.org/10.1111/epi.13651.
[8] R
 ashid H, Upadhyay AD, Pandey RM, Katyal J. Point prevalence of depression in persons with active epilepsy and impact of methodological
moderators: A systematic review and meta-analysis. Epilepsy Behav 2021;125:108394. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108394.
[9] B
 osak M, Turaj W, Dudek D, Siwek M, Szczudlik A. Suicidality and its determinants among Polish patients with epilepsy. Neurol Neurochir Pol
2016;50:432–8. https://doi.org/10.1016/j.pjnns.2016.07.009.
[10] H
 ecimovic H, Santos JM, Carter J, Attarian HP, Fessler AJ, Vahle V, et al. Depression but not seizure factors or quality of life predicts suicidality
in epilepsy. Epilepsy Behav 2012;24:426–9. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2012.05.005.
228

N. Gendvilaitė
Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas

KOLOREKTALINĖS ANASTOMOZĖS
KOMPLIKACIJŲ ĮTAKA PACIENTO
GYVENIMO KOKYBEI
Kolorektalinės anastomozės pilvo chirurgijoje formuojamos dažnai. Indikacijų anastomozės suformavimui yra ne
viena. Tai gali būti žarnos nekrozė dėl sutrikusios kraujotakos, kurią galėjo lemti žarnos pasaito kraujagyslių ligos, taip
pat ilgai trunkanti žarnos obstrukcija, piktybinis navikas, infekcijos ir t. t. Gana platus indikacijų sąrašas parodo didelį
poreikį kolorektalinių anastomozių formavimui. Viena iš rimčiausių ir pavojingiausių kolorektalinės anastomozės komplikacijų yra nesandarumas. Jos dažnis svyruoja nuo 5–20 proc. visų kolorektalinių operacijų komplikacijų [1, 2]. Dėl
anastomozės nesandarumo žarnos turinys patenka į pilvo ir/ar dubens ertmę ir gali lemti peritonito atsiradimą, absceso susiformavimą ar sepsį. Esant šiai komplikacijai, pacientai daugiau laiko praleidžia ligoninėje, būna pakartotinai operuojami, yra didesnė rizika atsirasti žaizdos infekcijai, taip pat didėja ir mirtingumo rizika [3]. Nustatant anastomozės
nesandarumą, klinikiniai simptomai dažniausiai yra žemo jautrumo. Be to, jie retai pasireiškia anksčiau nei penktąją
parą po operacijos. Kartais ši komplikacija kliniškai tampa pastebima tik aštuntą parą po operacijos. Tuo metu pacientų būklė jau būna kritinė [4]. Kuo anksčiau nustatoma kolorektalinės anastomozės komplikacija, tuo mažesnę įtaką ji
turės paciento gyvenimo kokybės pokyčiams. Pastarųjų įvertinimas yra svarbus pasirenkant įvairius komplikacijų mažinimo ir gydimo metodus. Norėdami įvertinti pacientų gyvenimo kokybės pokyčius po kolorektalinės anastomozės suformavimo atlikome tyrimą, kurio metu klausimynų pagalba vertinome pacientų gyvenimo kokybę.
Į tyrimą buvo įtraukti 60 pacientų, kurie turėjo atitikti 3 kriterijus: pacientui buvo nustatytas kairės pusės gaubtinės ar tiesiosios žarnos vėžys, kolorektalinė anastomozė suformuota prieš metus ar anksčiau nuo tyrimo pradžios ir
pacientas turi būti pilnametis. Tyrimui pasirinkome LARS (vertinama žarnyno disfunkcija po žemos priekinės rezekcijos dėl tiesiosios žarnos vėžio) ir EORTC QLQ-C30 (vertinama vėžiu sergančių žmonių gyvenimo kokybė) klausimynus.
Buvo pasirinkta lietuviška klausimynų forma, jie atspausdinti ir išsiųsti paštu adresais, nurodytais pačių pacientų. Apmokėti atgalinio siuntimo vokai ir laiškai su informavimu apie tyrimą taip pat buvo pridėti. Užpildytus ar dalinai užpildytus klausimynus atsiuntė 46 (76,7 % ) pacientai iš 60. Sužinota, kad 3 pacientai jau yra mirę, vienas pacientas neatitiko įtraukimo į tyrimą kriterijų (tai buvo sužinota tyrimo eigoje), o dėl dar vieno nėra duomenų. Dėl nepilnai užpildytų ar neužpildytų klausimynų telefonu buvo susisiekta su 11 pacientų. Trijų iš jų telefonų numeriai buvo neteisingi arba nebegaliojo, o vienas pacientas atsisakė dalyvauti tyrime. Susumavus paštu ir telefonu surinktus duomenis vertintina buvo 51 anketa (85 % ) iš 60. Vyrai sudarė didžiąją dalį respondentų – 60,78 % (31 pacientas), o moterys – 39,22 %
(20 pacienčių). Respondentų amžius vyravo nuo 38 iki 87 metų, o amžiaus vidurkis siekė 64,59 metus.
LARS (prozekcinio tiesiosios žarnos sindromo / low anterior resection syndrome) balas vertina 5 elementus: dujų
nelaikymas dėl vidurių pūtimo, išmatų nelaikymas dėl skystų išmatų, tuštinimosi dažnis, laikotarpis tarp tuštinimusi
ir skubumas pasituštinti. Klausimynas vertinamas 42 balų sistemoje: 0–20 – nėra LARS, 21–29 – silpnas LARS, 30–42 –
ryškus LARS. Vienas pacientas (1,96 % ) iš 51 turėjo suformuotą stomą, o tai yra atmetimo kriterijus LARS klausimynui.
Iš viso 50 LARS klausimynų buvo įvertinti. 23 pacientams (46 % ) LARS nepasireiškė, 5 (10 % ) pasireiškė silpnas LARS,
o 22 (44 % ) – ryškus LARS. Iš viso 27 (54 % ) pacientams pasireiškė prozekcinis tiesiosios žarnos sindromas (1 lentelė).

1 lentelė. LARS klausimyno įverčių interpretavimas pagal
vertinimo kriterijus
Nėra LARS

23 (46%)

Silpnas LARS

5 (10%)

Ryškus LARS

22 (44%)
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EORTC QLQ-C30 klausimynas sudarytas iš kelių elementų skalių ir pavienių elementų. Tai apima penkias funkcines, tris simptomų ir pasaulinę sveikatos būklės / gyvenimo kokybės skales bei šešis atskirus elementus. Kiekviena iš
kelių elementų skalių apima nepasikartojančių elementų rinkinį. Visų skalių ir pavienių elementų įverčiai svyruoja nuo
0 iki 100 balų. Balai vertinami taip: aukštas funkcinės skalės balas reiškia aukštą / sveiką funkcionavimo lygį; aukštas
pasaulinės sveikatos būklės / gyvenimo kokybės balas reiškia aukštą gyvenimo kokybę; aukštas simptomų skalės / elemento balas reiškia aukštą simptomų / problemų lygį. Balams apskaičiuoti yra naudojamos kelios skirtingos formulės,
kurios nurodytos 1, 2 ir 3 paveikslėliuose.

1 pav.
RawScore apskaičiavimo formulė. I – klausimo įvertis balais
pagal nustatytą vertinimo tvarką, n – klausimų skaičius.

2 pav.
Funkcinių skalių balo apskaičiavimo formulė. RS – RawScore, range –
skirtumas tarp maksimalios ir minimalios galimos RS vertės.

3 pav.
Simptomų skalių / elementų ir pasaulinės sveikatos būklės /
gyvenimo kokybės įvertinimo formulė. RS – RawScore, range –
skirtumas tarp maksimalios ir minimalios galimos RS vertės.

Apskaičiuoti balai suvesti į lentelę (2 lentelė).
1 lentelė. EORTC QLQ-C30 klausimyno skalių ir elementų įverčiai.
Balas

Standartinis nuokrypis

66,17

18,24

Fizinis funkcionavimas (PF)

78,95

18,15

Kasdienis funkcionavimas (RF)

78,1

25,49

Emocinis funkcionavimas (EF)

76

22,19

Kognityvinis funkcionavimas (CF)

80,33

18,04

Socialinis funkcionavimas (SF)

74,33

28,81

Nuovargis (FA)

33,99

23,56

Pykinimas ir vėmimas(NV)

14,38

17

Skausmas (PA)

23,2

25,4

Dusulys (DY)

15,03

21,41

Nemiga (SL)

38,56

32,91

Apetito praradimas (AP)

9,8

21,39

Vidurių užkietėjimas (CO)

28,67

32,3

Viduriavimas (DI)

28,67

28,58

Finansinės problemos (FI)

30,61

32,52

Pasaulinė sveikatos būklė / gyvenimo kokybė (QL)
Funkcinės skalės

Simptomų skalės / elementai
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Apskaičiavus EORTC QLQ-C30 klausimyno skalių ir elementų įverčius pastebėta, kas gana žemi emocinio (76) ir socialinio (74,33) funkcionavimo balai, o tai reiškia žemą funkcionavimo lygį. Taip pat pacientai jaučia nuovargį (33,99)
ir kenčia nuo nemigos (38,56). Bendras gyvenimo kokybės balas yra gana žemas (66,17), o tai kelia susirūpinimą dėl
pacientų gerovės.
Apibendrinant, daugiau nei pusė respondentų turi žemos priekinės rezekcijos sindromą (LARS). Socialinis ir emocinis funkcionavimas buvo labiausiai paveiktas lyginant pagal EORTC QLQ-C30 anketos rezultatus. Nemažai pacientų
taip pat kenčia nuo nuovargio ir nemigos. Pacientų, turinčių suformuotą kolorektalinę anastomozę, gyvenimo kokybė
pablogėja gana žymiai, tačiau norint gauti aiškesnius duomenis apie pacientų gyvenimo kokybės pokyčius būtų naudinga vykdyti didesnės apimties tyrimą: apklausa prieš kolorektalinės anastomozės suformavimą ir apklausa praėjus
ne mažiau metams po operacijos.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0204) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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suPAR HEMADSORBCIJOS POVEIKIS
ŪMINIO INKSTŲ PAŽEIDIMO VYSTYMUISI
IR PROGRESAVIMUI COVID-19 PACIENTAMS
2020 m. kovo 11 d. PSO paskelbė COVID-19 pasaulinę pandemiją [1]. Visame pasaulyje jau yra užregistruota
490 100 000 COVID-19 užsikrėtimo atvejų bei daugiau nei 6 000 000 šios infekcijos sąlygotų mirčių. Lietuvoje – 1 000 000
ir 8900, atitinkamai [2]. SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos klinikinės išraiškos spektras yra itin platus: nuo besimptomio
viruso nešiojimo iki sunkaus ūminio respiracinio distreso sindromo (ŪRDS), daugybinio organų nepakankamumo ir
mirties [3]. Ūminis inkstų pažeidimas (ŪIP) yra viena dažniausių COVID-19 infekcijos komplikacijų: Europos ir JAV tyrimų duomenimis, ŪIP išsivysto apie 50 proc. intensyvios terapijos skyriuje (RITS) gydomų COVID-19 pacientų [4, 5] ir
tai sudaro šeštadalį visų hospitalizuotų COVID-19 pacientų [6]. Apie 20 proc. COVID-19 pacientų, patekusių į RITS, prireikia pakaitinės inkstų terapijos [3]. Metaanalizės duomenimis mirtingumo rizika pacientuose, kuriems išsivystė ŪIP
yra 13 kartų didesnė nei pacientuose be ŪIP [6]. Taigi ŪIP COVID-19 infekcijos metu ir yra laikomas svarbiu neigiamu
ligos sunkumo ir išgyvenamumo faktoriumi [7]. Ankstyvas ŪIP atpažinimas ir prevencija yra būtini siekiant sumažinti
COVID-19 pacientų sergamumą ir mirtingumą.
ŪIP išsivystymo priežastys COVID-19 pacientuose yra daugiafaktorinės ir yra susijusios tiek su SARS-CoV-2 infekcijos specifika, tiek su bendrąja kritine pacientų būkle – ligos pasekoje išsivystę hipotenzija, hipovolemija, hipoksija, antrinė infekcija ir kt. vaidina svarbų vaidmenį ŪIP išsivystyme [6]. Ši daugialypė ŪIP kilmė yra pagrindinė priežastis, kodėl įprastas KDIGO gairėse pateikiamas ŪIP gydymo metodas nėra pakankamai veiksmingas. Iki šiol nėra diagnostikos
ir gydymo protokolų, orientuotų į SARS-CoV-2 inicijuotą humoralinį atsaką, susijusį su ŪIP, nors poreikis yra itin didelis.
Naujų tyrimų duomenimis, vienas iš naujų biomarkerių, padedančių įtarti ŪIP ir jo prognozę, yra suPAR [8]. suPAR
yra tirpi su membrana surišto urokinazės plazminogeno aktyvatoriaus receptoriaus (uPAR), ekspresuojamo neutrofiluose, limfocituose, monocituose, endotelinėse ir navikinėse ląstelėse, forma. Organizme vykstant uždegimui padidėja
uPAR ekspresija, o tai padidina suPAR koncentraciją beveik visuose žmogaus organizmo skysčiuose [9]. suPAR yra vienas naujausių plačiai tyrinėjamų sepsio žymenų [10] bei neseniai buvo pripažintas ir kaip galimas prognostinis ŪIP faktorius COVID-19 pacientams, kuris gali rodyti ne tik pažeidimą, bet ir pažeidimo priežastį [10]. Manoma, suPAR koncentracija kraujo plazmoje yra tiesiogiai proporcingas COVID-19 pacientų išeičių sunkumui. Taip pat, tyrimais yra pastebėta, kad sumažinus suPAR koncentraciją kraujyje (hemadsorbcijos arba hemodializės (HD) metu naudojant į sistemą integruotą adsorberį) reikšmingai pagerėja COVID-19 pacientų, kuriems išsivystė ŪIP inkstų funkcija ir bendra išeitis [11].
Šio tyrimo tikslas – išmatuoti suPAR koncentraciją kraujo plazmoje COVID-19 pacientams pirmą hospitalizacijos dieną ir nustatyti ryšį tarp koncentracijos dydžio ir tolimesnės paciento išeities. Šis tyrimas – tai perspektyvinė stebėjimo
studija. Į tyrimą įtraukti 74 pacientai, sulaukę 18 metų, hospitalizuoti dėl SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos, patvirtintos
PGR metodu. Į tyrimą neįtraukiami galutinės stadijos inkstų liga, ŪIP hospitalizacijos metu sergantys bei imunosupresuoti pacientai. Tyrime dalyvavo 35 (47,30 %) vyrai ir 39 (52,70 %) moterys. Pacientų amžiaus vidurkis 60,23 (± 14,39)
metai. Vidutinis infekcijos laikas iki hospitalizacijos 4,95 (± 4,69) dienos. Tiriamieji įvertinti naudojant NEWS skalę (vidurkis 1,59 (± 2,13): 29 (39,19 %) tyrimo dalyviai – žemos klinikinės rizikos, 35 (47,30 %) – vidutinės, 7 (9,46 %) – aukštos, 3 (4,05 %). 33 (44,59 %) pacientai serga hipertenzine širdies liga, 11 (14,86 %) antro tipo cukriniu diabetu (CD),
2 (2,70 %) pirmo tipo CD, (11,3 %) 5 (6,76 %) onkologine liga, 5 (6,76 %) astma, 3 (4,05 %) depresija. 13 (17,57 %) pacientų gretutinėmis ligomis neserga. Pacientų veninio kraujo mėginiai pirmą hospitalizacijos dieną paimti antiseptinėmis sąlygomis į mėgintuvėlius su K2-EDTA ir ličio-heparino antikoaguliantais ir centrifuguoti 3000xg 1–10 min atskiriant kraujo ląsteles nuo plazmos. Naudojant ViroGates suPARnostic TurbiLatex reagentus, validuotus Abbott Architect sistema pagal CSLI gaires, išmatuojama suPAR koncentracija mėginiuose. Testas atliekamas per 10 min trimis
žingsniais. Pirma, 150 µmol skiedimo buferio (Glycine-Buffer tirpalo, pH 8,2) inkubuojami su 10 µmol paciento plazmos mėginio kambario temperatūroje. Antra, į tirpalą pridedama 50 µmol anti-suPAR antikūnais padengtų latekso dalelių (naudojamas fosfatinio buferio tirpalas, pH 6,1) ir inkubuojama kambario temperatūroje. Inkubacijos metu susiformuoja antigeno (suPAR molekulės) ir antikūno kompleksai, kurie lemia inkubuojamo tirpalo drumstumą. Jis matuojamas spektrofotometru, naudojant 570 nm bangos ilgį. Gauti rezultatai lyginami su standartine kalibracine kreive,
232

gauta naudojant 6 žinomų suPAR koncentracijų tirpalus – kalibratorius (suPARnostic TurbiLatex Calibrators). Gauti rezultatai interpretuojami pagal suPARnostic naudojimo metodikoje nurodytas reikšmes. 29 (39,19 %) pacientų rasta
<4 ng/mL suPAR kraujo plazmoje, 27 (36,49 %) pacientų 4–6 ng/mL, 18 (24,32 %) pacientų >6 ng/mL. SuPAR koncentracijos vidurkis 5,73±8,90 ng/mL. Pirmą hospitalizacijos dieną 17 (22,97 %) pacientų nustatyta leukopenija, 4 (4,05 %)
leukocitozė. 4 (5,41 %) neutrofilopenija, 10 (13,51 %) – neutrofilija, 26 (35,14 %) limfocitopenija. 3 (4,05 %) limfocitozė, 13 (17,57 %) trombocitopenija, 1 (1,35 %) trombocitozė. 56 (75,68 %) pacientams rastas padidėjęs CRB rodiklis. 20 (51,28 %) moterų ir 20 (57,14 %) vyrų nustatyta padidėjusi feritino koncentracija. 28 (37,84 %) pacientams
rasta padidėjusi ir 3 (4,05 %) sumažėjusi LDH koncentracija. 35 (47,30 %) nustatyta padidėjusi D-dimerų koncentracija. 6 (8,11 %) moterims ir 7 (6,76 %) vyrams nustatyta padidėjusi kreatinino koncentracija. 30 (39,47 %) pacientų
nustatyta glomerulų filtracijos greičio (GFG) G1 stadija. 32 (42,11 %) pacientams G2, 7 (9,21 %) G3a, 3 (3,95 %) G3b,
1 (1,32 %) G4, 2 (2,63 %) G5. Didžioji dauguma pacientų 47 (63,51 %) skundėsi bendru silpnumu, 39 (52,70 %) kosuliu, 21 (28,38 %) dusuliu, 18 (24,32 %) galvos skausmu. 4 (5,41 %) tiriamiesiems hospitalizacijos metu išsivystė komplikacijos: PATE, smegenų infarktas, ŪIP, DODS, sepsis ir mirtis. Nustatytas statistiškai reikšminga silpna teigiama koreliacija tarp suPAR koncentracijos ir amžiaus (rho 0,312, p = 0,007), hospitalizacijos trukmės (rho 0,283, p = 0,014),
gydymo RITS trukmės (rho 0,250, p = 0,032). Nustatyta statistiškai reikšminga vidutinio stiprumo teigiama koreliacija
tarp suPAR koncentracijos ir CRB (rho 0,418, p = 0,000), LDH (rho 0,524, p = 0,000), AST (rho 0,430, p = 0,000), feritino (rho 0,304, p = 0,010), ALT (rho 0,235, p = 0,048), D-dimerų (rho 0,274, p = 0,023), kreatinino (rho 0,335, p = 0,004),
šlapalo koncentracijų (rho 0,267, p = 0,034). GFG kategorijos (pagal KDIGO) taip pat koreliavo su suPAR koncentracija.
suPAR koncentracijos nustatymas – greitai atliekamas ir efektyvus tyrimas, padedantis patikimai ir greitai diferencijuoti lengvos ir sunkios būklės pacientus. suPAR koncentracija pirmąją hospitalizacijos dieną COVID-19 pacientams reikšmingai nurodo ilgiau truksiančią hospitalizacijos trukmę, didesnę gydymo RITS tikimybę. Didesnė suPAR
koncentracija padeda identifikuoti ŪIP išsivystymo rizikoje esančius pacientus.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0207) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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DIRBTINIU INTELEKTU PAREMTO
Ki67 PROLIFERACINIO INDEKSO IR
INTRA-NAVIKINIO HETEROGENIŠKUMO
SVARBA GLIALINIŲ GALVOS
SMEGENŲ NAVIKŲ PROGNOZEI
Lyginant su kitomis organų sistemomis, centrinės nervų sistemos (CNS) navikai yra mažai tyrinėti skaitmeninės
patologijos ir dirbtinio intelekto (DI) metodais. Mūsų tyrėjų grupė jau trečius metus dirba įvairių biologinių procesų
vertinimo klausimais glialinių galvos smegenų navikų populiacijoje pasitelkiant DI privalumus. Eksperimentuojame su
įvairais DI (specifiškai – kompiuterinės regos) paremtais audinių patologinės medžiagos vertinimo metodais, kuriame
matematinius-statistinius modelius kurie galėtų turėti prognostinės informacijos individualaus paciento atveju (pvz.
naviko architektūrinės savybės, imuninio atsako sukiekybinimas). Pastaruosius metus resursus skyrėme Ki67 proliferacinio indekso imunohistocheminio aktyvumo vertinimui automatizuotais, DI paremtais mikroskopinio vaizdo analitikos metodais mūsų pacientų kohortoje. Įvertinome įvairių, su Ki67 raiška susietų statistinių įverčių svarbą ilgalaikėms pacientų išeitims.
Ki67 baltymas yra ekspresuojamas aktyvioje ląstelės mitozės fazėje, todėl šis žymuo yra naudojamas vertinant navikinių ląstelių dauginimosi aktyvumui įvertinti. 2015 metais publikuotos meta-analizės duomenimis, šis biožymuo turi prognostinės vertės gliomų atveju, tačiau mokslininkai vis dar diskutuoja dėl šio žymens naudos sprendžiant dėl kiekvieno paciento individualiai (1). Visgi, tyrimai įtraukti į minėtą meta-analizę proliferacinio indekso aktyvumą vertino
kokybiniais būdais, kurie dažniausiai remiasi dviejų patologų konsensusu. Tokia metodologija yra suboptimali bei subjektyvi, o DI-paremti metodai galėtų šį procesą automatizuoti bei standartizuoti.
Į tyrimą įtraukti >18 metų pacientai, nuo 2015-01 iki 2020-07 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 CNS navikams (2). 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. Šiam tyrimui yra gautas
Vilniaus Regioninio Biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas Nr. 2020/11-1289-768. Į tyrimą įtrauktų pacientų
patologinė medžiaga (parafino blokai) atrinkti remiantis subjektyviais reprezentatyvių vaizdų mėginių kokybės kriterijais. Atrinkti patologiniai preparatai nudažyti Ki67 imunohistocheminiu markeriu bei skaitmenizuoti tolimesnei analizei.
Ki67 teigiamų ląstelių skaitmeninę analizę atlikome Indica Labs Halo platformoje (https://indicalab.com/halo/). Pradžioje mus dominantys regionai yra pažymimi mechaniniu būdu, atskiriant auglį nuo kitų patologinio preparato komponentų (nekrozių, debrio, artefaktų). Ki67 imunoreaktyvumui vertinti sukūrėme ir apmokėme DI-paremtą modelį –
šis algoritmas remiasi ląstelių segmentavimo-fenotipavimo (Multiplex) principu. Plačiau apie šį etapą pakomentuojame pav. 1. Pastarasis algoritmas remiasi skirtingais segmentatoriaus identifikuotų ląstelių morfologiniais elementais
(pvz. branduolių optinis tankis, dažymosi stiprumas, branduolių apvalumas ir t. t.) sprendžiant dėl ląstelės klasės priskyrimo. Dalis sugeneruotų duomenų (vidutinis Ki67 raiškos procentas, branduolių apvalumas) buvo panaudoti statistinėse išgyvenamumo analizėse, o patys identifikuotų objektų (t. y. ląstelių) duomenys eksportuoti tolimesnei analizei
pasitelkiant heksagonų tinklo (angl. Hexagonal grid) metodologiją. Ant rankiniu būdu pažymėtų auglio komponentų
buvo „užklotas“ heksagonų tinklas, leisiantis įvertinti lokalų (kiekvienamo heksagono viduje išmatuojamą) Ki67 proliferacinį aktyvumą. Kiekvieno heksagono dydis atitiko 640 pikselių dydžio plotą auglyje. Šie duomenys buvo sujungti
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su Multiplex sugeneruotais objektų lokalizacijos duomenimis, gaunant galutinius įverčius individualaus heksagono lygmeniu. Heksagonai, kurių viduje buvo mažiau nei 100 ląstelių, iš tolimesnių skaičiavimų atmesti. 100 ląstelių riba pasirinkta naudojant 5 percentilių įvertį mūsų imties duomenų bazėje. Dažniausiai šie regionai atitiko stiklo / nekrozes
zonas auglio viduje. Augliai, kurių analizėje gauta mažiau nei 20 unikalių heksagonų, iš tolimesnių skaičiavimų taip pat
buvo eliminuoti. Šie atvejai pasižymėjo auglio vientisumo nebuvimu, per didele navikinės medžiagos fragmentacija.
Kiekvieno heksagono viduje apskaičiuotas Ki67-teigiamų ląstelių ir Ki67-neigiamų ląstelių santykis, gaunant būtent to
heksagono viduje esantį proliferacinį indeksą. Šios analizės rezultatai sugrupuoti į 0,1 % dydžio intervalus (pvz. heksagono vietinis proliferacinis aktyvumas 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % ir t. t.). Šie heksagono tikslumu apskaičiuoti įverčiai naudoti
tolimesnei „samplaikos matricos“ analizei (angl. Co-occurrence matrix). Trumpai, šie skaičiavimai mums leidžia objektyviai įvertinti Ki67 aktyvumo netolygumą arba „chaotiškumą“ tarp šalia esančių heksagonų apskaičiuojant „Haralick“
parametrus (3). Iliustracinis išklotų heksagono tinklo bei jų proliferacinio aktyvumo pavyzdys pateikiamas pav. 2.
Haralick parametrų skaičiavimas atliktas vertinant 6 iš 14 klasikinių parametrų – koreliacija, energija, nepanašumas
(angl. dissimilarity), entropija, homogeniškumas, kontrastas. Taip pat atliktas ir Ki67 raiškos „bimodališkumo“ vertinimas (šis parametras vertina dviejų atskirų heksagonų Ki67 imunoreaktyvumo vidurkių imtyje buvimą, arba bimodalinį Gaussian kreivės išsidėstymo buvimą). Bimodališkumo vertinimui apskaičiuotas Ashman‘s D įvertis. Gauti rezultatai
toliau naudoti statistiniams skaičiavimams siekiant įvertinti jų prognostinę vertę individualaus paciento ligos atžvilgiu.
Iš viso į tyrimą įtraukta 150 pacientų (72 moterys ir 78 vyrai). Tiriamųjų amžiaus vidurkis 56,6 ± 15,9 metų (nuo 20
iki 86). Didžiąją dalį pacientų sudarė aukšto piktybiškumo laipsnio glialiniai galvos smegenų navikai (76,7 %, n = 115),
iš kurių 86,1 % atitiko GBM diagnozę (n = 99). Hospitalizacijos metu 26,7 % pacientų pasireiškė simptominiai traukuliai, o 39,33 % tiriamųjų skundėsi židinine neurologine simptomatika (iš jų 62,7 % aptikta hemipareze, 18,6 % – hemianopsija, o likę 18,6 % turėjo kliniškai išreikštą afaziją). Didžioji dalis pacientų (86 %) 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 16,7 % pacientų. Gera funkcinė būklė išrašant užfiksuota 72 % tiriamųjų. Pooperacinė epilepsija diagnozuota 20 % pacientų, o židininė neurologinė simptomatika po chirurginio gydymo stebėta 41,33 % tiriamųjų (atitinkamai 66,1 % hemiparezė, 22,6 % afazija, ir 11,3 % hemianopsija). Standartinį adjuvantinį onkologinį gydymą (chemoterapija ir radioterapija, atitinkamai pagal tikslią PSO klasifikatoriaus diagnozę) gavo 73,5 % pacientų, tačiau daugiau nei
pusei iš jų (50,6 %) gydymas buvo nutrauktas nebaigus viso kurso dėl šalutinių poveikių arba auglio recidyvo chemoradiacinio gydymo fone. Paskutinio sekimo duomenimis, 32,4 % pacientų gyvena remisijoje, tačiau likusiems buvo diagnozuotas auglio recidyvas. Iš pacientų grupės su patvirtintu auglio recidyvu, 55,8 % tiriamųjų buvo operuoti pakartotinai su tikslu pašalinti ataugusį naviką. Nemutuotas IDH (angl. IDH-wildtype) genotipas rastas 66,7 % pacientų auglių. MGMT promotoriaus hipermetilinimas aptiktas 50,9 % pacientų. TERT geno mutacija identifikuota 73,3 % atvejų.
DI-paremto Ki67 vertinimui Multiplex metodu buvo atrinkti 142 glialinių navikų atvejai. 8 atvejai iš analizės atmesti dėl nepakankamo patologinės medžiagos kiekio. Vidutinis auglio analizės plotas buvo lygus 55 mm2, tačiau svyravo
nuo 1,5 iki 225 mm2. Vidutinis identifikuotų objektų (t. y. Ki67-teigiamų ir Ki67-neigiamų ląstelių) skaičius auglyje buvo 220518 (nuo 5295 iki 916600). Vidutinis Ki67 proliferacijos indekso įvertis visoje imtyje siekė 7,53 ± 6,9 %, o rėžiai –
nuo 0,05 % iki 34,26 %. Nustatytas statistiškai patikimas vidutininės Ki67 proliferacijos raiškos skirtumas tarp oligodendrogliomų (4,04 ± 4,63 %, n = 23) ir astrocitomų (8,21 ± 7,08 %, n = 119, p < 0,01). Panaši asociacija rasta lyginant
aukšto (vid. Ki67 raiška 9,17 ± 6,93 %, n = 111) ir žemo (vid. Ki67 raiška 1,7 ± 1,73 %, n = 31) laipsnio gliomas (p < 0,01).
Lyginant proliferacinį intensyvumą tarp 5 skirtingų histologinių auglio tipų (glioblastomos, difuzinės/anaplastinės astrocitomos bei oligodendrogliomos), gautas statistiškai patikimas skirtumas atlikus ANOVA testą (p < 0,01). Glioblastomos bei anaplastinės oligodendrogliomos pasižymėjo didesne vidutine Ki67 raiška auglyje (atitinkamai 9,76 ± 7,02 %
bei 8,01 ± 5,75 %). Kitas svarbus kintamasis gautas iš mūsų Multiplex analizės – vidutinis branduolių „apvalumas“. Iš
esmės šis rodiklis atspindi vidutinį ląstelės branduolio perimetro vientisumą bei gali būti naudojamas kaip objektyvus
įvertis dalinai atspindintis ląstelių anaplazijos lygį. Lyginant branduolių apvalumą tarp mūsų minėtų grupių (auglio tipas, piktybiškumo laipsnis, histologinė diagnozė), visais atvejais mažiau agresyvūs navikai rodė didesnį vidutinį branduolių apvalumą su statistiniu patikimumu (abu T-testai bei ANOVA p < 0,01). Šie 2 kintamieji (vidutinis Ki67 proliferacinis indeksas bei branduolių apvalumas) toliau naudoti įvertinti pacientų prognostinių rodiklių svarbai (bendram išgyvenamumui bei laikui iki recidyvo). Abiejų išeitinių rodiklių vertinimo atvejais pasitelkus minėtus kintamuosius gautas statistiškai patikimas skirtumas atlikus log-rank testus. Bendro išgyvenamumo ir laiko iki recidyvo bei vidutinio Ki67
proliferacijos laipnsio / branduolių apvalumo sąsajos pateikiamos pav. 3 ir pav. 4.
Tolimesnės analizės pasitelkiant heksagonų tinklo metodologiją įvertinti Ki67 raiškos intra-navikinei variacijai buvo atliktos naudojant 137 gliomų atvejus. 8 pacientų augliai buvo eliminuoti iš analizės dėl nepakankamo patologinės
medžiagos kiekio, o dar 5 atvejai atmesti nepavykus išpildyti kaimyninių 20 heksagonų kriterijaus išklojus auglio paviršiaus plotą šešiakampių tinklu (taip būna kai visa naviko masė yra sudaryta iš didelio kiekio mažesnių fragmentų).
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Bendras sugeneruotų heksagonų skaičius mūsų imtyje siekė 151849, tačiau pritaikius bent 100 ląstelių heksagone kriterijų tinkamų šešiakampių skaičius sumažėjo iki 116696 (arba vidutiniškai po 851 heksagoną per atvejį – šie heksagonai yra tiesioginiame kontakte vienas su kitu bei buvo naudojami skaičiuojant Ki67 derivatyvius įverčius). Apskaičiuoti intra-navikinio variabilumo rodikliai toliau analizuoti faktorinės analizės su principinių komponentų analizės statistiniu metodu. Gautų faktorių rotacija atlikta „orthogonal varimax“ būdu siekiant identifikuoti tarpusavyje koreliuojančius kintamuosius. Koreliacijos kintamasis buvo eliminuotas atliektant Kaisser‘s normalizaciją. Iš likusių kintamųjų, gauti 2 pagrindiniai faktoriai – pirmas faktorius atspindėjo intra-navikinės variacijos aspektą, o antras faktorius paaiškino
bimodališkumą (pav. 5). Iš intra-navikinį heterogeniškumą atspindinčių kintamųjų (Haralicks parametrų) entropija turėjo stipriausią svorį, todėl šis kintamasis naudotas tolimesnėse statistinėse analizėse prognozės vertinimui. Entropijos indeksas buvo statistiškai patikimai didesnis aukštesnio piktybiškumo laipsnio gliomose (0,08 ± 0,26 vs 1,45 ± 1,05,
p < 0,01). Ashman‘s D įvertis statistiškai reikšmingo skirtumo tarp sių grupių neparodė (1,79 ± 1,34 žemo laipnsio vs
5,84 ± 23,72 aukšto laipsnio glialiniai navikai, p = 0,07). Tokia pati asociacija pastebėta lyginant ir oligodendrogliomas
su astrocitomomis – entropija statistiškai patikimai didesnė astrocitomų grupėje (0,47 ± 0,86 vs 1,29 ± 1,08, p < 0,01),
tačiau Ashman‘s D indeksas tarp dviejų auglio tipų statistiškai reikšmingo skirtumo neatskleidė (1,48 ± 0,75 oligodendrogliomų vs 5,55 ± 23 astrocitomų grupėse, p = 0,06). Lyginant entropiją one way ANOVA testu tarp skirtingų histologinių auglio tipų, gautas statistiškai patikimas skirtumas tarp grupių (p < 0,01), tačiau toks pats palyginimas su Ashman‘s D statistinio reikšmingumo neparodė (p = 0,82). Abiejų kintamųjų (entropijos bei Ashman‘s D indekso) prognostinė svarba vertinta bendro išgyvenamumo ir laiko iki recidyvo atžvilgiu. Abiejų išeitinių rodiklių vertinimo atvejais pasitelkus minėtus kintamuosius gautas statistiškai patikimas skirtumas atlikus log-rank testus. Bendro išgyvenamumo ir
laiko iki recidyvo bei entropijos / Ashman‘s D įverčio sąsajos pateikiamos atitinkamai pav. 6 ir pav. 7.

1 pav.
Branduolių segmentavimo ir Multiplex algoritmo pavyzdys (šiuo atveju algoritmas pritaikytas atpažinti Ki67-teigiamas navikines ląsteles).
1.1) O
 ligodendrogliomos vaizdas prieš algoritmo taikymą, rudos ląstelės atitinka aktyviai Ki67 baltymą eksresuojančias
navikines ląsteles, o mėlyna spalva nudažytos ne mitozės fazėje esančios glijos ląstelės.
1.2) Susegmentuotų branduolių vaizdas – algoritmas atskiria individualius ląstelių branduolius ir juos identifikuoja kaip atskirus objektus.
1.3) S ubfenotipuotų ląstelių branduolių pavyzdys – algoritmas buvo apmokytas atskirti segmentavimo pasekoje gautus objektus
į dvi atskiras klases: Ki67 ekspresuojančias ląsteles (rudai) bei Ki67 neekspresuojančias ląsteles (mėlynai). Kiekviena
ląstelė yra identifikuojama kaip atskiras objektas, o šie duomenys apie kiekvienos ląstelės vietą dvimatėje erdvėje, dydį,
morfologinius aspektus, baltymo ekspresijos lygį ir t. t. yra eksportuojami bei naudojami tolimesniems skaičiavimams.

2 pav.
Reprezentatyvus paveikslėlis iš Ki67 aktyvumo vertinimo heksagonų tinklu proceso.
2.1) Mechaniškai pažymėto auglio ribų pavyzdys, makro vaizdas.
2.2) M
 ultiplex algoritmu įvertinto to pačio auglio vaizdas, kiekvienas objektas (ląstelė identifikuota branduolių segmentavimo algoritmo) turi
priskirtą klasę, makro vaizdas. Atkreipkite dėmesį į auglio tekstūros heterogeniškumo išryškinimą ląstelėms priskyrus klasę bei spalvą.
2.3) H
 exagonų tinklo tame pačiame auglyje pavyzdys, kiekvienas heksagonas turi jam priskirtą proliferacinio
aktyvumo lygį, taip sukuriant “karščio žemėlapį” pagal heksagonų viduje apskaičiuotą proliferacinį aktyvumą.
Analizuojant kovariacijos matricą tarp gretimų heksagonų išvedami Haralicks parametrų įverčiai.
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3 pav.
Kumuliacinio bendro išgyvenamumo ir vidutinės Ki67 raiškos (kairė kreivė) bei branduolių apvalumo
(dešinė kreivė) rezultatai Kaplan-Meier kreivėse. Log-rank testo p < 0,01 abiem atvejais.

4 pav.
Kumuliacinio laiko iki recidyvo ir vidutinės Ki67 raiškos (kairė kreivė) bei branduolių apvalumo (dešinė
kreivė) rezultatai Kaplan-Meier kreivėse. Log-rank testo p < 0,01 abiem atvejais.

5 pav.
Faktorinės analizės faktoriai po rotacijos. Pirmas faktorius atspindi
intra-navikinės variacijos aspektą kuris paaiškinamas 5 kintamųjų
beveik tobula koreliacija. Antras faktorius pilnai paaiškina variacijos
aspektą Ashman’s D įverčiu, atspindintį bimodališkumą. Koreliacijos
kintamasis į rotaciją nepakliuvo pritaikius Kaisser’s normalizaciją.
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6 pav.
Kumuliacinio bendro išgyvenamumo ir entropijos (kairė kreivė) bei Ashman’s D įverčio (dešinė
kreivė) rezultatai Kaplan-Meier kreivėse. Log-rank testo p < 0,01 abiem atvejais.

7 pav.
Kumuliacinio laiko iki recidyvo ir entropijos (kairė kreivė, log-rank p < 0,01) bei Ashman’s D
indekso (dešinė kreivė, log-rank p = 0,024) rezultatai Kaplan-Meier kreivėse

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0220) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] C
 hen W-J, He D-S, Tang R-X, Ren F-H, Chen G. Ki-67 is a Valuable Prognostic Factor in Gliomas: Evidence from a Systematic Review and Metaanalysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(2):411–20.
[2] L ouis DN, Perry A, Reifenberger G, von Deimling A, Figarella-Branger D, Cavenee WK, et al. The 2016 World Health Organization Classification of
Tumors of the Central Nervous System: a summary. Acta Neuropathol (Berl). 2016 Jun;131(6):803–20.
[3] H
 aralick RM, Shanmugam K, Dinstein I. Textural Features for Image Classification. IEEE Trans Syst Man Cybern. 1973 Nov;SMC-3(6): 610–21.
238

E. Jaruševičiūtė
Kauno technologijų universitetas

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ POŽIŪRIS Į
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
SVEIKATOS KOMPETENCIJOS UGDYMĄ
Temos aktualumas.
Remiantis moksliniais tyrimais daugelyje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vis dėlto nepakankamai dėmesio skiriama
vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui [1], taip pat dauguma ugdytinių neturi sektino pavyzdžio šeimoje [2]. Sveikatos raštingumas yra svarbi socialinio kapitalo forma [3], kai tuo tarpu žemas sveikatos raštingumas padidina sveikatos netolygumus [4]. Europos sveikatos raštingumo tyrimo (HLS-ES) duomenimis, maždaug 50 proc. Europos gyventojų sveikatos raštingumas nėra pakankamas [5]. Todėl sveikatos raštingumo dermėje yra ypatingai svarbus ikimokykliniio ugdymo pedagogo ir tėvų vaidmuo ugdant vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją ir vaikų sveikatos raštingumą.

Tyrimo tikslas:
Nustatyti ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų ir jų pedagogų sveikatos raštingumo lygius ir požiūrį į sveikatos kompetencijos ugdymą.

Tyrimo uždaviniai:
1. Įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų požiūrį į sveikatos kompetencijos ugdymą bei sveikatos raštingumo lygį
2. Įvertinti pedagogų požiūrį į sveikatos kompetencijos ugdymą bei sveikatos raštingumo lygį
3. Nustatyti sąsajas tarp ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų nustatyto sveikatos raštingumo lygio ir požiūrio
į sveikatos kompetencijos ugdymą.

Tyrimo metodika.
Atliktas kiekybinis tyrimas, kurio imtį sudarė 370 respondentų (78,46 proc. moterų ir 21,54 proc. vyrų) bei 175
Kauno miesto ikimokyklininio ugdymo pedagogai (92,6 proc. moterys ir 7,4 proc. vyrų). Sveikatos raštingumui įvertinti naudota Europos sveikatos raštingumo klausimynas – HLS-EU-Q47 [6]. Jį sudaro trys skalės, kurių pagalba respondentai gali įsivertinti sveikatos raštingumą sveikatos priežiūros (16 teiginių), ligų prevencijos (15 teiginių) ir sveikatos
stiprinimo (16 teiginių) srityse. Atsakymai pateikiami 4 balų rangine Likerto skale (1 – labai sunku, 2 – gana sunku, 3 –
gana lengva, 4 – labai lengva), paliekant respondentams galimybę neatsakyti (penktas atsakymo variantas – nežinau).
Remiantis apskaičiuotu sveikatos raštingumo indeksu, išskiriami keturi sveikatos raštingumo lygmenys:
1. nuo 0 iki 25 balų – nepakankamas,
2. nuo 25 iki 33 balų – problematiškas,
3. nuo 33 iki 42 balų – pakankamas,
4. nuo 42 iki 50 balų – labai geras (HLS–EU., 2013).
Tyrimui buvo suformuotas klausimynas apimantis požiūrį į sveikatos ugdymą, sveikatos raštingumo ir sociodemografinių klausimų blokus ikimokyklinio ugdymo pedagogams bei ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams – 18 uždarų klausimų. Tiriamieji kiekvieną paskatą įvertino balais pagal svarbą: labai svarbu – 5 balai, svarbu – 4 balais, vidutiniškai svarbu – 3 balai, mažai svarbu – 2 balai, visai nesvarbu – 1 balu. Siekėme adaptuoti šias anketas, todėl buvo atliktas žvalgomasis tyrimas. Imties tūris buvo 79 tėvai (63,3 proc. moterų ir 36,7 proc. vyrų), bei 34 ikimoklyninio ugdymo mokytojos. Nustatėme vidinės konsistencijos koeficientą Cronbach (α) (taip įrodydami anketos patikimumą). Nustatyta, kad
Cronbach (α) svyruoja nuo 0,68 iki 0,74, tai reiškia, kad skalė yra patikima bei tiksliai matuoja, tai ką norima išmatuoti.

Tyrimo rezultatai.
Buvo nustatyti du dominuojantys sveikatos raštingumo lygiai: problematiškas (31,1 proc. tėvų ir 33,5 proc. pedagogų) ir pakankamas (39,8 proc. tėvų 43,3 proc pedagogų). Labai geras (15,3 proc. tėvų ir 12,1 proc. pedagogų) ir
nepakankamas (13,8 proc. tėvų ir 11,2 proc. pedagogų) sveikatos raštingumo lygis buvo nustatytas nedidelei daliai
apklaustųjų (1 pav.).
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1 pav.
Tėvų ir pedagogų sveikatos rašingumo
lygiai (χ2 = 1,8; df = 3; p > 0,05).

Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, ar kasdieniniame vaiko ugdyme yra planuojamos veiklos skirtos sveikatos stiprinimas. Net 79,5 proc. tėvų atsakė, kad yra planuojama ši veikla, tačiau 18,5 proc. atsakė, jog kasdieninėje šeimos veikloje šios kompetencijos ugdymo neplanuoja ir nevykdo, o 161 pedagogo atsakymas į šį klausimą buvo teigiamas net 92 proc, tų kurie neplanuoja veiklos yra tik 7,4 proc. Tėvai vaikų sveikos gyvensenos ugdymui skiria gan mažai
laiko (SN = 0,38), nes net 61,4 proc. atsakusiųjų skiria tik iki 2 valandų per savaitę, nuo 3 iki 5 valandų skiria 21 proc.,
o tų kurie praleidžia ganėtinai daug laiko – 5 valandas ir daugiau, yra tik 17,4 proc.
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Iki 2 valandų

Nuo 3 iki 5 valandų
Tėvai

5 valandas ir daugiau

Tėvų ir pedagogų skiriamas laikas
sveikos gyvensenos ugdymui.

Pedagogai

Pedagogų, kurie sveikos gyvensenos ugdymui skiria tik iki 2 valandų buvo dauguma – 54,8 proc., tų, kurie praleidžia
nuo 3 iki 5 valandų atsakiusiųjų buvo 32,5 proc., o pedagogai, kurie skiria 5 valandas ir daugiau – 12,5 proc. (2 pav.).
Ieškant sąsajų su raštingumo lygiu ir požiūriu į sveikatos ugdymą, buvo nagrinėtas tėvų požiūris į skiriamą laiką
sveikatos kompetencijos ugdymui ir nustatyti statistiškai reikšmingi skirtimai (χ2 = 9,1; df = 9; p < 0,05), tarp tėvų kurių sveikatos raštingumo lygis yra pakankamas ir jie skiria nuo 3 iki 5 valandų per savaitę sveikatos ugdmui ir tarp tėvų,
kurių sveikatos raštingumo lygis yra problematiškas ir nuo 3 iki 5 valandų sveikatos kompetencijos ugdymui skiria kur
kas mažiau laiko. Nustatytas statistiškai patikimas skirtumas lyginant tėvų ir pedagogų raštingumo lygio bei požiūrio į
skiriamą laiką sveikatos kompetencijai ugdyti (p < 0,05).

Išvados.
1. Įvertinus tėvų požiūrį į vaikų sveikatos kompetencijos ugdymą ikimokykliniame amžiuje, nustatyta, kad tėvai
supranta, jog jų vaidmuo yra vienas svarbiausių ugdant vaikų sveikatos kompetenciją, tačiau šios kompetencijos ugdymui skiria tik iki 2 valandų per savaitę. Įvertinus sveikatos raštingumą, nustatytas problematiškas bei
pakankamas sveikatos raštingumo lygis.
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2. Įvertinus pedagogų požiūrį į vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo galimybes ikimokykliniame amžiuje, nustatyta, kad pedagogai kaip svarbiausia objektą ugdant vaikus mato šeimą, bet teigia, kad prie sveikos gyvensenos
įpročių prisideda labai dažnai. Taip pat, kaip ir tėvai, pedagogai tik iki 2 valandų per savaite sveikos gyvensenos
ugdymui. Įvertinus sveikatos raštingumą, nustatytas problematiškas bei pakankamas sveikatos raštingumo lygis.
3. Nustatytos sąsajos tarp tėvų ir pedagogų sveikatos raštingumo lygio – probleminio ir pakankamo. Abiejų tiriamųjų grupių atstovai nurodė, kad kasdieniniame vaiko ugdyme veiklos skirtos sveikatos stiprinimui yra svarbios,
planuojamos bei vykdomos, tačiau nustatyta, kad tėvų ir pedagogų sveikatos raštingumo lygis, turi įtakos praleidžiamam laiko tarpui ugdant vaikų sveikatos kompetenciją. Problematišką sveikatos raštingumo lygį turintys
tėvai ir pedagogai, mažiau skiria dėmėsio ir laiko skirto ugdyti sveikatos kompetenciją.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0035) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] Jackson, D. N., Trivedi, N., & Baur, C. (2020). Re-prioritizing digital health and health literacy in healthy people 2030 to affect health equity.
Health communication, 1–8.
[2] Beliauskienė, D., & Bagdonas, A. (2017). Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ugdymas. Tarptautinė mokslinė praktinė onferencija:
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika. Kauno kolegija.
[3] A
 bel, T. (2008). Cultural capital and social inequality in health. Journal of Epidemiology & Community Health, 62(7), e13-e13.
[4] Fleary, S. A., Joseph, P., & Pappagianopoulos, J. E. (2018). Adolescent health literacy and health behaviors: A systematic review. Journal of
adolescence, 62, 116–127.
[5] J ociutė, A., & Valentienė, J. (2020). 18–29 metų jaunų žmonių sveikatos raštingumas Lietuvoje. Visuomenės sveikata, 3(90), 41–47.
[6] H
 LS – EU Consortium (2013). Comparative report of health literacy in eight EU member states. The European Health Literacy Survey HLS-EU
241

G. Stančaitienė
Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Psichologijos institutas, Raidos psichopatologijos tyrimų centras

PAAUGLIŲ ANTROJO
KARANTINO PATYRIMO ANALIZĖ:
KOKYBINIS TYRIMAS
Įvadas.
Pastaruoju metu pasaulis dėl COVID-19 pandemijos patiria krizę, kuomet ligos plitimui mažinti pasitelkiamas karantinas [1]. Virusui plintant toliau, Lietuvoje 2020 m. lapkričio 7 d. įvestas antrasis karantinas, kuris tęsėsi iki 2021 m. birželio 30 d. Karantino trukmė, baimė užsikrėsti, uždarymas, rutinos praradimas, sumažėjęs socialinis ir fizinis kontaktas su kitais bei ribotas priėjimas prie reikalingų išteklių kelia pykčio, nemigos, depresijos,
streso simptomus [2], o poveikis psichinei sveikatai pastebėtas praėjus vos dviem savaitėms nuo pirmojo karantino paskelbimo [3].
Viena iš labiausiai pažeidžiamų grupių karantino laikotarpiu tai paaugliai, nes, priešingai nei suaugusieji, paaugliai dar neturi pilnai išvystytų kognityvinių ir emocijų reguliavimo mechanizmų [4], todėl labiau pažeidžiami traumuojančių, stresą keliančių įvykių, o susidurdami su tokiais įvykiais labiau linkę patirti su psichine sveikata susijusių sunkumų [5]. Laikotarpiu nuo COVID-19 plitimo pradžios pasaulyje inicijuota nemažai psichologinių tyrimų, siekiant suprasti karantino keliamas pasekmes paauglių psichologinei būklei ir jos kaitai. COVID-19 pandemijos pradžioje atliktų tyrimų duomenimis, paaugliai karantino metu patyrė daugiau depresijos, nerimo simptomų [6], išgyveno nuobodulio ir vienišumo jausmus bei patyrė fizinius simptomus, kaip galvos ir raumenų skausmai [7, 8]. Nepaisant neigiamų karantino pasekmių, galimos ir pozityvios karantino pasekmės, kaip pagerėję miego įpročiai [6], pagerėję santykiai su artimaisiais [9] bei asmeninis augimas, dėl ko ateityje paaugliai gali tinkamesniais būdais susidoroti su patiriamais stresoriais [10]. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad paaugliai karantino metu patyrė daugiau elgesio ir bendravimo sunkumų, nerimo, depresijos ir hiperaktyvumo / nedėmesingumo simptomų [11]. Atlikus pirmojo karantino paauglių patyrimo kokybinę analizę Lietuvoje [12] buvo atskleista, kad jaunuoliai išgyveno stresą ir įprastų dalykų netektį bei naudojo įvairias įveikos strategijas, tokias kaip vengimas, socialinės paramos siekimas internetu, stipri emocijų raiška ir siekė išlikti aktyvūs bei atrasti patyrimo prasmę. Tačiau antrasis karantinas truko kur kas ilgiau, todėl svarbu suprasti kaip jį išgyveno paaugliai. Lietuvoje atliktas tyrimas parodė, kad po antrojo karantino padaugėjo vaikų ir paauglių, patiriančių klinikinio lygmens elgesio ir emocinių sunkumų [13]. Todėl ypatingai svarbu suprasti paauglių būseną antrojo karantino metu atrandant būdų, kaip
padėti paaugliams reguliuoti savo emocijas tokiose stresinėse situacijose bei mažinant psichologinių problemų
atsiradimo riziką.

Tyrimo tikslas.
Atskleisti paauglių antrojo karantino metu kilusias patirtis ir išgyvenimus.

Tyrimo metodika.
Tyrime dalyvavo 12 paauglių, iš kurių 5 vaikinai ir 7 merginos, amžius nuo 14 iki 18 metų (M = 16,75; SD = 1,36).
Duomenys apie paauglių antrojo karantino patirtį rinkti interviu būdu naudojant Biografinio pasakojimo interpretacinį
metodą [14], duomenų analizė atlikta remiantis teminės analizės metodu [15].

Rezultatai.
Išskirtos penkios paauglių pasakojimus apie antrojo karantino patyrimą apibendrinančios temos:
1. Antrojo karantino paskelbimas: emocijų sumaištis ir pasirengimo paradoksas;
2. Izoliacija nuo išorinio pasaulio: „įkritimas į duobę“;
3. Balanso tarp vidinių išgyvenimų paieškos;
4. Virtuali erdvė – jungtis su išoriniu pasauliu;
5. Karantino pabaiga – išsilaisvinimas.
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Išvados.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad paaugliai akcentavo jautę daugiau aiškumo prasidedant antrajam karantinui nei
prieš pirmąjį, o pats karantino paskelbimas sukėlė įvairių jausmų – vieni paaugliai džiaugėsi karantino paskelbimu kaip
galimybe pailsėti, o kita dalis, prisimindama pirmojo karantino patirtį, į antrą karantiną žiūrėjo kaip į dar vieną slegiantį etapą. Šalia to, patiriama mažesnė užsikrėtimo COVID-19 virusu baimė ir karantino apribojimai neatrodė tokie reikalingi, bet susidūrus su virusu tiesiogiai (susirgus artimiesiems), nerimas dėl galimų viruso padarinių didėjo. Vis dėlto, didžioji dalis paauglių visą karantino laikotarpį jautėsi atskirti nuo kitų, dažnai susikoncentravę ties savimi bei išgyvenantys nuobodulį, stresą ir motyvacijos stoką mokymosi ir kasdienių veiklų kontekste, padidėjo jaučiamas socialinis
nerimas bendraujant nuotoliu ar susitikus gyvai. Siekiant susidoroti su patiriamais jausmais, paaugliai naudojosi informacinių technologijų teikiamomis bendravimo ar atsipalaidavimo galimybėmis, siekė artimųjų palaikymo, ieškojo būdų kaip paįvairinti kasdienybę imdamiesi naujų veiklų ar iššūkių ir atrasti pusiausvyrą tarp vidinių išgyvenimų. Taip pat
svarbu buvo išlaikyti pozityvumą atrandant karantino teikiamus privalumus ir viltį, kad karantinas baigsis. Praradus šią
viltį apie karantino laikotarpį kalbama kaip apie atsibodusį, jokių emocijų ir prisiminimų nekeliantį laikotarpį. Pasibaigus karantinui išorinis pasaulis atrodė neįprastas, tuo pačiu jaučiama euforija susitikus su kitais ir energijos antplūdis
siekiant atsigriebti už prarastą laiką karantine.
Atsižvelgiant į patirtus paauglių sunkumus, tokiose situacijose gali padėti paaugliui svarbių suaugusiųjų įsitraukimas ir pagalba: tėvų ar globėjų emocinis palaikymas, bendrų veiklų atradimas, paauglių įtraukimas į namų ruošos darbus ir šeimos sprendimų priėmimą, skatinimas palaikyti dienotvarkę bei socialinius ryšius su savo bendraamžiais. Tai
galėtų padėti gerinti tarpusavio ryšį, didinti paauglių kompetencijos jausmą bei mažinti paauglių atsiribojimą. Taip pat
tokiose neįprastose sąlygose kaip karantinas svarbu ir mokytojų palaikymas – svarbu su mokiniais kalbėti apie jų patiriamus sunkumus, kurti tarpusavio ryšį. Geras ryšys su mokytoju didina mokinių motyvaciją, įsitraukimą pamokose ir
gerina pateikiamos informacijos įsisavinimą.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0078) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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NUOTOLINIS MOKYMASIS UNIVERSITETE
KARANTINO METU: STUDENTŲ
TARPUSAVIO SANTYKIAI IR MOTYVACIJA
Tyrimo problema.
COVID-19 pandemija paveikė švietimo veiklą, įskaitant mokymosi ir mokymo procesą [1]. Pastangos suvaldyti pandemiją paskatino neplanuotą universitetų uždarymą daugiau nei 100 pasaulio šalių, kas sukėlė daug įvairių padarinių
ir iškėlė dar daugiau įvairių švietimo spragų. Daugybė įvairių šaltinių ir tyrimų praneša apie gilų ir nevienodą mokymosi įstaigų uždarymo padarinių atgarsį [2]. Siekiant užtikrinti studentų ir dėstytojų saugumą [4], studentai ir dėstytojai
buvo priversti skubiai pereiti nuo įprasto prie nuotolinio mokymosi [3]. Manoma, kad nuotolinis kontaktas turi įtakos
prastesniems studentų mokymosi ypatumams, prastesnei jų savijautai, emocinei būsenai ir sumažėjusiai motyvacijai.
Nors technologijos gali būti naudojamos norint pašalinti kai kuriuos universiteto uždarymo padarinius, tačiau tai negali pakeisti svarbaus dėstytojų ir studentų tiesioginio bendravimo poveikio [5]. Be to, įprastinė kurso socializacija yra
dar vienas dalykas, kurio labai trūksta studentams mokantis nuotoliniu būdu. Studentai bendrauja su savo bendrakursiais tik skaitmeniniu būdu ir niekada nemato bendrakursių asmeniškai, todėl dalijimasis idėjomis, žiniomis ir informacija realiuoju laiku dalinai nutrūksta skaitmeniniame mokymosi pasaulyje [6]. Taip pat pastebėta, kad karantinas
neigiamai paveikė studentų akademinį susidomėjimą ir rezultatus [5]. Studentai nurodė, kad mokantis nuotoliniu būdu, jiems tapo sunkiau sukoncentruoti dėmesį, susifokusuoti į dėstomą dalyką, sumažėjo motyvacija dalyvauti paskaitose ir mokytis [7]. Šiandien manoma, kad net pasibaigus COVID-19 pandemijai ir grįžus prie įprasto mokymo (gyvo
kontakto), COVID-19 pandemija turės ilgalaikius padarinius. Tačiau dar nėra pakankamai žinoma, kaip karantinas paveikė studentus psichologiškai, emociškai ir fiziškai. Sprendžiant pagal pastebimą psichologinės pagalbos augimą visame pasaulyje pandemijos metu, galima manyti apie žmonių ne tik fizinį išsekimą, bet ir emocinį, psichologinį. Pastebima, kad viena jautriausių ir labiausiai paveikiamų universiteto dalių yra studentai. Dėl šios priežasties svarbu analizuoti pandemijos įtaką studentų tarpusavio santykiams ir mokymosi motyvacijai.

Tyrimo tikslas
Išanalizuoti studentų nuotolinio mokymosi universitete karantino metu tarpusavio santykius ir motyvaciją.

Tyrimo uždaviniai:
1. Įvertinti studentų patiriamą nuovargį nuo socialinių tinklų.
2. Nustatyti studentų nuotolinio mokymosi universitete karantino metu motyvaciją.
3. Įvertinti studentų nuotolinio mokymosi universitete karantino metu tarpusavio santykius.
4. Išanalizuoti studentų nuotolinio mokymosi universitete karantino metu nuovargio nuo socialinių tinklų, tarpusavio santykių ir motyvacijos sąsajas.
5. Atskleisti studentų nuotolinio mokymosi universitete karantino metu tarpusavio santykių patyrimą.

Tyrimo dalyviai.
Tyrimo dalyvavo 3–6 kurso medicinos, psichologijos, farmacijos studijų krypčių studentai. Kiekybinėje tyrimo dalyje dalyvavo 304 studentai, kurių amžius svyravo nuo 20 iki 33 metų (22,6 ± 1,63), iš kurių 229 (75,3 proc.) buvo merginos. Kokybinėje tyrimo dalyje dalyvavo 5 studentai (1 vaikinas ir 4 merginos), kurių amžius svyravo nuo 22 iki 26 metų (24,0 ± 1,41).

Tyrimo metodai.
Vykdytas mišraus dizaino tyrimas, atliekant apklausą ir pusiau struktūruotą interviu. Kiekybinėje tyrimo dalyje naudoti instrumentai – anoniminė anketa, kurią sudarė Social Media Fatigue Scale (str. SMFS) (nuovargiui nuo socialinių
tinklų vertinti), Motivation to Learn Online Questionnaire (str. MLOQ) (mokymosi motyvacijai vertinti), klausimai apie
studentų tarpusavio santykius demografiniai klausimai. Tyrimo duomenys analizuoti „IBM SPSS Statistics 27.0“ statistine
programa. Duomenų analizė atlikta vienmatės ir dvimatės analizės lygmenyse. Taikyti Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis,
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ANOVA, χ2 kriterijai, Spearman (ρ) ir Pearson (r) koreliacijos koeficientai, STP koeficientas. Kokybiniame tyrime naudotas pusiau struktūruotas interviu. Duomenys analizuoti taikant teminę analizę.

Tyrimo rezultatai.
Didžioji dalis – 64,5 proc. studentų nurodė patiriantys didesnį nei vidutinį nuovargį nuo socialinių tinklų. Vertinant pagal atskiras nuovargio nuo socialinių tinklų dimensijas, labiausiai išryškėjo kognityvinio nuovargio dimensija
(20,9 ± 5,50), kuri atskleidžia, kad studentai patiria dažniausiai patiria protinį nuovargį nuo socialinių tinklų. Pastebėta,
kad jaunesni studentai patiria didesnį nuovargį nuo socialinių tinklų (p = 0,002). Taip pat nustatyta, kad tyrime dalyvavę studentai pasižymi aukštesne už vidutinę mokymosi motyvacija (STP = 64,5). Apžvelgus mokymosi motyvacijos dimensijas, labiausiai išryškėjo įsitikinimų kontrolė (STP = 70,8) ir užduoties vertės suvokimas (STP = 70,6), o mažiausiai
išreikšta socialinio įsitraukimo dimensija (STP = 56,7), kas rodo, kad žemesnei mokymosi motyvacijai įtakos turi studentų socialinis įsitraukimas. Nustatyta, kad psichologijos studentai, kurie jaučia gaunantys daugiau palaikymo iš dėstytojų, pasižymi aukštesne vidine tikslo orientacija nei farmacijos ir medicinos studijų krypčių studentai (p < 0,001), o
medicinos studijų krypties studentai pasižymi aukštesne išorine tikslo orientacija nei farmacijos ir psichologijos krypčių studentai (p < 0,001). Įvertinus studentų tarpusavio santykius paaiškėjo, kad 48 proc. studentų savo santykius su
bendrakursiais laiko dalykiškais, o 36 proc. – neutraliais. Didžioji dalis – 60 proc. studentų įvardijo, kad jų kurse vyksta
konfliktai mažiausiai kartą į mėnesį. Taip pat paaiškėjo, kad 77 proc. studentų vertina, kad jų kursas nėra vieningas ir
yra susiskirstęs į daug atskirų grupelių. Be to, 56 proc. studentų nurodė, kad su bendrakursiais sutaria gerai arba labai
gerai, 35 proc. – vidutiniškai, 9 proc. – nesutaria arba nebendrauja. Nustatyta, kad vyresnio amžiaus studentai artimiau
sutarė su bendrakursiais, nors ir dažniau tarp jų vykdavo nesutarimai (p < 0,05). Įvertinus tirtų veiksnių tarpusavio sąsajas, paaiškėjo, kad nuovargis nuo socialinių tinklų susijęs su tarpusavio santykių vertinimu, konfliktų dažniu ir kurso
susiskirstymu į grupeles (p < 0,001), o studentų tarpusavio santykių vertinimas susijęs su tuo, kaip studentai sutaria
tarpusavyje (p < 0,001). Taip pat nustatyta, kad konfliktų dažnis susijęs su kurso suskirstymu į grupeles ir tarpusavio
sutarimu (p < 0,001). Be to, paaiškėjo, kad studentų sutarimas tarpusavyje susijęs su mokymosi motyvacija (p < 0,001).
Studentų tarpusavio santykių mokantis nuotoliniu būdu patyrime atsiskleidė: permainingumas santykiuose, kuris pasireiškė per atsiradusį santykio trūkumą, santykio atšalimą ir nutrūkimą, kylančius nusivylimo ir nepasitenkinimo jausmus,
kalbant apie tarpusavio santykius nuotoliniu būdu ir išryškėjusią santykių reikšmę pandemijos akivaizdoje; santykio neapibrėžtumas, apimantis kurso „susiskaldymą“ į grupeles, tvyrančią nežinomybę santykyje ir sunkumą užmegzti santykį; nuotolinio mokymosi sunkumai, kurie pasireiškė profesinio augimo galimybių apribojimu ir emociniu nuovargiu; įrankiai sunkumams įveikti, apimantys dėstytojų pastangas, abipuses dėstytojų ir studentų pastangas bei studentų tarpusavio pastangas.

Išvados.
COVID-19 pandemijos laikotarpiu didžioji dalis studentų nurodė patiriantys didesnį negu vidutinį nuovargį nuo
socialinių tinklų, pasižymėjo aukštesne negu vidutine mokymosi motyvacija, vertino savo santykius su bendrakursiais kaip dalykiškus arba neutralius, susidūrė su konfliktais kurse mažiausiai kartą į mėnesį, savo sutarimą su kurso
draugais vertino kaip gerą arba labai gerą ir apibūdino savo kursą kaip suskirsčiusį į daug grupelių. Tarpusavio santykių ypatumai buvo reikšmingai susiję su nuovargiu nuo socialinių tinklų ir mokymosi motyvacija. Atskleistas studentų
tarpusavio santykių patyrimas mokantis nuotoliniu būdu.
Raktažodžiai: tarpusavio santykiai, mokymosi motyvacija, nuovargis nuo socialinių tinklų, nuotolinis mokymasis.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0079) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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JAUNŲ SUAUGUSIŲJŲ POTRAUMINIO
STRESO IR KOMPLEKSINIO POTRAUMINIO
STRESO REAKCIJOS ESANT SKIRTINGOMS
TRAUMINĖMS PATIRTIMS
Jauno suaugusiojo amžiaus tarpsnis siejamas su didesne rizika patirti trauminius įvykius [1]. Susidūrimas su trauminiu įvykiu gali skatinti potrauminio streso ir kompleksinio potrauminio streso simptomų atsiradimą [2]. Potrauminio streso ir kompleksinio potrauminio streso simptomų pasireiškimas gali būti siejamas su traumos pobūdžiu [3, 4, 5].
Todėl svarbu tyrinėti jaunų suaugusiųjų potrauminio streso ir kompleksinio potrauminio streso reakcijas, esant skirtingoms trauminėms patirtims.
Tyrime dalyvavo 134 Vilniaus universiteto studentai (Mamžius = 20,93, SDamžius = 0,71; 82,8 % moterys). Tyrimas atliktas anketinės apklausos būdu. Studentai gavo elektroninį laišką su kvietimu dalyvauti tyrime ir nuoroda į elektroninę anketą. Tyrimo klausimyną sudarė informuoto sutikimo forma, demografinių duomenų anketa, Tarptautinis traumos klausimynas ITQ – 18 [6], Gyvenimo įvykių skalė LEC-R [7]. Analizė atlikta naudojant IBM SPSS® Statistics 26.0
duomenų analizės paketą.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad bent vieną trauminį įvykį per savo gyvenimą yra patyrę 85,8 % tyrime dalyvavusių
jaunų suaugusiųjų. Tyrimo dalyviai dažniausiai patyrė netikėtą artimojo mirtį, autoįvykį, didelę kančią, fizinius sužalojimus. Moterys statistiškai reikšmingai dažniau patyrė nemalonius, nepriimtinus seksualinius patyrimus, nei vyrai. Vyrai
statistiškai reikšmingai dažniau išgyveno užpuolimus, grasinant ginklu, nei moterys. Potrauminio ir kompleksinio potrauminio streso paplitimas traumą patyrusių grupėje yra: 4,3 % ir 7,8 %. Respondentai patyrę smurtą vaikystėje, patiria intensyvesnius potrauminio streso simptomus, lyginant su tais, kurie šios traumos nėra patyrę. Asmenys, patyrę
gyvybei pavojingą ligą ar sužeidimą, dažniau patiria klinikinio lygio potrauminio streso simptomus. Sąsajų tarp patirtų
trauminių įvykių skaičiaus ir potrauminio streso ir kompleksinio potrauminio streso nebuvo nustatyta.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0081) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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KOMPLEKSINIO POTRAUMINIO
STRESO IR KITŲ PSICHIKOS SVEIKATOS
SUNKUMŲ SĄSAJOS: TRAUMAS
IŠGYVENUSIŲJŲ TYRIMAS
Įvadas.
Kompleksinio potrauminio streso sutrikimas (sutr. KPTSS) yra nauja diagnostinė kategorija, įtraukta į Tarptautinės ligų klasifikacijos 11-ąją versiją (sutr. TLK-11). KPTSS nuo jau anksčiau pripažinto potrauminio streso sutrikimo (sutr. PTSS) skiriasi tuo, jog šalia PTSS būdingų simptomų KPTSS apima ir asmenybės organizacijos sutrikimui
(sutr. AOS) būdingus simptomus – emocijų disreguliacijos, neigiamo savęs vertinimo bei sutrikusių tarpasmeninių santykių simptomus [1]. Lietuvos psichikos sveikatos apsaugos sistemoje potrauminio streso sutrikimas yra
retai diagnozuojamas [2, 3]. Manoma, kad to priežastimi gali būti kiti traumas patyrusių žmonių psichologiniai
sunkumai ir diferencinės diagnostikos problemos. Tikėtina, kad nauja KPTSS diagnozė sukels dar daugiau sunkumų tiksliai atpažįstant potrauminio streso reakcijas. Taip pat, turint omenyje, kad KPTSS ir kiti psichikos sveikatos sunkumai gali reikštis kartu, tampa svarbu suprasti, į kokią simptomatiką orientuotos intervencinės priemonės gali būti naudingos asmenims, patiriantiems KPTSS bei kitus psichikos sveikatos sunkumus. Dėl to šio tyrimo
tikslas buvo įvertinti sąsajas tarp potrauminio ir kompleksinio potrauminio streso bei depresijos ir nerimo sutrikimų rizikos, ir psichologinės gerovės.

Metodologija.
Tyrimo imtį sudarė 121 asmuo (iš jų 83,9 % moterys, amžiaus vidurkis 33,4 metų (SD = 9,53)). KPTSS simptomai vertinti naudojant Tarptautinį traumos klausimyną (sutr. ITQ) [4], depresijos simptomai vertinti naudojant Paciento sveikatos klausimyną-9 (sutr. PHQ-9) [5], nerimui įvertinti naudotas Generalizuoto nerimo sutrkimo-7 klausimynas (sutr. GAD-7) [6], psichologinei gerovei – Pasaulio sveikatos organizacijos geros savijautos rodiklis (sutr. WHO-5) [7].

Rezultatai.
Į KPTSS rizikos grupę pateko 37,2 % imties, į PTSS – 14 % tyrimo dalyvių. Depresijos sutrikimo rizika nustatyta 62 % tyrimo dalyvių, generalizuoto nerimo sutrikimo rizika buvo būdinga 51,2 % tyrimo dalyvių. Tyrimo imties
psichologinės gerovės vidurkis siekė 33,4 balus (SD = 15,62), kai balas, žemesnis nei 50, jau rodo prastą psichologinę gerovę. KPTSS rizikos grupėje esantiems žmonėms dažniau buvo būdinga depresijos ir nerimo sunkumų
rizika, taip pat prastesnė psichologinė gerovė, nei esantiems PTSS rizikos grupėje ar esantiems grupėje tų tyrimo
dalyvių, kuriems PTSS/KPSS rizika nenustatyta. Buvo įvertinta, kokie KPTSS simptomai prognozuoja depresijos ir
nerimo sutrikimų riziką bei psichologinę gerovę. Gauta, jog depresijos sutrikimo riziką prognozavo tarpasmeninių santykių sunkumai (OR = 1,51; p = 0,002), generalizuoto nerimo riziką – neigiamo savęs vertinimo simptomai (OR = 1,30; p = 0,023). Mažesnę psichologinę gerovę prognozavo taip pat tarpasmeninių santykių sunkumai
(β = -0,20; p = 0,050) bei neigiamas savęs vertinimas (β = -0,26; p = 0,009). PTSS simptomai bei emocijų reguliacijos sunkumai neatsiskleidė kaip reikšmingi prognostiniai veiksniai.
Išvados. Didelė dalis psichologines traumas patyrusių tyrimo dalyvių pateko į PTSS, KPTSS, depresijos ir nerimo sutrikimų rizikos grupes. Traumas patyrusių dalyvių imtis pasižymėjo prasta psichologine gerove. Esantiems
KPTSS rizikos grupėje buvo būdinga didesnė kitų psichikos sveikatos sunkumų rizika. Su depresijos ir nerimo rizika bei prastesne psichologine gerove siejosi AOS simptomai – neigiamas savęs vertinimas bei tarpasmeninių
santykių sunkumai. Vadinasi klinikinėje praktikoje teikiant pagalbą žmonėms, kuriems būdinga kompleksinio potrauminio streso ir kitų gretutinių depresijos ir nerimo sutikimų rizika, gali būti svarbu intervencijas orientuoti į
savivertės ir tarpasmeninių santykių stiprinimą.
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ES STRATEGINĖ AUTONOMIJA SAUGUMO
IR GYNYBOS POLITIKOJE: IŠSISKIRIANTYS
VALSTYBIŲ NARIŲ SUPRATIMAI IR
BENDROS POZICIJOS PAIEŠKOS
Apie ES strateginę autonomiją plačiau pradėta diskutuoti dar 1998 m., kai tuometiniai Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos vadovai Jacques‘as Chiracas ir Tony Blairas paskelbė Saint Malo deklaraciją, kurioje įvardinta, kad „ES privalo
turėti veiksmų autonomiją, paremtą patikimomis karinėmis pajėgomis, gebančiomis reaguoti į tarptautines krizes“ [1].
Tuo metu įvykusi krizė Jugoslavijoje parodė, kad ES, nors ir būdama galingu politiniu ir ekonominiu bloku, bet neturėdama karinių instrumentų, negali tikėtis savarankiško ir nepriklausomo vaidmens pasaulyje. Saint Malo deklaracija žymėjo svarbų strateginės minties posūkį, grindžiamą suvokimu, kad ES privalo turėti autonomiją nuo NATO ir gebėti savarankiškai panaudoti Europos karines pajėgas. Daugiausia tai buvo nulemta supratimo, kad JAV nenorės arba negalės įsitraukti į kiekvieną Europoje arba jos kaimynystėje vykstančią krizę ir konfliktą.
Tuo pat metu šis procesas pradėtas įgyvendinti bei insititucionalizuoti – įkurtos ES Bendros saugumo ir gynybos
politikos (toliau – BSGP) vadovavimo struktūros, paskelbta pirmoji strategija, imtos rengti karinės reagavimo pajėgos.
Vėliau, 2009 m., parengta Lisabonos sutartis, kurios pagrindu įkurta ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareigybė bei Europos išorės veiksmų tarnyba. Institucijų stiprinimu tąkart buvo siekiama suteikti naują postūmį BSGP, tačiau pats šios politikos įgyvendinimo mechanizmas liko prieštaringas, kadangi didžiosios valstybės
ir toliau nebuvo linkusios užsienio politikos klausimų perleisti supranacionalinei institucijai. BSGP raida susilaukė gana prieštaringų mokslininkų ir politikų vertinimų.
Nors Europos Sąjungos saugumo ir gynybos bendradarbiavimas nebuvo sėkmingai įgyvendinamas, nuo 2016 m. jis
įgavo naują pagreitį ir atgaivino diskusijas apie ES strateginę autonomiją. Svarbus etapas buvo pasiektas 2016 m., pristačius ES Visuotinę strategiją (EUGS). Dokumentas patvirtintas tuo metu, kai pastebimai pasikeitė Europos strateginė
mintis, kurią lėmė vidiniai ir išoriniai veiksniai. Vidiniais veiksniais galima įvardinti „Brexit“ procesą ir daugelyje Europos valstybių pasikeitusią politinę dinamiką, prisidėjusią prie didėjančių visuomenės saugumo poreikių. Išoriškai Europa susidūrė ne tik su nuolatiniu nestabilumu prie savo sienų, migrantų krize, bet ir didėjančia įtampa Vakarų santykiuose su Rusija ir Kinija, taip pat transatlantinėmis įtampomis Donaldui Trumpui tapus JAV prezidentu [2], o vėliau šaliai vienašaliai pasitraukus iš Afganistano. Šie įvykiai paskatino ES prisiimti didesnę atsakomybę už valstybių narių saugumą, daugiausia dėmesio skiriant pajėgumų stiprinimui ir efektyvesnio reagavimo į krizes gebėjimams.
Pati Europos Sąjunga strateginę autonomiją apibrėžia kaip „gebėjimą veikti vienai, kai to reikalauja aplinkybės, ir
su partneriais, kai tai įmanoma“ (European External Action Service, 2018) saugumo ir gynybos politikoje. Visuotinėje strategijoje pabrėžtas tikslas kurti efektyvesnę ES bei valstybių narių gynybos ir saugumo politiką, akcentuota gynybos pramonės komponento svarba strateginiam savarankiškumui bei pasiūlyta parengti išsamią gynybos strategiją,
kurioje būtų nustatyti valstybių narių uždaviniai, pajėgumų reikalavimai ir bendri prioritetai. Vėliau dėmesys pajėgumų stiprinimui pradėtas įgyvendintas keliomis naujomis iniciatyvomis kaip Nuolatinis struktūrinis bendradarbiavimas
(PESCO), Europos gynybos fondas (EPF) ir Koordinuota metinė gynybos apžvalga (CARD).
Nors minėti dokumentai nurodo kryptį, kurios ES ėmėsi, siekdama tapti savarankiškesne veikėja saugumo ir gynybos srityje, strateginės autonomijos įgyvendinimas išlieka fragmentuotas. Daugiausia tam įtakos turi tai, kad skirtingos valstybės narės skirtingai supranta strateginės autonomijos sąvoką [2,3,4]. Atsižvelgiant į sąvokos atvirumą skirtingoms nacionalinėms interpretacijoms, perspektyva pasiekti bendrą šio strateginio tikslo supratimą ES lygiu tampa
vis labiau abejotina: iš esmės kiekviena ES valstybė narė „strateginės autonomijos“ turinį apibūdina taip, kaip jai paranku. Dėl šios priežasties tyrimu siekiama ištirti, kokias reikšmes skirtingos ES valstybės narės priskiria strateginės autonomijos sąvokai.
Tiriant ES valstybių narių strateginės autonomijos supratimą, 27 bendrijos narės buvo suklasifikuotos į grupes pagal panašų požiūrį į šį strateginį tikslą. Vykdant ES valstybių narių grupavimą, remtasi ekspertų atliktais tyrimais bei
įžvalgomis apie kintamuosius, darančius didžiausią įtaką požiūriui į strateginę autonomiją. Šiuo atveju, buvo pasitelktas
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N. Koenig sukurtas modelis, kuriuo nurodama, kad skirtingos valstybių narių strateginės kultūros lemia skirtingus tarptautinio bendradarbiavimo būdus, grėsmių suvokimą ir požiūrį į jėgos panaudojimą [5]. Šie trys veiksniai daro įtaką
strateginio tikslo fragmentiškumui ir lemia skirtingus požiūrius į ES autonomiją. Taikant šį modelį valstybes nares galima suklasifikuoti į skirtingas grupes strateginės autonomijos įgyvendinimo požiūriu. Pasak akademikės, strateginė
autonomija politiniame lygmenyje apima tris svarbiausius klausimus: autonomija nuo ko, kokiam tikslui bei daryti ką
(anglų k. – autonomy from whom, for what and to do what?)? [6], o atsakymus į šiuos klausimus formuoja nacionalinės strateginės kultūros bei grėsmių suvokimas. Tradiciškai ES valstybės narės skiriasi dviem aspektais: požiūriu į galios panaudojimą ir tarptautinio bendradarbiavimo būdu. Šis skirtumas daro įtaką atsakymams į klausimą, nuo ko ES
turėtų būti autonomiška ir ką daryti. Tai, ko turėtų pasiekti ši autonomija, priklauso nuo nacionalinės grėsmės suvokimo, kuris skiriasi priklausomai nuo valstybių narių pažeidžiamumo ir geografinės padėties. Remiantis šiais trimis pjūviais valstybės narės sugrupuotos į septynias aštuonias grupes, iš kurių pasirinkta po vieną valstybę (Prancūzija, Vokietija, Italija, Slovėnija, Suomija, Danija ir Lietuva).
Atsakant į tyrimo klausimą, buvo pasitelktas kokybinės turinio analizės metodas. Identifikuojant skirtingą valstybių supratimą, nagrinėti (duomenų šaltiniai) pasirinktų valstybių strateginiai dokumentai, atlikti pusiau struktūruoti
interviu su valstybių sprendimų priėmėjais bei analizuoti politikų pasisakymai viešojoje erdvėje.
Tyrimo rezultatai parodė, kad ES strateginė autonomija vienos valstybių grupės yra suprantama kaip politinis. Šalys mato ES kaip geopolitinę organizaciją, kuri turi skatinti bei ginti savo interesus, net jei jie kartais skirtųsi nuo pagrindinio sąjungininko – JAV. Europos siekimas tapti geopolitiniu veikėju, valstybių požiūriu, reiškia paradigminius pasikeitimus europiečiams ir būtinybę priimti idėją, kad Europos integracijos procesas yra daugiau nei bendroji rinka – Europa turi permąstyti save politiškai ir veikti politiškai, kad gebėtų nustatyti bendrus tikslus dėl kylančių grėsmių Europai.
Vieni pagrindinių motyvų, siekiant bendrijos nepriklausomumo, yra kylančios naujo pobūdžio grėsmės Sąjungos kaimynystėje ir taip pat JAV, kuri dėmesį pradeda telkti į Ramiojo vandenyno regioną bei vykdyti vienašališką užsienio politiką, atsiribojimas. Taip pat transatlantinis partneris nėra suinteresuotas tokių grėsmių valdymu kaip terorizmas, su
kuriuo vis dažniau susiduria ES. Svarbu pabrėžti, kad ši šalių grupė siekia Europos tapsmo globalia veikėja, kuri gebėtų
formuoti pasaulinę tvarką bei turėti įtaką besikeičiančioje pasaulio santvarkoje. Svarstant NATO santykį su ES, šių šalių grupės nuomone, Aljansas išlieka Europos kolektyvinės gynybos ir transatlantinio ryšio bei Europos branduolinės
kultūros pagrindu. ES ambicijų lygis turėtų apimti greito dislokavimo pajėgas, karines misijas kaimynystėje, užtikrinant
stabilumą bei taiką Rytų Europos, Balkanų ir Artimųjų Rytų regionuose. Taip pat akcentuojamas karinio štabo sukūrimas ir nekarinės priemonės, garantuojant bendrijos saugumą.
Kita grupė valstybių supranta strateginę autonomiją kaip kai kurių valstybių narių politinės darbotvarkės dalį. Manoma, kad jei siekiama stiprinti ES karinius pajėgumus, tai galima daryti investuojant daugiau lėšų bei kuriant praktines iniciatyvas kaip Europos gynybos fondas ar PESCO, kurios jau šiuo metu sėkmingai prisideda prie stipresnės bendrijos kūrimo. Tokiu būdu tuo pačiu bus pasiekta strategiškai autonomiškesnė Europa be papildomo politizacijos proceso. Ši šalių grupė pabrėžia santykį su NATO ir skeptiškai vertina ES kaip geopolitinį veikėją, galintį užtikrinti europiečių saugumą. Jų manymu ES galėtų būti aktyvesnė, kovojant su hibridinėmis grėsmėmis ir krizėse, kurios neapima
NATO 5 straipsnio aktyvavimo, tačiau svarbiausiu kolektyvinės gynybos veikėju išlieka bei išliks Aljansas kartu su JAV.
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VEIKSNIAI, LEMIANTYS LIETUVOS
VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ
MAŠININIO MOKYMOSI PRIEMONĖMIS
TEISĖSAUGOS VEIKLOJE
Įvadas.
Susidomėjimas mašininio mokymosi priemonių sritimi auga visose viešojo sektoriaus srityse visame pasaulyje [1], o ypač teisėsaugoje, naudingas greitesnis ir kokybiškesnis procesų valgymas. Tam, kad mašininio mokymosi
priemonės veiktų tinkamai ir nepažeistų visuomenės interesų, svarbu atsižvelgti į galimas mašininio mokymosi priemonių taikymo problemas (pavyzdžiui, skaidrumo ir žinių trūkumo), o per tinkamus organizacinius procesus, visuomenės informavimą ir komunikaciją užtikrinti visuomenės pasitikėjimą šiomis priemonėmis.

Tyrimo tikslas.
Surengus žvalgomąsias diskusijas su politikos formuotojų, teisėsaugos ir visuomeninių organizacijų atstovais,
surinkti duomenis, kurie atskleistų, kurie iš galimų veiksnių trukdo dirbtinio intelekto (toliau – DI) plėtrai Lietuvoje, su kokiais sunkumais susiduria institucijos bei organizacijos ir kokie veiksniai, jų nuomone, kelia (ne)pasitikėjimą visuomenėje.
Atlikta literatūros analizė atskleidė, kad visuomenė nenaudoja mašininių prietaisų (tokių, kaip pokalbių robotai (angl. chatbots) jeigu jais iš pradžių nepasitiki [2]. Taip pat, visuomenės pasitikėjimui pozityvią įtaką daro aiškiai iškomunikuota informacija apie dirbtinio intelekto apie DI naudojimą viešajame sektoriuje [3], DI rizikų atskleidimas [4], bei šių priemonių nauda visuomenei ir institucijoms [5]. Mašininio mokymosi priemonių taikymas turėtų vadovautis visais principais, pagrindiniai jų: galimybė, asmeniui, priimti sprendimus bei prižiūrėti sistemas; techninis patikimumas ir sauga; privatumas ir duomenų valdymas; skaidrumas; įvairovė, nediskriminavimas ir teisingumas; visuomenės ir aplinkos gerovė; atskaitomybė. Vadovaujantis minėtais principais būtų užtikrintas tinkamas sistemos veikimas, bei žmonių saugumas, kuris tiesiogiai susijęs su pasitikėjimo aspektu [6]. Taipogi, literatūroje pasikartoja ir kritiško vertinimo aspektas [7, 8], kuris suponuoja apie per didelio pasitikėjimo žalą ir tai, kad turime nuolat klausti, kaip tai paveiks teisėsaugos veiklos procesus [9], kurie tiesiogiai veikia mūsų
kasdienį gyvenimą.

Metodologija.
Tyrime naudojamas kokybinis metodas – žvalgomosios diskusijos. Suorganizuotos trys grupinės diskusijos su
1) politikos formuotojų,
2) teisėsaugos,
3) visuomeninių organizacijų atstovais.
Taikyta tikslinė dalyvių atranka, bendras dalyvių skaičius – 15. Dalyvių skaičiui įtakos turėjo pandemijos bei Ukrainos karo situacija. Įsitraukimą į tyrimą taip pat apsunkimo institucijų bei organizacijų nuomonė jog tema yra nesusijusi su jų atstovaujamos institucijos ar organizacijos veikla.
Visose grupėse taip pat buvo nagrinėjami galimi visuomenės pasitikėjimo ir nepasitikėjimo aspektai bei taip
pat koks yra žmogaus vaidmuo DI diegimo ir taikymo srityje. Atlikta pirminė kokybinė duomenų analizė – teminis kodavimas.

Rezultatai.
Kaip pasitikėjimo veiksnius VO bei PF išskyrė aiškumo, suprantamumo bei skaidrumo principus. Tuo tarpu visos
trys grupės pažymėjo gerųjų pavyzdžių viešinimą, bei skatinimą rodyti, kokią naudą visuomenė gali gauti. VO bei
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teisėsaugos atstovai pažymėjo jog visuomenės pasitikėjimui įgauti reikia laiko, per kurį žmonės gali priprasti prie
naujovių. VO ir teisėsauga manė, kad nepasitikėjimą gali kelti esamas kompetencijų bei bendrų žinių apie DI trūkumas teisėsaugoje bei visuomenėje. Teisėsauga papildė jog žinių trūkumas apie realybę įgalina paniką keliančius
vaizdus iš medijų bei filmų.
PF pozicija, jog neverta atsisakyti didelės rizikos technologijų, nes gale jų yra žmogus priimantis galutinį sprendimą, prieštaravo teisėsaugos atstovų pozicijai, jų manymu, būtent gale esantis asmuo gali tapti problema dėl negebėjimo kritiškai vertinti gautą informaciją. Rizikos valdymui abi minėtos grupės siūlė naudoti pakankamą duomenų kiekį, bei iš anksto numatyti galimas rizikas ir joms ruoštis. Taip pat, kartu su VO, minėjo, jog svarbiausia yra surasti tinkamas sritis, kuriose DI programos galėtų tinkamai veikti. PF papildė jog reikia apmokyti pareigūnus dirbti
su tokio tipo priemonėmis bei didinti visuomenės suvokimą, kodėl DI daro vieną ar kitą sprendimą.
Visose grupėse asmenys nurodė, kad žmogaus vaidmuo yra neišvengiamai reikalingas visuose procesuose, kaip
vartotojas, duomenų tiekėjas, sprendimų priėmėjas, jo vaidmuo svarbus nuo pradžios iki galo. VO bei PF buvo įvardytas pasiūlymas sukurti instituciją atsakingą už DI rizikos vertinimus, duomenų valdymą ir saugojimą. Taip pat VO
siūlė į procesą įtraukti savanorius, verslo ar mokslo organizacijas, kuriose yra kompetentingų asmenų bei praplėsti
sistemų kūrimo komandas į jas įtraukiant paprastus žmones, sociologus ir psichologus.
Teisėsaugos nuomone, komunikaciją turi vykdyti ne tik žiniasklaida, bet ir tie, kurie naudoja ir valdo sistemą – jie
turėtų teikti informaciją apie tai, kaip yra renkami duomenys, kokia tos sistemos paskirtis ir kaip ji veikia. Šiai nuomonei pritarė ir PF atstovai pridėdami jog įsitraukti turėtų ne tik sistemos naudotojai, tačiau ir kūrėjai – verslas, bei
mokslas. Įdomu jog visos trys grupės svarstė ar tikrai šios žinios yra reikalingos visai visuomenei?
Visos grupės minėjo, kad teisėsaugos institucijos neturi pakankamai resursų, kad galėtų į sistemų kūrimo procesą pritraukti verslą. Neminint didelės finansinės šių sistemų naštos, nuo šios rinkos atgraso teisinis reglamentavimas. DI akto projekte esantys pertekliniai reikalavimai, PF nuomone, sudaro sunkias sąlygas naujiems verslams
kurtis. Teisėsauga tuo tarpu nurodė, kad kol nėra nustatyta, kas neša atsakomybę už sistemos operavimą, tai kelia
sunkumų norint gauti leidimus prieigai prie duombazių – o be duomenų, įrankiai tampa beprasmiai.
Dalyviai pažymėjo jog įdėjus žmogiškąsias vertybes atsiranda ir klaidos, todėl jų nuomone tai jokiu būdu negali būti praktikuojama. VO išreiškė požiūrį jog technologija, kuri mimikuoja žmogaus elgesį, to nesugeba padaryti iki
žmogaus lygio, todėl gali turėti priešingą efektą ir gąsdinti žmones.

Išvados.
Apibendrinant, dalyviai manė jog DI priemonėms turi būti surastos tam tikros sritys, kur jos gali tinkamai veikti ir pasitarnauti. Visose grupėse asmenys nurodė, kad žmogus yra neišvengiamai reikalingas visuose procesuose,
kaip vartotojas, duomenų tiekėjas, sprendimų priėmėjas. Visi dalyviai pažymėjo gerųjų pavyzdžių viešinimą, bei
skatinimą rodyti, kokią naudą visuomenė gali gauti, taip keliant pasitikėjimą. Žinių apie DI bei kompetencijų trūkumas institucijose, dalyvių nuomone, kelia nepasitikėjimo bei baimės emocijas. Teisėsaugos bei PF atstovai pažymėjo bendradarbiavimo tarp institucijų poreikį, bei mano jog komunikacija turėtų vykti visomis kryptimis (per: žiniasklaidą, mokslą, verslą, teisėsaugos institucijas, visuomeninės organizacijos). Diskusijose akcentavo jog didelės
finansinės naštos DI plėtra yra apsunkinama pertekliniais reikalavimais teisinėje srityje. Su kylančiomis rizikomis
dalyviai skatina susitvarkyti keliant pareigūnų kompetencijas bei didinant visuomenės suvokimą apie DI priemonių
taikymą teisėsaugoje.

Rekomendacijos.
1. Siekiant didinti visuomenės įsitraukimą į mašininio mokymosi priemonių kūrimo procesą, skatiname įsitraukti pilietinės visuomenės organizacijas, kurios savo ruoštu gali ne tik teikti vertinimus, bet ir pritraukti visuomenę savanoriškai veiklai.
2. Skaitmeninio raštingumo kėlimas, šiuo atveju, yra aktualiausias teisėsaugos institucijose, ne tik dėl bendro
suvokimo, tačiau ir tokių sistemų naudojimo bei taikymo galimybių ateityje. Taip pat, aktyvesnis bendradarbiavimas tarp valstybės institucijų padėtų didinti sutelktumą taip skatinant aktyvesnį mašininio mokymosi
priemonių taikymą institucijų veikloje.
3. P
 olitikos formuotojams svarbu peržvelgti DI reglamentavimo aspektus į procesą įtraukiant visuomeninėse
organizacijose bei teisėsaugoje esančius kompetentingus asmenis, turinčius naudingos praktikos šioje srityje, taip užkertant kelią pertekliniam reglamentavimui.
4. Vieningas tikslas visiems subjektams, susijusiems su DI procesais, išlieka aiškios komunikacijos plėtra visuomenei
apie DI taikymą bei gaunamą naudą teisėsaugoje.
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Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0188) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SOCIALIAI JAUTRUS LYTIŠKUMO
UGDYMO TURINYS: MOKINIŲ KRITINIS
MĄSTYMAS, TĖVŲ IR VISUOMENINIŲ
ORGANIZACIJŲ VERTYBINĖ POZICIJA
Pedagogų, mokslininkų, švietimo politikos strategų pripažįstama, kad jaunimo rengimo gyvenimui turinys turi būti jautrus edukologinių, socialinių, ekonominių ar politinių problemų sprendimui ir, pirmiausiai, socialinę atskirtį mažinančių pedagoginių aplinkų modeliavimui. Įgyvendinant Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą, mokyklose dažnai stebimas stručio sindromo reiškinys, gana skeptiškai vertinant minimos programos siekinius ir įgyvendinimo strategijas, ypač dėl socialiai jautraus jo turinio konteksto. Tokiomis aplinkybėmis
ypatingą reikšmę įgauna tos švietimo politikos pamatinės kategorijos, kurios padeda modeliuoti mokinių kritinio
mąstymo edukacinių aplinkų kūrimo veiksmingas praktikas ir metodologijas.

Tyrimo tikslas.
Nustatyti mokinių kritinio mąstymo, tėvų ir visuomeninių organizacijų vertybinių nuostatų socialiai jautraus
lytiškumo ugdymo turinio kontekste esamą padėtį Lietuvoje.

Tyrimo metodologinė pozicija ir metodika.
Šio tyrimo autoriai vadovaujasi natūralistine žmogaus sampratos metodologine prieiga, kurioje sureikšmintos paauglių pastangos pažinti save ir kritiškai vertinti savo pažinimo, vertybinių nuostatų ir būties raidos aspektus ieškant ir identifikuojant prasmingo gyvenimo vertybes. Tiriamo objekto rezultatų validumui ir patikimumui
užtikrinti vadovaujamasi trianguliacijos principu. Dėl to tyrimui naudotos kokybinė ir kiekybinė strategijos. Jos
įgyvendintos taikant tokias priemones: struktūruotas interviu su mokiniais identifikuojant kritinio mąstymo požymius socialiai jautrių lytiškumo ugdymo temų mokymosi metu (8 tiriamieji), interviu su mokinių tėvais (6 tiriamieji) nustatant tėvų socialiai jautrių lytiškumo temų suvokimą ir vertybines nuostatas jomis bei visuomenės veikėjų (8 tiriamieji) viešai pasiekiamo turinio socialiai jautriomis lytiškumo temomis kokybinė analizė identifikuojant temų socialinio jautrumo kontekstus. Kiekybinio tyrimo strategija (anketinė apklausa) taikyta nustatant socialiai jautrias paauglių lytiškumo ugdymo temas pedagogų ir tėvų požiūriu. Jame dalyvavo 279 mokytojai ir 114 mokinių tėvų. Tiriamųjų imties validumui nustatyti buvo atlikta tiriamoji faktorinė analizė ir naudotas Kaizerio–Mejerio–Olkino ir Bartleto testas trimis atvejais: analizuojant tik mokytojų, tik tėvų ir bendrus rezultatus. KMO reikšmės atitinkamai: 0,943; 0,865 ir 0,943. Statistiniam skirtumų reikšmingumui nustatyti pasirinkta neparametrinė analizė naudojant Mann Whitney U testą su 0,05 reikšmingumo lygmeniu. Mokinių interviu duomenys analizuoti taikant kokybinės turinio analizės metodą pagal mokslininkų Bermingham (2015), Facione (1990), Tripathy (2020) darbuose apibūdintus kritinio mąstymo kriterijus: atvirumas (tiek priimant kitų nuomonę, tiek dalijantis savo nuomone bei žiniomis), empatija (bandymas vertinti save iš šalies, tolerancija, atjauta), konstruktyvus abejojimas, gėrio siekis (pilietiškumas), savirefleksija (taip pat ir gebėjimas klausti), kūrybiškumas (ypač analizuojant prieštaringus klausimus). Analizės metu gauti tyrimo duomenys įvertinti diskusijų dalyje ir jų pagrindu pateiktos išvados.
Socialinis lytiškumo ugdymo turinio jautrumas sukuria nepalankias sąlygas organizuoti ir vykdyti pedagoginį
procesą mokyklose. Neretai, atsiradus konfliktinei situacijai tarp mokyklos administracijos ir bent vieno mokinių
tėvų bendruomenės asmens, mokyklose atšaukiamos įvairios lytiškumo ugdymo veiklos. Netgi šio tyrimo metu –
tiriant socialinį lytiškumo ugdymo turinio jautrumą – X mokykloje buvo susilaukta mokinių tėvų reakcijų, abejojančių tiek šio tyrimo, tiek paties lytiškumo ugdymo mokykloje prasme ir socialine reikšme. Visgi, galima pasidžiaugti tuo, kaip mokyklos administracija ir kiti mokytojai palaikė tyrimo autorius ir paaiškino, kodėl mokykla
renkasi atvirumu grįstą lytiškumo ugdymo metodologinę poziciją. Taip buvo užkirstas kelias Wiley et al. (2020)
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aprašytų su lytiškumo ugdymu mokykloje susijusių gandų sklidimui tėvų bendruomenėje. Svarbu suvokti, kad
toks palaikymas dažnai yra būtina sąlyga įgyvendinant SLURŠ programos lytiškumo ugdymo dalį. Tokio pobūdžio
mokytojų apsauga kuria mokytojo prestižo didinimo veiksnius, kurie, kaip teigia Zimmerman ir Robertson (2017),
yra būtini kalbant prieštaringomis, o taip pat ir socialiai jautriomis, temomis. Priešingu atveju, tiek pedagogai,
tiek didžioji dalis mokinių nusivilia, pradeda abejoti visuomenės raidos aukščiausių siekinių prasmingumu, aštrėja kartų vertybiniai konfliktai.
Stebėtina ir tai, kad tiek tyrime dalyvavę mokytojai, tiek tėvai retai kada vertina su biologiniais lytiškumo aspektais susijusias temas (lytiniai organai, seksas) kaip socialiai jautrias. Hess (2009) teigtų, kad taip yra dėl temų socialinio išspręstumo. Beje, mokiniai neturi su šiomis temomis susijusių jautrių patirčių. Nors pagal R. M.
Lee (1993) kriterijus šios temos išlieka asmeninės, mokytojų ir tėvų požiūriu jų socialinis jautrumas nedidelis.
Vis dėlto, esama ir nemažų skirtumų tarp mokytojų ir tėvų socialinio jautrumo išraiškos lygio lytiškumo temomis patirties. Mokinių tėvams dažniausiai jautrios yra tos temos, kurias jie sieja su savo ar artimųjų skaudžia patirtimi. Tuo tarpu mokytojai vertina šį reiškinį pedagoginės sąveikos vyksmo kontekste, kurios pagrindiniai dalyviai – mokiniai – tokios patirties turi gerokai mažiau, todėl klasėje šių temų socialinio jautrumo kontekstas yra
ne taip stipriai išreikštas.
Praktika rodo, kad netgi aktyviai įsitraukę į lytiškumo ugdymo pamokų didaktinį procesą mokiniai neretai
stokoja žinių įvairiomis socialiai jautriomis lytiškumo temomis. Nors pažinimo proceso instrumentalizmo prasme mokiniai sugeba identifikuoti socialiai jautrias temas, jiems pakankamai sunku, o kartais net neįmanoma
adekvačiai suvokti temos prieštaringumo kontekstą, o tai, pasak Hitchcock (2018), yra kritinio mąstymo kompetencijos stokos išdava. Dėl to mokytojai, apibūdindami nagrinėjamos temos socialinio jautrumo lygį, dažniausiai
pasitelkia diskusijos ar kitus socialinio konstruktyvizmo teorija grįstus mokymo/si metodus. Dažniausiai naudojami mokymosi bendradarbiaujant, vertybinio balsavimo, ekspertų, keitimosi socialiniais vaidmenimis metodai.
Ir beje, sudėtingiausia pedagoginės sąveikos problema socialiai jautrių lytiškumo ugdymo temų pažinime slypi
mokinių negebėjime vertinti visuomeninio lygmens problemas. Kaip teigia Paul (2000), tik kritiškai mąstantis asmuo gali atsižvelgti į visuomenines problemas, sąmoningai rinktis pilietišką gyvenimą. Tačiau mokiniai dažnai nesuvokia, o kartu ir netoleruoja socialiniu kultūriniu požiūriu socialinę atskirtį išgyvenančių bendruomenių. Vertinant jas jaučiama indoktrinuota, dažnai tik vienareikšmį sprendimą turinti pozicija. Šią poziciją reflektuoti ir transformuoti galima kritinio mąstymo veikdinimo edukacinėmis priemonėmis: sistemingai ugdant mokinių empatiją,
mokant juos suvokti skirtingų interesų grupes, kritiškai vertinant stigmatizuotos vertybinės pozicijos apraiškas.

Išvados ir rekomendacijos.
Modeliuojant SLURŠ programos lytiškumo ugdymo turinio pažinimą mokinių kritinio mąstymo veikdinimo
priemonių pagalba, pedagogai ir mokslininkai pastebi, kad socialiai jautrių temų pamokų sėkmę galima pasiekti
tokiomis pedagoginės sąveikos priemonėmis:
•	sąveiką grindžiant neindoktrinuota mokinių ir mokytojų vertybine pozicija pristatant socialiai jautrias ir
prieštaringas temas;
•	socialiai jautrios temos turinį mokiniams pristatant jų turimos patirties lygmeniu;
•	kritinio mąstymo priemonių pagalba (atvirumas, tolerancija, gebėjimas klausti, konstruktyvus abejojimas, žinių stygiaus atpažinimas, kūrybiškumas, egoizmo raiškos valdymas) sublimuojant temos socialinį
jautrumą;
• keliant tik mokslo žiniomis pagrįstus lytiškumo ugdymo tikslus;
• vengiant propagandinės retorikos pedagoginės komunikacijos metu;
•	praktiškai demonstruojant atvirumu grįstą pedagogų poziciją tiek komunikuojant su mokiniais, tiek su jų
tėvais;
•	jaunimo lytiškumo ugdymo metodologinę prieigą grindžiant kritinio mąstymo kategorija, taip kartu su mokiniais natūraliai prisidedant prie socialinę atskirtį mažinančios visuomenės kūrimo.
Nustatyta, kad socialiai jautriausias lytiškumo ugdymo turinys yra siejamas su asmenine patirtimi, kiek mažiau – temų prieštaringumu. Tarp minimų temų reikšmingiausios yra: prievarta, smurtas šeimoje, psichologinis,
fizinis ir seksualinis priekabiavimas, abortas, skyrybos. Taip pat lytinis potraukis ir seksas, prekyba žmonėmis ir
seksualinės orientacijos.
Atliktų tyrimų pagrindu galima teigti, kad bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai nėra tikslingai rengiami socialiai jautraus ugdymo turinio pažinimui. Dėl to dalis mokinių dažnai patenka į socialinės atskirties grupes, patiria
patyčias. Nors mokiniai dažniausiai yra atviri ir tolerantiški, tačiau retai kada jaučia pagarbą kitaip manantiems.
Jiems sunku konstruktyviai abejoti, vertinti argumentų reikšmingumą ir loginį pagrįstumą. Be to, mokiniai nepakankamai skatinami vertinti visuomeninį socialiai jautrų lytiškumo ugdymo turinio naratyvą.
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Švietimo politikams ir mokyklų vadovams rekomenduojama didesnį dėmesį skirti pedagogų socialiniam saugumui užtikrinti įgyvendinant socialiai jautrų lytiškumo ugdymo turinį. Pedagoginės sąveikos metu rekomenduojama pasirinkti tokias strategijas ir metodologines priemones, kurios užtikrina socialinio jautrumo reiškinio sublimaciją, padedančia kurti aukštesnio lygio vertybių internalizavimo pedagogines aplinkas.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0210) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SANTYKIŲ KOKYBĖS TEIGIAMŲ
SAVYBIŲ IR GYVENIMO KOKYBĖS
RYŠYS PAAUGLYSTĖJE
Įvadas.
Tyrimų duomenimis santykiai su tėvais ir draugais nurodomi esant svarbiais paauglio psichologinės raidos veiksniais (Miething ir kt., 2016; Branje, 2018). Nustatyta, kad neigiamomis savybėmis išreikšta santykių kokybė su tėvais ir
draugais siejama su prastesne psichologine paauglių sveikata (Ozaslan ir kt., 2021), tačiau nėra aišku, koks konkrečių
santykių kokybės teigiamų aspektų ryšys su gyvenimo kokybe paauglystėje. Šio pranešimo tikslas – analizuoti santykių
kokybės teigiamų aspektų su tėvais ir draugais sąsają su paauglių subjektyviai vertinama gyvenimo kokybe.

Metodika.
Pranešimui naudota VU Psichologijos instituto Raidos psichopatologijos tyrimų centro vykdomo mokslinio tyrimo
projekto duomenų dalis. Buvo analizuoti 272 tyrimo dalyvių (169 mergaitės ir 103 berniukai), kurių amžius svyravo
nuo 11–17 m. (M = 14, 61; SD = 1, 63), duomenys. Santykių kokybės su tėvais ir draugais teigiami aspektai buvo vertinti remiantis Santykių tinklo aprašu – Santykių savybių versija (NRI-RQV; Furman & Buhrmester, 1985)). Gyvenimo
kokybės įvertinimui naudotas gyvenimo kokybės klausimynas (KIDSCREEN-10; the KIDSCREEN group Europe, 2006)).

Rezultatai.
Nustatyta, kad paauglių subjektyviai vertinama gyvenimo kokybė yra statistiškai reikšmingai susijusi su visais teigiamais santykių kokybės aspektais ir bendru jos rodikliu (artumu) su tėvais, tačiau santykių kokybė su draugais neturėjo šio ryšio. Tolesnė analizė atskleidė lyties skirtumus: berniukai nurodė geresnę santykių kokybę (artumą) su tėčiu,
o mergaitės su draugais. Amžius neigiamai koreliavo su teigiama santykių kokybe su tėvais. Daugialypė regresinė analizė parodė, kad artumas su motina ir su tėčiu yra reikšmingi mergaičių (R2 = 0,31, F (3, 139) = 20,84, p < 0,001), bet
ne berniukų (R2 = 0,17, F (2, 84) = 8,82, p < 0,001) gyvenimo kokybės prognostiniai kintamieji. Artumas su draugais nebuvo reikšmingas prognostinis kintamasis mergaičių gyvenimo kokybei.

Išvados.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad santykių kokybės teigiamos savybės su tėvais, bet ne su draugais, siejasi su gyvenimo kokybe paauglystėje.
Raktiniai žodžiai: santykių kokybė, teigiamos savybės, gyvenimo kokybė, paauglystė.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0211) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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FENOMENU GRĮSTO METODO
TAIKYMAS MOKANT UŽSIENIO
KALBŲ LIETUVOS MOKYKLOSE
2016 metais Suomijos švietimo sistema priėmė progresyvų sprendimą – į bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo turinį privalomai įtraukė fenomenu grįstą metodą [1]. Ir nors tai nebuvo lengvas sprendimas, teigiama, kad tai buvo pozityvus ir reikalingas žingsnis švietime [2]. Ir nors fenomenu grįstas ugdymas tikrai neturėtų pakeisti įprasto mokymosi modelio, nes mokiniai įgauna naudos tiek pasyvaus naujos informacijos apdorojimo metu, tiek aktyvaus mokymosi
metu [3], fenomeno metodo teikiama nauda suponuoja, kad yra tikrai verta įtraukti fenomenu grįstą tyrinėjimą į mokinių ugdymo metodų sąrašą. Makarova (2020) išskyrė tokius fenomeno metodo privalumus, kaip didesnis mokinių
įsitraukimas dėl to, kad jiems iš tiesų yra įdomu tyrinėti, probleminių klausimų kėlimas žvelgiant siekiant surasti išeitį
pateiktai problemai, mokinių atliekamos veiklos yra susiję su realiais gyvenimo fenomenais ar įvykiais [4].
Žvelgiant į gerąją Suomijos patirtį, atliktu tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar Lietuvos mokyklų mokytojai galėtų
šį metodą taikyti savo pamokose mokant užsienio kalbų, kokios yra rekomendacijos mokykloms ir mokytojams, kurie
norėtų įtraukti šį metodą į ugdymo programas.

Tyrimo tikslas:
Išanalizuoti Lietuvos mokyklų pasiruošimą į ugdymo programą įtraukti fenomenu grįstą metodą, parengiant rekomendacijas, kaip būtų galima pritaikyti PhenoBL mokant užsienio kalbų.

Tyrimo metodika:
Mišraus tyrimo strategija. Šis dizainas pasirinktas siekiant suteikti išsamesnį tyrimo problemos supratimą – apklausos metodu išsiaiškinama, kokia yra Lietuvos mokytojų patirtis, taikant PhenoBL. Atlikus interviu su mokytojais,
kurie jau yra mokę užsienio kalbų pasitelkus PhenoBL, parašytos rekomendacijos, kaip būtų galima integruoti PhenoBL į lietuviškas ugdymo programas.
Kiekybiniame tyrime anketą užpildė 405 Lietuvos mokyklų mokytojai, mokantys užsienio kalbų. Apklausos metu
buvo vertinama, koks yra mokytojų požiūris į inovacijas, kokius inovatyvius metodus jie naudoja savo pamokose, kokia yra mokyklų, kuriose jie dirba, pozicija inovacijų klausimu bei kaip jie vertina savo mokinius pagal išskirtas savybes.
Kokybinė dalis – gerosios patirties ir iššūkių įvardijimas interviu metu. Interviu dalies metu buvo kalbinti 5 mokytojai, kurie yra taikę fenomeno metodą pasitelkdami užsienio kalbas (vidutinė interviu trukmė – 30 minučių) iš 3 skirtingų mokyklų (visos mokyklos yra Vilniuje, jos yra privačios, 2 pradinės ir 1 pagrindinė).
Išanalizavus duomenis apie tai, koks yra mokytojų požiūris į inovacijas, paaiškėjo, jog mažiausiai buvo pritarta teiginiui, kad inovacijos tiesiog neveikia. Taip pat, vieni nepopuliariausių teiginių buvo apie neigiamą inovacijų pusę – užsienio kalbų mokytojai nepritarė, kad inovacijų diegimas jiems keltų stresą arba tai, jog inovacijos retai prigyja ilgalaikėje perspektyvoje. Stipriausiai pritarta buvo teiginiams, kad inovacijos daro mokymosi procesą įdomesniu, inovacijos
daro teigiamą įtaką ne tik mokytojų profesiniam tobulėjimui, bet ir mokinių įsitraukimui į pamokos veiklas.
Iš visų inovatyvių metodų, dažnai ir reguliariai į pamokų veiklas įtraukiami minčių lietus, metodas, kai mokiniai moko vieni kitus, projektinis mokymas. Mažiausiai įtraukiami buvo fenomenu grįstas metodas, imersija bei apversta klasė.
Siekiant išsiaiškinti mokyklų administracijos, kuriose dirba mokytojai, požiūrį į inovacijas, paaiškėjo, kad daugiausiai buvo pritarta teiginiams, kad edukacinės inovacijos mokyklose yra vertinamos pozityviai, taip pat, kad mokytojai, norėdami į savo pamokas pasikviesti svečią – ekspertą jaustų mokyklos pritarimą (kalbama ne apie pandeminę situaciją) bei, esant poreikiui, mokytojai gali mokyti mokinius ne mokyklos pastate. Mažiausiai buvo pritarta teiginiams, kad mokykla tik formaliai palaiko inovacijų diegimo idėją, kad inovacijos yra diegiamos tik tada, kai to imasi
patys mokytojai.
Siekiant įvertinti ar mokiniai turi reikalingų įgūdžių tam, kad būtų galima taikyti fenomenu grįstą metodą ugdymo procese, mokytojai buvo prašomi įvertinti, kaip jie pritaria nurodytam teiginiui. Labiausiai buvo pritariama, kad
mokiniai geba sėkmingai dirbti grupėje bei komandoje, geba sėkmingai bendradarbiauti bei įsivertinti atliktą darbą.
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Mažiausiai buvo pritarta teiginiams, kad mokiniai geba sugalvoti ir išreikšti daugybę įvairių idėjų, hipotezių, variantų
bei geba pasitelkti įvairias problemų sprendimų strategijas.
Mokytojų patirtis parodė, kad mokinių gebėjimas kalbėti užsienio kalbomis turi teigiamos įtakos proceso kokybei.
Taip yra dėl teorinės medžiagos, resursų mokiniams anglų ar kita užsienio kalba, kurie yra skirti gilinimuisi į procesą.
Mokytojai vieningai pritarė, kad užsienio kalbų taikymas yra labai organiškas ir nereikalauja papildomų pastangų. Taip
pat, užsienio kalbas dėstanti mokytoja teigė, jog tai, kaip ir kiek kalbų mokymasis bus įtrauktas į tyrinėjimo procesą
labai priklauso nuo mokytojų tikslų, išsikeltų planavimo etape. Jei tikslas yra įtraukti kuo daugiau užsienio kalbų, tuomet patį procesą galima sėkmingai pakreipti ta linkme.
Vieningai buvo pritariama nuomonei, kad vienas svarbiausių fenomeno metodo įgūdžių – tai gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti grupėje. Jis ne tik leidžia mokiniams atskleisti savo stipriąsias puses, savarankiškai pasiskirstyti vaidmenimis, bet ir ugdo konfliktų sprendimo ir bendro tikslo siekimo įgūdžius. Jei įprastose pamokose mokiniai susiduria su sunkumais dirbant grupėse, jie prasčiau įsitraukia ir į fenomeno tyrinėjimą. Kiekybiniame tyrime mokytojai labiausiai pritarė teiginiui, kad jų mokiniai geba sėkmingai dirbti grupėje ir komandoje.
Taikant fenomeno veiklas, veiklos trukmė ir erdvė skiriasi nuo įprastos pamokos – tiek laikas, kiek trunka tyrinėjimas, tiek vieta, kur vyksta tyrinėjimas, priklauso nuo mokinių poreikių. Būtent mokyklos lankstumas bei mokytojų
bendradarbiavimas yra dar viena labai svarbi fenomeno metodo taikymo dalis. Kiekybiniame tyrime buvo stipriai pritarta, kad esant poreikiui, pamokas galima vesti ne mokyklos pastate, tačiau nebuvo išreikštas stiprus pritarimas, kad
administracija neprieštarautų kelių pamokų jungimui, laikinai adaptuoti tvarkaraščius.
Fenomeno tyrinėjimo eiga bei sklandumas labai priklauso nuo mokytojų įdirbio bei pasiruošimo. Kadangi fenomeno metodo esmė yra procesas, o ne galutinis produktas, mokytojai yra linkę sukurti tokią mokymosi erdvę, kad mokiniai galėtų kuo daugiau dirbti savarankiškai. Pasiruošimas reikalauja daug laiko ir pastangų, tad didelis palengvinimas
yra tai, kad mokytojai dirba grupėje – jie kartu planuoja fenomeno tyrinėjimo procesą, pasidalina atsakomybėmis. Vis
tik, apklausoje pasiteiravus, ar mokytojai dirba grupėse bei ar mokykloje yra sąlygos mokytojams dirbti tarpdisciplinėse komandose, šie teiginiai didelio pritarimo nesulaukė.
Refleksija yra labai svarbi tyrinėjimo proceso dalis ir interviu dalyvavę mokytojai taip pat buvo tuo įsitikinę. Interviu metu paminėta refleksijos dalis kaip labai svarbi buvo įvardinta dėl mokinių akademinio ir emocinio tobulėjimo galimybės. Remiantis kiekybinio tyrimo duomenimis, 53,2 % mokytojų mano, jog jų mokiniai lyg ir geba įsivertinti savo
atliktą darbą, 40,3 % yra tuo įsitikinę. Net 58,0 % mokytojų mano, kad mokiniai lyg ir geba priimti bendraklasių vertinimą bei įsiklauso į pateiktas refleksijas apie jų atliktą darbą, 33,1 % mokytojų tuo neabejoja.
Atlikus tyrimus ir išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad Lietuvoje, mokant užsienio kalbų, būtų galima taikyti fenomenu grįstą ugdymo metodą – mokiniai geba dirbti ir bendradarbiauti grupėje, geba įsivertinti savo atliktą darbą, mokytojai labiau teigiamai žiūri į inovacijų diegimą. Taip pat mokyklose nėra nepritariama skirtingų disciplinų jungimui
bei mokytojų bendradarbiavimui, nors vis tik šie aspektai yra labai svarbūs fenomeno metodo taikyme, tad tam reikėtų skirti papildomo dėmesio prie pradedant taikyti fenomeno metodą. Iš visų dalykų, užsienio kalbos yra bene paprasčiausiai ir organiškiausiai integruojama disciplina, kurią galima įtraukti į kiekvieno fenomeno tyrinėjimą – kalba tampa
įrankiu, o ne tikslu, taip grąžinant kalbai jos pirminę funkciją.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0225) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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COVID-19 PANDEMIJOS KRIZĖS
POVEIKIS RUANDOS NACIONALINEI
SUSITAIKYMO POLITIKAI
Beprecedentė COVID-19 pandemija, net ir savo prigimtimi būdama sveikatos krize, neabejotinai paveikė ir
daugelį kitų sričių. 2019 m. prasidėjusi krizė, 2022 m. pirmojo pusmečio duomenimis, globaliai nusinešė virš 6
mln. gyvybių. Nors pati pandemija vis dar tebesitęsia, o iki šiandienos vienokiu ar kitokiu būdu yra paveikusi
praktiškai visas pasaulio valstybes, pirmosios autorių analizės teigia, jog tai – ledkalnio viršūnė, todėl ekonominiai, socialiniai, politiniai šios pandemijos padariniai tęsis ir bus jaučiami ne vieną dešimtmetį. [1, 2, 3] Remiantis buvusių krizių ir pirmosiomis šios pandemijos analizėmis, galima daryti prielaidą, jog ši krizė ne tik sustiprino,
bet ir pasitarnavo nedemokratinių režimų, kitų suinteresuotų šalių sustiprėjimui. Ji buvo puikiai išnaudota galios
telkimui, asmeninės įtakos, interesų, technologinio išsivystymo demonstravimui, o galiausiai, prestižo nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu plėtimui, išnaudojant įvairias diplomatijos formas bei kitų šalių valdymo priemonių,
pasirinktų strategijų diskreditavimą. [4, 5]
Šiam tyrimui pasirinkta Ruanda, kuri yra įdomi dėl savo nacionalinės susitaikymo politikos, tapusios ne tik
vidaus valdymo, bet ir šalies išorinio įvaizdžio ar tapatybės dalimi. Ji taip pat išsiskyrė ir savo reakcija į pandemiją. Tiek regiono, tiek globaliu mastu skelbiama informacija apie šią šalį iš tiesų kuria vaizdą, jog tai galėjo būti tikrai sėkmingo pandemijos suvaldymo atvejis. Kita vertus, globaliai pandemiją stebėjusių institucijų ataskaitose
fiksuojama, jog net ir sveikintinas šalies novatoriškų sprendimų taikymas ar priemonių įvairovė nacionaliniu lygmeniu buvo pernelyg agresyvūs, neleidę nukrypti nuo centrinės valdžios sudarytos reagavimo strategijos. Taigi
juos būtina ne tik kvestionuoti, bet ir atidžiau ištirti. [6, 7] Kalbant apie Ruandos valdžios reakciją bei pasirinktas
kovos su sveikatos krize priemones, tampa vis įdomiau stebėti artimą jų ryšį su itin Ruandai aktualia ir pakankamai unikalia bei nuo valdžios dominavimo neatskiriama, iš viršaus į apačią implementuojama nacionaline susitaikymo politika. [8] Vis dėlto, pastarųjų metų kontekste mokslinių darbų apie tai, kaip pereinamojo laikotarpio
teisingumo mechanizmus, o konkrečiai, susitaikymą, veikia pandemija, praktiškai nėra.
Force majeure grėsmių įtaka ir jų poveikis valstybėms, jų visuomenėms bei tokio tipo krizių pasitelkimas valdžios atstovų galiai telkti ne naujas, tačiau vis aktualesnis akademinių diskusijų laukas. Pristatydama šoko doktrinos fenomeną, autorė N. Klein parodo, jog visuomenės, kurios susiduria su force majeure grėsme, dėl situacijos
sukelto šoko, netikrumo ir pasimetimo yra linkusios daugelį jiems svarbių aspektų paaukoti, dažnai net nekvestionuodamos realių tokio veiksmo pasekmių. Būtent tokiuose momentuose, kuomet žmonės yra fiziškai ir psichologiškai pažeidžiamiausi, atsiranda tie, kurie „pradeda darbą“, siekdami pakeisti ar išnaudoti susiklosčiusią
situaciją. [9, 10] I. Kelman pristatyta „nelaimių diplomatijos“ koncepcija šį požiūrį reikšmingai išplečia, į analizes
įtraukiant tai, kas vyksta nelaimės epicentre ir ne ką mažiau svarbiais laikotarpiais prieš ir po to. Akademikas
teigia, jog fokusuojantis įvykis ne tiesiogiai veikia, o tampa terpe tam tikriems sprendimams ar pokyčiams įvykti. Tai priklauso nuo to, su kokiu politiniu kontekstu (pvz.: istorija, lyderystė, valstybės vadovų (ne) kaita, kultūriniai archetipai, šalies valdymo sistema ir struktūra, buvusių fokusuojančių įvykių patirtys, tarptautinis vaidmuo
ir kt.) šis įvykis sureagavo ir kokią vertę jame įgavo. [11, 12] Šiame tyrime, siekiant ištirti COVID-19 pandemijos
poveikį Ruandos nacionalinei susitaikymo politikai (jos tikslams, priemonėms, rezultatams), platesnio konteksto
veiksnių įtaką ir pasekmes analizuojančios teorijos buvo derinamos su galios telkimo būdus, ir konkrečiai, Ruandos specifiškumą analizuojančios literatūros idėjomis. Force majeure įvykio kontekste valstybės nepasikeičia per
dieną, o reakcijos yra politinės linijos (-ų) tąsa. Per tyrėjos sudarytą modelį buvo patikrinta, kaip Ruandos politika, kuri remiasi keturiais pagrindiniais ramsčiais, buvo retransliuota susitaikymo politikos kontekste, kuomet susidurta su force majeure grėsme.
Atliktas dviejų dalių empirinis tyrimas siekiant patikrinti tyrimo tikslą atliepiančius ir darbe keliamus du ginamuosius teiginius. Analizė remiasi kokybinio tyrimo metu surinktais pirminiais duomenimis gautais vykdant pusiau-struktūruotus pilotinio ir ekspertinio tipo interviu, stebėjimo dalyvaujant per nuotolį medžiaga, papildomų
pirminių ir antrinių šaltinių turinio analize. Ankstesni tyrimai apie Ruandą bei pačios autorės 2020 m. vykdyto
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etnografinio pobūdžio lauko tyrimo metu vesti užrašai leido identifikuoti keturis pagrindinius Ruandos politikos
ramsčius (t. y. genocido patirtis, nuolanki politinė kultūra, centralizuotas ir visus visuomenės gyvenimo aspektus
paliečiantis valdymas, siekis būti lydere tarptautinėje arenoje), kuriais remiantis buvo vykdomas poveikio susitaikymui vertinimas.
Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog autorės modelyje išskirti pjūviai aktualizavosi. Tai rodo, jog šalies
istorijos ir nuoskaudų naratyvas atgimė naujai ir buvo išnaudotas siekiant pateisinti griežtas, o kartais ir pernelyg
agresyvias valdžios institucijų priemones. Patirto šoko metu atsinaujino skaudūs „1994 m. konflikto įvykių išvakarių“ [13] momentai, trauminės patirtys. Suaktyvėjusios baimės ir nerimo veikiamai visuomenei istoriškai „laimėjęs“ lyderis ir „valdžia, kuri ėmėsi visų iniciatyvų“ [14], naujai įkūnijo vienintelės apsaugos šaltinį.
Kultūriškai paklusni, disciplinuota, istoriškai atspari bei mažai protestuoti linkusi Ruandos visuomenė išnaudota kaip pagrindas valdžios galios plėtimo ir kontrolės tikslams įgyvendinti įvedamoms represyvioms priemonėms bei ribojimams. Dėl vyraujančio nuolankaus požiūrio, pagarbos ir pasitikėjimo valdžios sprendimais [15]
išsiplėtė palanki erdvė griežtesnės valdžios kontrolės strategijos įvedimui. Bausmių baimė neleido nukrypti nuo
centralizuotos reagavimo į pandemiją linijos. Tai mažino įsitraukimą, priverstinai keitė net ir kasdienius gyventojų įpročius, nusistovėjusias rutinines bei itin svarbias ir artimas kultūrines tradicijas, bendruomenių susitikimus,
jautrias gedulo laikotarpio minėjimų praktikas.
Viešojo valdymo sistema bei itin centralizuota ir net mažiausiame administraciniame vienete veikianti valdžios kontrolė leido didinti stebėjimą, sekimą. Piliečių santykio su valstybe stiprinimui buvo pasitelkta iki tol išplėtota tinklaveiką. Grindžiant poreikį efektyvinti augančių susirgimo atvejų atsekimo mechanizmus, buvo išplėstas institucinis ar režimui pavaldžių atskirų veikėjų tinklas. Pastarasis buvo įgalintas atlikti ne tik reguliacinio pobūdžio veiksmus, bet ir tapo pro valdžios filtrą perėjusios informacijos transliuotoju.
Galiausiai, kadangi susitaikymas iki pandemijos Ruandai padėjo įtvirtinti tarptautinę lyderystę, šios ambicijos neatsisakyta ir pandemijos metu, teigiant, jog Ruanda tvarkėsi ypatingai sėkmingai. [16] Tačiau susitaikymo
politikos akcentą ir iki tol buvusią prioritetinę vietą pakeitė su pandemijos valdymu susijusios temos (pavyzdžiui,
efektyvių vidaus priemonių, vienetinių technologinių sprendimų ir sėkmingos susitvarkymo, tautos atsparumo
demonstravimas, vakcinų politikos iškilimas). Surinkti duomenys suponuoja, jog tokiu būdu atsivėrė palanki terpė tarptautinės sėkmės ir progreso naratyvu „užglaistyti“ režimo iš viršaus į apačią primetamos politikos, tame
tarpe ir vienakrypčio susitaikymo, įgyvendinimo priemones.
Apibendrinant, taikant teorinį modelį buvo patikrinta kaip Ruandos politika, kuri remiasi keturiais pagrindiniais ramsčiais, buvo retransliuota susitaikymo politikos kontekste ir kaip suveikė kiekvienu iš šių ramsčių atveju, tuo metu, kai buvo susidurta su force majeure tipo grėsme. Pastebėta, jog pandemijos poveikio vertinimas
yra neatskiriamas nuo platesnio jo supratimo ir yra kontekstinių faktorių dalis. Ruandos atveju, kuomet buvo susidurta su pandemija, reaguota per kiekvieną iš šių ramsčių, o jiems perėjus fokusuojančio įvykio langą, režimas
transformavo iki tol vykdytos politikos principus ir liniją. Tyrimas atskleidė, jog net ir nepakitus susitaikymo politikos tikslams (pavyzdžiui, skatinimas sugyventi, atleisti, pranešti apie genocidą neigiančius, taikaus ir vieningos
ruandiečio paveikslo akcentavimas ir kt.), priemonės buvo labai adaptuotos. Tai lėmė išaugusią režimo galią ir pasikeitusius rezultatus bei poveikį susitaikymo proceso turiniui. Priešingai nei manyta, viešai skelbtos priemonės
ir deklaruota visapusiška lyderystė bei progresyvumas nacionaliniu lygmeniu ne iki galo atitiko sėkmės istorijos
vaizdinio. Galima buvo matyti, jog ir pati susitaikymo politika tapo nebe viską apimanti bei didinanti jautriausių
visuomenės grupių pažeidžiamumą, jų užsisklendimą, buvo itin centralizuota ir vienakryptė, neskatinanti dialogo. Pandemijos įvestų ribojimų metu suaižėjo iki tol kurti pasitikėjimu grindžiami tarpasmeniniai santykiai bei ilgam sustojo susitaikymui svarbūs bendruomeniniai procesai, religinės apeigos, švietimo institucijų darbas. Tyrimo metu pasitvirtinę ginamieji teiginiai leidžia teigti, jog autorės modelis gali būti generalizuojamas bei pritaikomas kitų atvejų tyrimams, siekiant suprasti pandemijos ar kitų fokusuojančių įvykių poveikį skirtinguose kontekstuose. Kadangi susitaikymas nėra baigtinis ir labai dinamiškas procesas, epidemiologinei situacijai susitvarkius ir atsivėrus visoms galimybėms vykdyti lauko tyrimus, yra svarbu tęsti šio tyrimo metu analizuoto poveikio
stebėjimus ateityje.
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POSTATMINTIS IR TRANSGENERACINĖ
TRAUMA: ANTROSIOS IR TREČIOSIOS
KARTŲ TREMTINIŲ PALIKUONIŲ
ISTORINĖS SAVIVOKOS ANALIZĖ
Tragiški XX a. Lietuvos istorijos įvykiai – karai, įkalinimai, trėmimai, kankinimai, priverstinė emigracija ir kt. – paliko
įspaudą Lietuvos istorinėje atmintyje, psichologinėje ir politinėje plotmėse. D. Gailienė savo monografijoje apie politinių represijų sukeltų sunkių ilgalaikių traumų psichologinius ir psichopatologinius padarinius nagrinėja nacizmo ir komunizmo represijų pasekmes Lietuvoje ir Europoje. Jos tyrimas atskleidžia, kad žmonės, sovietmečiu buvę politiniais
kaliniais, tremtiniais ar patyrę kitokias represijas, vėliau kenčia nuo įvairių potrauminių padarinių, tokių kaip nuolatinė
įtampa, nevisavertiškumo kompleksas, kvėpavimo, miego sutrikimai ir kt. Taip pat pastebima, kad tėvų traumos atsiliepia ir jų vaikams bei vaikaičiams [1]. Vis dėlto, tremtinių palikuonių likimas daugiausia buvo nagrinėtas iš psichologinės perspektyvos, todėl įdomu pažvelgti į šį procesą iš socialinės atminties studijų požiūrio taško.
M. Hirsch teigia, kad traumuojančių įvykių prisiminimai išlieka gyvi bei veikia ir tų, kurie nebuvo jų patyrę, gyvenimą. Išgyvenusiųjų vaikai ir jų palikuonys katastrofiškas istorijas paveldi ne tiesiogiai jas prisimindami, o per
tarpininkaujančius vaizdus, daiktus, istorijas, elgesį ir jo poveikį, perduodamus šeimoje ir bendrai kultūroje. Šį
procesą ir ryšį su savo praeitimi M. Hirsch apibrėžia kaip postatmintį. Augant su paveldėtais tėvų ar senelių prisiminimais, klausantis pasakojimų, kyla rizika, kad vaiko tapatybė bus formuojama traumuojančių skausmingos
protėvių praeities fragmentų. Paveldima trauma, perduodama šeimos ar net kultūros diskursu, gali turėti reikšmingą
poveikį palikuonių gyvenimui, tačiau svarbu suprasti, kad ne jie patys ją patyrė. Todėl palikuonims kyla iššūkių, siekiant
atrasti teisingą santykį ir atstumą su savo protėvių praeitimi, jos nesisavinant ir tuo pačiu formuojant savo asmeninį
tapatumą [2]. Ši problema tampa aktuali, kuomet postatminties kartos bando suvokti save skirtingų atminties bendruomenių kontekste: ar tai tampa pagrindu antagonistinei konfrontacijai tarp skirtingų atminties grupių (aukų, kaltininkų, stebėtojų), ar pagrindu empatiškam sugyvenimui pliuraliame atminties lauke.
Nors postatminties ir kultūrinės traumos studijų prieiga plačiausiai buvo taikoma analizuojant išgyvenusiųjų
Holokaustą palikuonių atmintį, šis tyrimas pritaiko ją nagrinėjant Lietuvos atvejį, konkrečiai kaip 1940–1953 m. Lietuvos gyventojų trėmimus patyrusių žmonių atmintis ir trauminės patirtys perteikiamos jų palikuonims, kaip represijų
praeitis formuoja ir veikia tremtinių palikuonių tapatybę ir kaip ši tapatybė transformuojasi antrojoje (augusioje sovietmečiu) ir trečiojoje (augusioje nepriklausomoje Lietuvoje) kartose. Siekiant atsakyti į pagrindinius tyrimo klausimus ir išanalizuoti tremties postatmintį palikuonių kartose buvo pasitelktas biografinio pasakojimo ir giluminio, pusiau
struktūruoto interviu metodas. Tyrimo metu iš viso buvo atliekta 20 interviu, apklausiant dešimties šeimų dviejų skirtingų kartų atstovus – tremtį išgyvenusiųjų vaikus (gimusius nuo 1961 iki 1977 metų) ir vaikaičius (gimusius nuo 1984
iki 2004 metų). Tremtinių palikuonių postatminties tyrimas taikant kokybinio interviu metodą suteikė platesnį požiūrį
į sąlyginai naują postatminties koncepciją ir jos taikymą tremties atminties studijose. Tai leido geriau suvokti, kaip formuojasi ir keičiasi tremtinių palikuonių tapatybė ir postatmintis Lietuvoje.

Tyrimo objektas:
Tremtinių palikuonių kolektyvinė tapatybė – analizuojama per dvi ašis. Visų pirma, kalbama apie šeiminį / asmeninį pasakojimą, o vėliau pereinama prie šio pasakojimo santykio su platesniu nacionaliniu naratyvu bandant suprasti, kaip tremtinių palikuonys save suvokia platesnėje kolektyvinėje plotmėje.
Analizuojant šeiminį pasakojimą svarbiu tampa traumos aspektas ir tai, kaip ją suvokia palikuonys. Svarbu pabrėžti,
kad palikuonims perduodamas trauminis pasakojimas dažnai išreiškiamas netiesiogiai, dažnu atveju palikuonys prisimena, kad jų protėviams buvo sunku išreikšti tai, ką patyrė, dažnai buvo vengiama apie tai kalbėti, tačiau atminčiai perduoti
buvo pasitelkiamos įvairios medijuotos protezinės atminties [3] formos – tokios kaip albumai, istoriniai šaltiniai. Patys
palikuonys taip pat akcentuoja, kad savęs susiejimas su tam tikromis atminties vietomis (pranc. lieu de mémoire) [4]
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padeda jiems kurti glaudesnį santykį su savo šeimos istorija. Taip pat tyrime galime matyti, kaip šeiminiame lygmenyje bandoma ieškoti tinkamo santykio su patirta trauma, tačiau iškyla klausimas, kiek tai galima vadinti istorinės traumos įveika, ir kiek yra užstringama melancholiškame santykyje su praeitimi [5]; čia tampa svarbios skriaudos ir antagonizmo bei atleidimo ir empatijos sąvokos.
Taip pat nagrinėjant palikuonių atmintį ir tapatybę šeiminėje plotmėje svarbu pabrėžti ir skirtingų kartų požiūrius.
Kalbant apie antrąją kartą svarbu suvokti, jog sovietmečiu ši patirtis dažnai buvo slepiama nuo palikuonių, iš to laiko
prisimenamos tik detalės, kurios leido minimaliai suprasti, kas atsitiko. Vis dėlto pasitaikė atvejų, kai palikuonys gerai
suvokė savo šeimos istoriją, ir tai skatino pasipriešinimą represiniam režimui. Įdomus ir besikeičiantis yra ir trečiosios
kartos, augusios nepriklausomoje Lietuvoje, požiūris. Dažnai šios kartos respondentai išreiškė savo poziciją kaip tam
tikrą žvilgsnį iš toliau, iš šalies, kuomet jie jau gali suvokti viską sovietmečio kontekste ir tremties fakto svarbą bendrame istoriniame pasakojime, pasekmes šeimos istorijai ir jų pačių auklėjimui. Kai kurie šios kartos palikuonys pabrėžė,
kad jaučia per didelį atstumą tarp savo ir senelių patirties ir nesieja savęs su šia patirtimi, tačiau kitiems ši šeimos patirtis išlieka gaji ir medijuoja save net per tokias formas kaip sapnai. Galiausiai, bendrame šeiminiame kontekste išryškėjo tam tikri elgesio modeliai, kuriuos tremtiniai perdavė ir savo palikuonims, tokie kaip neracionalus taupumas bei
asketiškas gyvenimo būdas, griežtas auklėjimas. Respondentai stipriai pabrėžė dėkingumą valstybei ir savo protėviams,
svarbą įvertinti tai, ką turime, dažnai atsiskleidė pasipriešinimo, pasididžiavimo ir patriotizmo temos.
Aptarus kaip tremties patirtis veikia palikuonių savivoką šeimos kontekste, svarbu suvokti, kaip palikuonys
save ir tremties pasakojimą apskritai pozicionuoja bendrame nacionaliniame naratyve. Tyrimo respondentai dažnai
pabrėžė, kad laiko save patriotais, aktyviai švenčia valstybines šventes. Kalbant apie valstybinį istorinės atminties pasakojimą, kuriame tremtis užima svarbų vaidmenį, galima matyti skirtingus respondentų požiūrius. Vieni respondentai aiškiai pabrėžė, kad turi būti vienas, nuoseklus nacionalinis pasakojimas, griežtai teigiant, jog negali likti neišspręstų klausimų dėl istorinės atminties. Kiti respondentai bandė ieškoti sąsajų, kaip tremties atmintis gali padėti mąstyti ir
apie tokius istorinius įvykius kaip Holokaustas, taip pat tyrimas buvo atliekamas prasidėjus karui Ukrainoje, todėl respondentų atsakymai dažnai krypo ir į šią temą. Tremties atmintis ir jos permąstymas šiuo atveju tapo tam tikru įrankiu empatiškai suvokiant kitus traumuojančius istorinius ar politinius įvykius.
Didžioji dalis respondentų pastebi, kad šeimos istorija veikia jų politines nuostatas, požiūrį į sovietmetį; išskiriamos
grėsmės iš Rusijos, tokiu būdu šiems informantams atminties politikos klausimai tampa mnemoninio ontologinio saugumo [6] klausimu. Rusiškumo ir sovietmečio motyvų suniveliavimas tampa tam tikrais kolektyvinės tapatybės formavimo įrankiais, rusus suvokiant kaip tam tikrą egzistencinį kitą [7]. Vis dėlto, dalis respondentų sąmoningai reflektavo
skirtis tarp Sovietų Sąjungos, Rusijos ir etninių rusų, bet tuo pačiu ir svarstė, kiek skirtingus istorinius laikotarpius galima būtų sugretinti. Šie klausimai tampa ypač aktualūs dabartiniame geopolitiniame kontekste.
Taigi, nors kokybinio tyrimo imtis neleidžia taikyti jos inferencijų visai tremtinių palikuonių populiacijai, tačiau
tyrimas leido atskleisti dinamiškus šeiminius pasakojimus palikuonims suvokiant savo šeimos istoriją ir pozicionuojant ją platesniame nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste. Tyrimas leido pastebėti tam tikrus atsikartojimus ir
panašumus respondentų atsakymuose, tačiau vis dėlto skirtingų požiūrių gausa neleidžia kalbėti apie homogenišką
kolektyvinę tremtinių palikuonių tapatybę.

Padėka.
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KIBERNETINIO SAUGUMO INDIVIDO
LYGMENYJE PLĖTRA –
AR LIETUVIS PASIRENGĘS TINKAMAI
APSAUGOTI SAVO DUOMENIS?
Iš pirmo žvilgsnio, Lietuvos situacija kibernetinėje erdvėje puiki. Kibernetinio saugumo indekso reitinge Lietuva
2020 metais užėmė 6-ąją vietą pasaulyje [1]. Nedidelė Baltijos valstybė pasiekė puikų įvertinimą tarptautinėje arenoje. Kasmet leidžiamos Valstybės saugumo departamento, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC), Lietuvos
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos, taip pat Kibernetinio saugumo strategija iškelia Lietuvą kaip
atsakingą valstybę, stebinčią savo elektroninę erdvę.
„Vis dėlto yra dviejų tipų žmonės: tie, kurie buvo „nulaužti“ ir tie, kurie apie tai dar nežino“ yra pasakęs „PhishLabs“
įkūrėjas [2]. Tyrimai apie kibernetinį saugumą, akademinis kibernetinių grėsmių bei saugumo klausimo aktualizavimas
apima platų įvairių šaltinių lauką, tačiau individo lygmuo – nėra dažnai pasitaikanti tyrimo tema. Pagrindinis debatas,
vykstantis mokslinėse diskusijose yra globalių problemų lygmenyje – kibernetinis karas ir jo tikimybė, kibernetinių atakų grėsmė valstybei, anti-valstybinių veikėjų atakos. Šiame darbe leidžiamasi keliais laipteliais žemiau. Nuo valstybės
prie visuomenės, nuo visuomenės prie žmogaus. Tokia tema pasirinkta ne veltui – daugelis kibernetinės erdvės tyrėjų pabrėžia teiginį, jog silpniausias elementas kibernetinėje grandinėje, nuo kurio viskas ir prasideda – žmogus [3].
Prieš metus per Lietuvą nuvilnijo įvairūs duomenų vagysčių ir nutekinimo atvejai – masinis duomenų nutekėjimas
automobilių nuomos bendrovėje „CityBee“, „Darnipora.lt“ prarado 400 tūkstančių vartotojų duomenų, „Orakulas.lt“ –
257 tūkstančius vartotojų duomenų, „Filmai.in“ taip pat prarado dalį 2018–2019 metais užsiregistravusių vartotojų
duomenų. Svarbu paminėti, jog dažna tokių išpuolių problema yra ne tik tinkamų prevencinių priemonių neturėjimas
ar įmonių bei organizacijų nepasirengimas užtikrinti duomenų saugą, tačiau taip pat asmens atsakomybė, pavyzdžiui,
labai prasta slaptažodžių naudojimo praktika. Tad čia ryškėja darbo aktualumas – nors siekiant vengti kibernetinio
saugumo atakų yra leidžiama nemaža dalis biudžeto pinigų, vis dar yra nedaug investuojama kalbant apie žmogiškąjį faktorių ir saugumo kultūrą platesnėje kritinės infrastruktūros koncepcijoje. Svarbu suprasti, jog individo elgesys kibernetinio saugumo sistemoje yra tarsi informacinio bei kibernetinio saugumo kultūros mokyklose, universitetuose
refleksija [4]. Neretai žala sukeliama todėl, kadangi jokios techninės atsakomosios priemonės negali eliminuoti žmogaus pažeidžiamumo, nulemto dar anksčiau susiformuoto požiūrio į kibernetinį saugumą.
Visgi daugelis realistinių teorijų saugumą apibrėžia kaip valstybės saugumą ir ypač akcentuoja valstybės teritorinio vientisumo išsaugojimą ir jos gyventojų fizinį saugumą, o „pagalba sau“ yra pagrindinė motyvacija – valstybės aparatas turi užsitikrinti savo saugumą, nes joks kitas veikėjas to padaryti negali. Kibernetinis saugumas keičia tokią sampratą. Ją galima supriešinti su alternatyviais saugumo apibrėžimais, kurie yra orientuoti į individualų arba globalų lygmenį ir nesuteikia privilegijų vien valstybei. Būtent šia samprata [5] iš dalies remtasi darbe, kadangi tai viena iš mažumos saugumo teorijų interpretacijų, konceptualizuojančių individą valstybės saugume. Tyrime buvo siekta ištirti individo, kaip subjekto valstybės kibernetiniam saugume, svarbą. Kadangi saugumo studijų teorijos neišskiria individo
kaip svarbaus veikėjo, galinčio atnešti naudą ar netyčiškai sukelti žalą, šis darbas yra teoriją papildantis. Žmogaus elgesiui ir jam įtaką darantiems veiksniams išmatuoti buvo pasirinkta socialinė-psichologinė prieiga, remiantis KAB modeliu. Jis praktikoje naudojamas atliekant kiekybinę apklausą pagal HAIS-Q šerdinių kibernetinio saugumo sričių klausimyną ir tiriant priežastinius ryšius tarp to, ką darbuotojai žino, ką jie mano apie esamas kibernetinio saugumo politikas bei suvaržymus ir kaip jie elgiasi būdami prisijungę prie darbovietės tinklo [6]. Informacinio saugumo suvokimas
šio modelio prielaidomis yra glaudžiai susijęs su žinojimu, požiūriu bei elgesiu, kurie indikuoja, jog pakilęs žmogaus
informacinio saugumo suvokimas ir vadovavimasis kibernetinio saugumo taisyklėmis reiškia jau padidėjusį žinojimą,
pagėrėjusį požiūrį ir saugesnį elgesį virtualioje erdvėje [7]. Elektroninei kiekybinei apklausai papildyti atlikti 10 pusiau
struktūruotų interviu su įvairiais kibernetinio saugumo specialistais.
Tyrimo metu buvo apklausti 138 studentai iš Vilniaus universiteto. Visi studentai į imtį pakliuvo tikimybinės atrankos
būdu, atsakymus pateikė anonimiškai. Apklausą sudarė teiginiai, siekiantys patikrinti studentų žinias apie kibernetinį
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saugumą, požiūrį į kibernetinį saugumą bei elgesį virtualioje erdvėje. Papildomai užduoti 10 klausimų, tikrinančių kitus
kintamuosius, galinčius turėti poveikį požiūriui ar elgesiui – tai lytis, gyvenamoji vieta, polinkis rizikuoti, įtampa, patiriama studijose ir pan. (1, 2 lentelė). Priežastiniams ryšiams patikrinti atliktos 2 tiesinės daugialypės regresijos. Jos padėjo nustatyti ryšius tarp visų trijų modelio kintamųjų kibernetinio saugumo srityje:
1) Kaip žinios veikia požiūrį;
2) kaip požiūris veikia elgesį;
3) kaip žinios veikia elgesį.
1 lentelė. Tiesinė daugialypė regresija, tikrinanti požiūrio priklausomybę nuo žinių ir
kitų kontrolinių kintamųjų

2 lentelė. Tiesinė daugialypė regresija, tikrinanti elgesio priklausomybę nuo žinių, požiūrio bei
kitų kontroliuojamų kintamųjų
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Tiesinės daugialypės regresijos rezultatai parodė, kad ryšys tarp trijų modelio kintamųjų yra itin stiprus. Pastebėta, kad žinioms apie kibernetinį saugumą padidėjus per vieną vienetą, priklausomas kintamasis – požiūris į kibernetinį saugumą – žymiai padidėja (1 lentelė). Kitame regresijos modelyje matoma, kad žinioms apie kibernetinį saugumą
padidėjus per vieną vienetą, priklausomas kintamasis – elgesys virtualioje erdvėje tampa saugesnis (2 lentelė). Tad
kylant studento žinių lygiui atsakingesnis tampa jo elgesys virtualioje erdvėje. Šioje lentelėje akivaizdi ir atsakingo požiūrio į kibernetinį saugumą įtaka studento elgesiui. Taip pat galima pastebėti, jog tam tikrą poveikį studentų elgesiui
turi kontroliuojami kintamieji – lytis, polinkis priimti rizikingus sprendimus, kibernetinio saugumo mokymai, išklausyti universitete. Pagal respondentų atsakymus bei regresijos rezultatus, vyrai yra linkę atsakingiau elgtis virtualioje erdvėje taip pat studentai, kurie yra mažiau linkę priimti rizikingus sprendimus. Universitete išklausyti kibernetinio saugumo mokymai ar kursas irgi prisideda prie pakitusios elgesio, paklūstančio kibernetinio saugumo taisyklėms. KAB modelio kintamųjų ryšio ir regresijos rezultatus tik sustiprina interviu metu surinkta respondentų nuomonė. Visi 10 respondentų vienareikšmiškai sutiko, jog žinios bei požiūris į kibernetinį saugumą turi didelę svarbą studento elgesiui virtualioje erdvėje. Vienas iš respondentų teigė, jog studentai sudaro reikšmingą dalį žmonių populiacijos Lietuvoje, tad
yra būtina juos edukuoti. Kuo sąmoningesni studentai bus kibernetinio saugumo klausimais, tuo dažniau kiti žmonės
kreipsis į juos pagalbos, patarimo [8]. Taip pat buvo išsakyta nuomonė, jog nepakankamai žinių ir atsakingo požiūrio
turintis individas nebūtinai taps auka, bet jis gali tapti žalingu valstybės kibernetinio saugumo veikėju. Pavyzdžiui atliekant neteisėtą veiklą virtualioje erdvėje ar valdant asmeninius duomenis netinkamai nejausdamas atsakomybės už
kitus, jis gali pasielgti neteisėtai, „nutekinti“ duomenis [9]. Tokio elgesio puikus pavyzdys būtų 2021 metais į NKSC kibernetinio saugumo ataskaitą įtrauktas Emotet kenkėjiškas kodas veikimas. Lietuvoje jis buvo platinamas elektroninio
pašto laiškais. Jo plitimas, anot NKSC atstovo, pasireiškia dalyvaujant susirašinėjime su asmeniu, kurio įrenginys yra
užkrėstas, jis paprasčiausiai surenka informaciją ir ją išplatina platesniam studentų ratui, taip juos infekuodamas [10].
Visgi apklausos rezultatai parodė, kad tokio elgesio pavyzdžių studentų tarpe neturėtų būti itin daug. Išvedus bendrą
respondentų „elgesio vidurkį“, gautą iš apklausos atsakymų, matomas rezultatas tyrimo skalėje nuo 1 iki 5: 3.77. Turint mintyje, jog 4 būtų stiprus rezultatas, galima daryti išvadą, jog Vilniaus universiteto studentų elgesys virtualioje
erdvėje yra pakankamai nuovokus ir sąmoningas. Tačiau ar jis tikrai yra pakankamas, kad studentas saugodamas save prisidėtų ir prie valstybės kibernetinio saugumo, vis dar išlieka klausimu platesnės apimties darbams. Atliktas tyrimas turėjo atitinkamų ribojimų – sudėtinga išvengti šališkų studentų atsakymų, ypač kai dažnai žmogus gali turėti tam
tikras žinias ir nuomonę, tačiau elgtis visai priešingai. Pavyzdžiui, žinodamas ir suprasdamas prasto slaptažodžių naudojimo rizikas, vis tiek periodiškai neperžiūrėti savo socialinių tinklų paskyrų slaptažodžių. Interviu metu išsakyta tokį
elgesį apibendrinanti mintis, jog progresas dažniausiai yra apie efektyvumą, greitį ir našumą, tad apie saugą individui
galvoti yra sudėtinga, ji lėtina greitį. Žmogus turi domėtis ir kelti klausimus, kaip tam tikros programos saugo jo duomenis, kodėl tam tikroms aplikacijoms reikia suteikti daugelį prieigų asmeniniame telefone, įjungti kritinį mąstymą.
Tik žinant bazinius kibernetinio saugumo „keiksmažodžius“ galima tapti atsparesne grandimi, galinčia dirbti sąveikoje
su valstybe ir prisidėti prie kibernetinio saugumo stiprinimo [11].

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0157) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SEIMO PAŽADŲ DNR: KĄ IR KODĖL
ŽADĖJO VIENMANDATININKAI BEI KAIP
JIEMS SEKSIS JUOS ĮGYVENDINTI?
Lietuvoje turint mišrią rinkimų sistemą, kurioje derinami proporcinis ir mažoritarinis elementai, svarba suteikiama ne tik partijų programoms, bet ir asmeniniams vienmandatėse apygardose renkamų politikų pažadams. Politiniai pažadai leidžia susidaryti įspūdį, kokios politikos galima tikėtis (mažiausiai) ateinančius ketverius metus. Iki
šiol Lietuvoje nebuvo atlikta sisteminė ir metodologiškai pagrįsta vienmandatėse apygardose išrinktų Seimo narių
duotų pažadų analizė. Taip pat nesama mėginimų įvertinti įsipareigojimų įgyvendinimo potencialą. Šiuo darbu siekiama užpildyti esamą nišą, analizuojant 2020 m. Seimo rinkimuose vienmandatėse apygardose išrinktų parlamentarų priešrinkiminiuose debatuose išsakytus pažadus.

Tyrimo tikslas.
Pagrindinis tyrimo tikslas – išanalizavus vienmandatininkų duotus pažadus pagal išsikeltus kriterijus įvertinti įsipareigojimų įgyvendinimo potencialą, sukuriant tam apskaičiuoti reikalingą įrankį. Tyrimo duomenys buvo surinkti nuo 2014 m. veikiančios nešališkos politikos stebėsenos platformos „Žinau, ką renku“, organizuojančios debatus
tarp kandidatų. Analizuojamų pažadų imtis – 144 įsipareigojimai. Tyrime keliami klausimai:
1) kokia Seimo vienmandatininkų pažadų formulavimo logika ir
2) kurie pažadai turi didžiausią potencialą būti įgyvendinti 2020–2024 m. kadencijos Seime?
Iki šiol užsienio literatūroje buvo tiriama, ar partijų programose esantys pažadai yra įgyvendinami bei kokie
veiksniai tai lemia. Akademikai išskiria kelis svarbiausius veiksnius: ar pažadas atitinka Vyriausybės programą [1]; ar
partija kuruoja pažado sritį atitinkančią ministeriją [2, 3]; ar pažadu siekiama išlaikyti status quo [2, 3]; ar šalį valdo vienpartinė mažumos vyriausybė [4, 5]; ar dėl pažado yra tarppartinis sutarimas [2, 3, 6, 7]. Šio tyrimo teorinis
pagrindas konstruojamas atsižvelgiant į literatūroje pabrėžiamus veiksnius, tačiau atmetant vienpartinės mažumos
vyriausybės sąlygą, kadangi Lietuvos kontekstui ji nėra aktuali. Tarppartinis sutarimas taip pat kaip atskiras veiksnys nebus išskirtas, tačiau jis šiek tiek atsispindės, aiškinantis, ar pažadas patenka į partijų / vyriausybės programas.
Turint omenyje, kad kitų šalių akademikai tiria partijų programinius pažadus, o šio tyrimo objektas – vienmandatėse apygardose išrinktų politikų įsipareigojimai, išskiriami Lietuvos kontekstui svarbūs veiksniai: ar pažadas nėra personalinis; pažado atitikimas partijos programai; ar pažadas atitinka Seimo kompetencijos ribas; ar pažadas
atitinka komitetą, kuriame dirba vienmandatininkas; jei vienmandatininkas ministras – ar pažadas atitinka kuruojamą ministeriją.
Tyrime įsipareigojimai analizuojami kombinuojant kokybinį ir kiekybinį analizės metodus. Siekiant pažadus įvertinti pagal iškeliamus kriterijus, pasitelkiamas turinio analizės metodas. Priskyrus įverčius atliekama kiekybinė analizė, stengiantis išsiaiškinti pažadų pasiskirstymą pagal kriterijus bei potencialą. Potencialas matuojamas sudedant
kiekvieno kriterijaus įvertį (žr. 1 lentelę). Maksimalus balų skaičius – 16 (ministrams – 17). Pažymėtina, kad potencialas nematuojamas personaliniams (susijusiems su asmeninėmis būdo savybėmis, darbo stiliumi, bendravimu su
rinkėjais) pažadams, kadangi tokių įsipareigojimų įgyvendinimo pamatuoti neįmanoma. Potencialo matavimo įrankio patikimumas tikrinamas atsižvelgiant į iki 2022 m. balandžio 1 d. įgyvendintus pažadus.
Apskaičiavus pažadų potencialą, pastebima, kad nė vienas pažadas nesurinko didžiausio įmanomo potencialo
balo. Potencialiausi pažadai yra valdančiosios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vienmandatininkų duoti įsipareigojimai (žr. 2 lentelę). Savo ruožtu, mažiausiai potencialo balų surinko pažadai, kuriuos įgyvendinti
įsipareigojo tiek opozicijos, tiek valdančiųjų partijų atstovai (žr. 3 lentelę).
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1 lentelė. Pažado įgyvendinimo potencialo kriterijai ir jų įverčiai. Sudaryta autorės.

2 lentelė. Daugiausiai potencialo balų surinkę pažadai bei jų įgyvendinimo stadija. Sudaryta autorės.

3 lentelė. Mažiausiai potencialo balų surinkę pažadai bei jų įgyvendinimo stadija. Sudaryta autorės.
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Tikrinant pažado potencialo matavimo įrankį pagal jau įgyvendintus pažadus, galima pastebėti, kad pirmi trys potencialiausi pažadai jau yra įgyvendinti, priėmus reikiamus įstatymus Seime, nutarimus Vyriausybėje ar ministrų įsakymais. Du kiek mažiau balų surinkę pažadai iki šiol nėra įgyvendinti, vieno įgyvendinimo procesas vykdomas (žr. 2 lentelę).
Mažiausiai potencialo balų surinkę įsipareigojimai nėra įgyvendinti arba jų įgyvendinimą įvertinti sudėtinga (žr. 3 lentelę). Būtina akcentuoti, kad 7 proc. imtyje esančių pažadų yra įgyvendinti, nors jų potencialo balas yra dvigubai arba dar labiau mažesnis. Patikimesnį įrankio pajėgumo įvertinti potencialą vertinimą bus galima pateikti kadencijos
pabaigoje, turint pilną (ne)įgyvendintų pažadų sąrašą.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0160) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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KAS YRA SAUGUS LIETUVOJE?
LIETUVOS SAUGIŲ VIENMANDAČIŲ
APYGARDŲ ANALIZĖ
Lietuvos rinkėjai kiekvienais rinkimais susiduria su dilema – ką rinkti? Natūralu klausti savęs tokio klausimo. Tačiau
šis klausimas veikiau kyla ne iš bandymo apsvarstyti argumentus „už“ ir „prieš“ vieną ar kitą kandidatą, bet dėl to, kad
prieš kiekvienus rinkimus partinę sistemą papildo bent viena nauja politinė jėga. Tiesa, ne visos jos yra reikšmingos.
2020 m. Seimo rinkimuose dalyvavo bent 4 naujos partijos, kurios nekandidatavo 2016 m. rinkimuose.
Tai dalinai rodo, kad rinkėjas kiekvienais rinkimais gauna naują partijų arba politinių jėgų pasiūla. Be to, naujos partijos randa ir vietą parlamente ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl Lietuvos rinkimų sistema dažniausiai yra apibūdinama kaip neprognozuojama – į parlamentą patenka vis naujos partijos, keičiasi jų skaičius [1]. To priežastimi gali būti ne
tik rinkėjų nepastovumas renkantis partijas, bet ir ideologijos neturėjimas ir noras „naujų vėjų“ [2]. Be to, rinkėjams
svarbus politikų asmeninis įvaizdis, kompetencijos bei jų pačių lūkesčiai tiek politikams, tiek jų siūlomai politikai. [3,4]
Tai gali būti susiję su šalies mišria rinkimų sistema – iš vienos pusės – proporcinis elementas turėtų skatinti stipresnį
partijų vaidmenį, o mažoritarinis iškelti asmenybes. Visgi taip nevyksta ir Lietuvos rinkimų sistema yra gana personalizuota, joje daug aktyvių partijų ir pan. [1] Atsispiriant nuo Lietuvos rinkimų mažo prognozuojamumo problemos, užsienio literatūroje, o ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Jungtinėje Karalystėje, yra nagrinėjamos saugios apygardos, kurios susijusios su išlikimu valdžioje.
Nėra aiškaus „saugių apygardų“ apibrėžimo, tačiau yra bendrai priimta manyti, jog tai yra susiję su išsilaikymu valdžioje, kai laimi ta pati partija ar tas pats kandidatas apibrėžtoje teritorijoje kelis rinkimus iš eilės. Richard Rose teigimu,
saugios apygardos Jungtinėje Karalystėje yra tos, kurias „vargu, ar gali prarasti rinkimus laimėjęs žmogus“ [5]. Charles
Jones, tirdamas tos pačios šalies konkurenciją tarp partijų, nustatė, kad per ketverius rinkimus ta pati partija nuolat
laimėjo daugiau kaip 87 procentus iš 453 pasirinktų rinkimų apygardų ir tai jis pavadino saugiomis apygardomis, tačiau šiai išvadai jis aiškių priežasčių nepateikė [6]. Roland Young šią sąvoką skirsto į 2 lygmenis: „gana saugi apygarda“
ir „saugesnė apygarda“. Pirmoji sąvoka sako, kad saugi apygarda yra ta, kurioje nugalėtojas gauna mažiausiai 55 procentus balsų, o antroji reiškia, kad apygardoje vyrauja viena partija, kuri paprastai laimi rinkimus [7]. Lietuvos atveju
pirmasis variantas reikštų, kad laimima pirmame ture ir antrasis nebevyksta.
Iki šiol saugių apygardų klausimas, studentės žiniomis, Lietuvoje praktiškai nenagrinėtas, tik fragmentiškai paminimas jų egzistavimas, kai yra kalbama apie skirtingu rinkiminiu būdu išrinktų politikų balsavimą [8].
Bandant identifikuoti konkrečius kriterijus, kuriais pasižymi saugios apygardos, vieni mano, kad aptariamas reiškinys susiformuoja po 2 legislatyvinių rinkimų laimėjimo [8] arba tiesiog, kai vienas politikas laimi didžiule persvara
prieš oponentą [5, 7]. Taigi, nors nėra aiškių kriterijų, kada apygardą galima vadinti saugia, tačiau yra žinoma, kad tai
susiję su išlikimu valdžioje, rinkimų rezultatų prognozuojamumu ir aiškia balsų persvara laimėtais rinkimais bei stiprios
konkurencijos nebuvimu [9].
Šiame darbe nagrinėjami veiksniai, kurie galimai leidžia nuspręsti, kodėl saugi apygarda susiformuoja (išsilaiko)
arba sugriūva.
Apygardų dydis. Autoriai sako, kad mažesnėse apygardose lengviau susiformuoja saugios apygardos [10]. Tai dalinai susiję su socialiniais ir demografiniais rodikliais - politologai, sako, kad kuo labiau homogeniška bendruomenė, tuo
apygarda bus saugesnė [9, 11]. Tad įvertinus šį veiksnį galima sakyti, kad keičiantis riboms, saugi apygarda turėtų griūti.
Lytis. Paprastai tariant, saugių apygardų, kurias išlaiko moterys, nėra daug, nes partijos „paskiria“ kandidatuoti
moteris į tas apygardas, kuriose jos neturi šansų laimėti (t. y. saugias apygardas) arba stengiasi kitus rinkimus laimėti su vyro pagalba [12, 13, 14, 15].
Be to, mokslininkai išskiria, kad kai kurie politikai stengsis įtikti rinkėjams duodant pažadus aktualius būtent tai apygardai, pabrėš, kad yra kilę arba susiję su vietove, kurioje kandidatuoja, stengsis vengti skandalų [16, 17, 18, 19, 20, 21].
Taip pat svarbus ir partijos pasirodymas rinkiminėje apygardoje. Jeigu partija surinks daugiausiai balsų vienmandatėje apygardoje, tai, tikėtina, laimės ir jų kandidatas [22].
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Šiame darbe pasirinkta „saugias apygardas“ vadintis tas, kurios susijusios su ilgaamžiškumu, stabilumu ir maža
konkurencija. T. y. saugios apygardos bus tos, kurias laimi partija arba kandidatas bent 4 kartus iš eilės (tokių atvejų
yra 21). Lietuvoje įvyko 8 reguliarūs Seimo rinkimai.
Atlikus analizę matoma, kad dauguma akademinėje literatūroje išvardytų veiksnių Lietuvoje neveikia – hipotezės
dalinai atmestos. Pavyzdžiui, vienmadatininko ir partijos pasirodymas toje pačioje apygardoje. Iš 21 saugios apygardos
14 kandidatų laimėjo net tada, kai partija nei karto nesurinko didžiausio balsų kiekio apygardoje per 4 laimėtus rinkimus.
Apygardos ribų keitimo įtaką sunku nustatyti, nes ribos keičiamos nuolat ir iš 10 sugriuvusių apygardų 3 ribos keitėsi ryškiai. 7 kartus, kai ryškiai keitėsi ribos, saugumas išlaikytas. Tas pats ir su skandalais – politikai dažniau pralaimėdavo LVŽS kandidatui arba patys pasitraukė iš Seimo rinkimų nei tai buvo skandalų įtaka.
Viena hipotezė – lyties, buvo dalinai patvirtinta. Matoma, kad saugias apygardas dažniau išlaiko vyrai nei moterys.
Viena – Centro – Žaliakalnio – apygarda tapo saugia, nes saugumą garantavo moterys (nuo 2016 m. jį garantuoja vyras).
Iš gautų rezultatų daromos išvados, kad politikas, išlaikantis saugią apygardą, yra veikiau savarankiškas veikėjas
nei partijos atstovas. Jas dažniausiai išlaiko vyrai, tačiau moterų bendrai yra renkama mažiau vienmandatėse apygardose. Nagrinėjant saugias apygardas taip pat svarbus 2016 m. LVŽS laimėjimai, nes būtent tuo metu ir griuvo daugiausiai apygardų.
Ateityje reikėtų įvertinti kitus veiksnius, kurie galėtų daryti įtaką saugių apygardų susiformavimui (išlikimui) ir griuvimui. Galbūt ir patys politikai niekados nesijaučia saugūs savo apygardoje ir nauji rinkimai reikalauja vis kitokių veiksmų
tiek iš paties politiko, tiek iš jo partijos.
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KREMLIAUS DEZINFORMACIJOS
POVEIKIS ITALIJOS SAUGUMUI

Europos valstybių informacine erdve jau ne pirmą dešimtmetį [1]. Kremliaus dezinformacijos kampanijos veikimo
laukas nepasiriboja buvusio sovietų bloko narėmis ir panašūs naratyvai, dažniausiai nukreipti prieš NATO ir Europos
Sąjungą, yra skleidžiami visos Europos Sąjungos mastu. Svarbus elementas Kremliaus dezinformacijos kampanijos strategijoje yra priešininko silpnųjų vietų atradimas ir tikslingas veikimas jose [2]. Į Vakarus nukreipta Kremliaus dezinformacijos kampanija paremta veikimu per atskiras ES ir NATO valstybes taikosi į jau egzistuojančias politines ar kultūrines skiltis [3]. Europos kontekste tai reiškia, jog dezinformacijos kampanija tų pačių tikslų kiekvienoje Europos valstybėje siekia skirtingai būdais, priklausomai nuo randamų silpnų ar pažeidžiamų ar mažiau atsparių valstybės vietų [2].
Lietuvoje, Rusiją vertinant kaip potencialią grėsmę valstybės saugumui, žinome, kad Baltijos šalyje ir kitose buvusiose sovietų teritorijose Kremliaus dezinformacija taikosi veikti per rusakalbių bendruomenes ir asmenis turėjusius sąsajų su komunistų partija. Tuo tarpu Italijoje, kur Rusija dar nuo praeito amžiaus vertinama kaip šalis partnerė, neturime pakankamai žinių, kaip Rusijos dezinformacija prisitaiko veikti Italijoje ir kokie veiksniai galėtų kelti grėsmę Italijos saugumui. Taigi šiuo tyrimu siekiama parodyti, kaip Rusija išnaudoja Italijos vidaus dinamiką savo dezinformacijos
kampanijos tikslams ir įvertinti, kaip tai gali veikti Italijos saugumą.
Tyrimų apie Kremliaus dezinformacijos poveikį Italijos valstybei pamažu daugėja kaip ir įrodymų apie tokio reiškinio egzistavimą Italijoje [4]. Dezinformacija ypač siejama su klaidinančiais naratyvais apie Krymo aneksiją [4, 6], pandemijos metu įvykusiais diplomatiniais skandalais, vakcinos „Sputnik“ kampanija Italijoje, Vitaliy Markiv byla [4] ir politiniais debatais, į kuriuos ne retai įsipina pro-rusiški naratyvai [5]. Visgi tyrimų laukas, kuomet siekiama įvertinti, kaip
Kremlius dezinformacija gali išnaudoti Italijos vidaus dinamiką ir kokių padarinių tai gali turėti saugumui yra ribotas ir
pakankamai naujas.
Tyrimas taip pat aktualus Lietuvai, nes Italija yra ne tik svarbi Lietuvos prekybos partnerė, bet ir valstybė, glaudžiai bendradarbiaujanti su Lietuva saugumo srityje, kartu su Vokietija vadovavusi NATO oro policijos misijoje 2021 [7].
Tarp Lietuvos ir Italijos vystantis vis glaudesniam ekonominiam, politiniam bei kultūriniam bendradarbiavimui, suprasti, kaip Rusija veikia Italijos informacinę erdvę, yra aktualu. Dezinformacijai paveikus vieną ES šalį – narę, negalima atmesti padarinių viso Vakarų aljanso mastu.
Tyrimui reikalingas teorinis pagrindas sudaromas iš dviejų dalių. Siekiant užtikrinti taisyklingą sąvokų vartojimą tyrime, pirmiausia pateikiamas dezinformacijos apibrėžimas ir kaip dezinformacija suvokiama hibridinių grėsmių kontekste. Dezinformacijos apibrėžimas hibridinių grėsmių kontekste taip pat leidžia įsivesti teorinėmis prielaidomis grįstus
kriterijus, leisiančius vertinti galimą dezinformacijos poveikį saugumui. Antroje teorinio pagrindo dalyje, teorine diskusija siekiama įsivesti kintamuosius, kurie leidžia atpažinti ir vertinti, kaip Kremliaus dezinformacijos strategija pritaikoma Italijoje. Teorinė diskusija remiasi Šiuolaikinės Rusijos instituto siūlomu principu - aiškinantis kaip veikia Rusijos
informacinė kampanija per informacinę, kultūrinę(ideologinę) ir piniginę sferas [1]. Taip įvedami kintamieji leidžiantys
aiškintis, kaip dezinformacijos kampanija pasinaudoja kiekviena įvardinta sfera savo tikslams pasiekti.
Empiriškai išmatuoti dezinformacijos poveikį yra sudėtinga, tad empirinė dalis, paremta teorinėmis prielaidomis,
įgyvendinta trimis etapais. Pirmame etape atliekami pusiau struktūruoti interviu su mažos imties ekspertų grupe. Ekspertų grupei buvo keliami du pagrindiniai reikalavimai.
1. Italijoje gyvenantys ir kalbantys italų kalba asmenys;
2. Profesionaliai išmanantys tyrimo lauką (pvz.: analitikai, akademikai, diplomatai ir t. t.).
Antrame tyrimo etape Buzzsumo [8] analitinio įrankio pagalba buvo atliekama medijų italų kalba analizė, tokiu būdu siekiant išsiaiškinti ar pasitvirtina keliamos teorinės prielaidos ir pavaizduoti kaip dezinformacija veikia informacinėje erdvėje. 3. Trečiajame etape remiamasi atvirų šaltinių analize, siekiant surinkti papildančios tyrimui
reikalingos informacijos.
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Keliami tyrimo uždaviniai:
1. Tirti Italijos yra pažeidžiamumą Kremliaus dezinformacijai siekiant išgryninti esmines pažeidžiamumą lemiančia sritis.
2. Parodyti kaip veikia Rusijos dezinformacijos kampanija Italijoje ir aiškintis kokie veiksniai lemia būtent Rusijos
dezinformacijai palankią erdvę.
3. Aiškintis, kas yra pagrindiniai Kremliaus dezinformacijos protagonistai Italijoje ir kaip jie veikia įvardintose sferose, kuriose sferose veikia.
4. Nustatyti,

ar aptikti dezinformacijos sklaidos būdai bei naratyvai gali kelti grėsmę Italijos saugumui.
Įgyvendinus tyrimą pavyko išsiaiškinti, jog Italijos pažeidžiamumą dezinformacijai lemia trys esminės priežastys:
1. Politinis nestabilumas;
2. Ekonominio pažeidžiamumo (lyginant su ES);
3. Geografinė padėtis.
Italijoje Rusijos dezinformaciją skleidžia ir prie dezinformacijai palankių naratyvų platinimo prisideda asmenys kuriuos galiam generalizuoti į dvi grupes:
1. Eurazizmo sentimentus turintys/tikintys eurazizmo idėja asmenys;
2. Matantys Rusiją kaip ekonomini partnerį, alternatyvą transatlantiniam aljansui, pragmatikai.
Rusijos dezinformacija randa savo publiką ir netrunka įsitvirtinti bei sklisti Italijoje dėl:
1. Istorinių priežasčių;
2. Socialinių / etninių / religinių priežasčių;
3. Anti-NATO anti-Amerkietiškų sentimentų.
Vertinant dezinformacijos poveikį Italijos saugumui, svarbu atsižvelgti, kad oficiali Italijos politika, nepaisant vyraujančių naratyvų, išlieka orientuotą į Europos Sąjungą ir transatlantinę partnerystę. Fizinių grėsmių valstybei nekyla. Išsiaiškinus, kad tarp politinių veikėjų randasi asmenų kurie tiki eurazizmo idėja ar mato Rusija kaip alternatyvų partnerį,
o tai kelia grėsmę instituciniame lygmenyje. Kyla rizika, kad dezinformacijos paveikti ir patys ją skleidžiantys politiniai
veikėjai rizikuoja priimti Rusijai palankius sprendimus, kurie gali kenkti Italijos ar ES / NATO interesams.
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dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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KAIP PROGRAMOS VIRSTA POLITIKOMIS:
LIETUVOS VIENMANDATININKŲ
SEIMO NARIŲ PRIEŠRINKIMINIŲ
PAŽADŲ ĮGYVENDINIMAS
2016–2020 M. KADENCIJOJE
Viešosios politikos sprendimai prasideda nuo intencijų. Programos tampa politikomis, t. y. politiniai partijų pažadai rinkiminių kampanijų metu dažniausiai išdėstomi jų programose, o po rinkimų tampa vyriausybių politikos priemonėmis. Institucijos, t. y. partijos tampa ryšininku tarp visuomenės lūkesčių ir konkrečių sprendimų [1]. Todėl politiniai pažadai – neatsiejama demokratijos, rinkimų ir viešosios politikos proceso dalis.
Tačiau iki šiol nėra vieningo sutarimo dėl priešrinkiminių pažadų tikrosios vertės politikos formavimo procese. Yra
manančių, kad politinių partijų platformos ir programos nesuteikia jokios vertingos informacijos ir turi „atsitiktinį ryšį“
su tuo, ką politikai daro, kai patenka į valdžią [2]. Įvairūs gyventojų nuomonės tyrimai rodo, kad rinkėjai nelinkę manyti, kad politikai tęsi priešrinkiminius pažadus (pvz. Danijoje atlikta apklausa parodė, kad tik 7 % piliečių mano, kad
politikai tęsi duotus pažadus [3], o tai tampriai susiję su bendrai dideliu nepasitikėjimu politinėmis partijomis (Lietuvoje jomis nepasitiki 86 %). Tuo tarpu kita pusė teigia, kad rinkiminė atskaitomybė yra atstovaujamosios demokratijos pagrindinis skiriamasis ženklas, o priešrinkiminiai pažadai – tokios demokratijos pagrindas, leidžiantis užtikrinti atskaitomybę [5]. Toks atskaitomybės veikimo mechanizmas pirmiausia siejamas su A. Downso ekonomine teorija
iš kurios formuluojamas „mandato modelis“ – kandidatai demokratiniuose rinkimuose varžosi konkuruodami politinėmis programomis – formuluoja alternatyvius pasiūlymus ir pažada juos įgyvendinti, jei bus valdžioje. Rinkėjai vertina šiuos pasiūlymus, taip pat remdamiesi ankstesne patirtimi vertina, kiek tikėtina, kad konkreti partija juos įgyvendins, ir tuomet racionaliai balsuoja [6].
Lietuvoje iki šiol nebuvo tirta kaip politikai įgyvendinta priešrinkiminius pažadus. Tačiau Lietuvos atvejis įdomus ir
išskirtinis savo mišria paraleline rinkimų sistema bei parlamento sandara. Dalis Seimo narių renkami pagal proporcinę, o dalis mažoritarinę rinkimų sistemą, taigi, vienmandatėje apygardoje. Manoma, kad vienmandatės apygardos sustiprina vietinį atstovavimą [7], todėl būtent ten išrinkti politikai stipriausiai turėtų būti saistomi iš mandato teorijos
kylančio įgaliotinio-įgaliotojo modelio.
Šiuo tyrimu analizuojami Lietuvos Seimo vienmandatininkų duoti priešrinkiminiai pažadai ir jų ryšys su įgyvendinamais sprendimais-politikomis Lietuvoje. Tyrime remiamasi įgyvendinimo metodologine prieiga, taikoma Lyginamųjų partijų pažadų grupės tyrėjų, t. y. naudojama pažadų formuluotė iš politinių rinkimų programų ir tikrinamas žadėtų
veiksmų atitikimas realiems darbams. Tyrime analizuojami 2016–2020 m. kadencijos vienmandatėse apygardose išrinktų politikų duoti pažadai (programos) ir jų įgyvendinimas.
Remiantis Lyginamosios partijų pažadų grupės metodologija, pažadai gali rodyti stiprų įsipareigojimą „darysiu“,
„įsipareigoju“ arba švelnesnę formą „palaikysiu“, „teiksiu pirmenybę“, svarbiausia, kad būtų rodomas aiškus ir nedviprasmiškas palaikymas konkrečiam veiksmui ar priemonei [8]. Todėl pirminiame pažadų atrankos etape surenkami visi šį kriterijų atitinkantys teiginiai iš kandidatų programų. Analizuojant Vienmandačių apygardų priešrinkiminius leidinius viso rasta 345 atskirą įsipareigojimą nurodančių teiginių, kurie taip pat atskirti, jei nurodė į skirtingus siekius, sritis ar rezultatus. Surinkti pažadai vertinami pagal konkretumo ir patikrinamumo kriterijus. 1 paveiksle matyti pasiskirstymas pagal minėtus kriterijus. Didesnė dalis pažadų gali būti patikrinami, taigi, nurodo į baigtį, kurią galima nustatyti, tačiau yra nekonkretūs, pavyzdžiui nurodo bendrą priemonių pobūdį, bet neturi aiškaus pavidalo. Abu kriterijus
(konkretumo ir patikrinamumo) atitiko 161 pažadas, arba 47 % visų pažadų. Taigi neleidžia nei patvirtinti, nei atmesti
hipotezės susijusios su mandato įtaka pažadų formulavimo logikai, kad didesnė dalis kandidatų į Seimą vienmandatėse apygardose priešrinkiminių pažadų Lietuvoje bus konkretūs ir patikrinami. Nors pažadų atitinkančių abu kriterijus
dalis kiek mažesnė nei pusė, tačiau 3 procentinių punktų skirtumas neleidžia daryti užtikrintų išvadų dėl vertinimo ir
kodavimo metu atsiradusių paklaidų.
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1 pav.
Pažadų pasiskirstymas pagal konkretumą ir patikimumą.

Antrame etape tikrinamas pažadų įgyvendinimas. Pažadas koduojamas į „pilnai įgyvendintą“, „iš dalies įgyvendintą“ ir „neįgyvendintą“. Pažadas koduojamas kaip „įgyvendintas“, kai galima matyti įvykdytą veiksmą ir pasiektą žadamą rezultatą (pasirodė teisės aktas, susitarimas ar pan., kurie turėtų leisti pasiekti minimą pokyti ir matomas akivaizdus faktas, kad pasiektas žadėtas pokytis), pažadas koduojamas kaip „iš dalies“, kai a) atliktas veiksmas ir pasiektas rezultatas yra kompromisinis (pasiekta pokyčio žadėta kryptimi, tačiau ne visa žadėta apimtimi) arba b) kai yra veiksmas
(pvz. pasirodė teisės aktas, susitarta dėl ėjimo konkrečia kryptimi), bet dar nėra rezultato. Pažadas koduojamas kaip
„neįgyvendintas“, kai nematomas nei rezultatas žadėta kryptimi, nei galima identifikuoti veiksmo, kuris leistų eiti ta
kryptimi [9]. 2 paveiksle matyti pažadų pasiskirstymas pagal įgyvendinamumą. Daugiausiai yra „neįgyvendintų“ pažadų , tačiau ši dalis nežymiai skiriasi nuo „iš dalies“ ir „įgyvendinta“, o juos sudėjus – įgyvendintų ir iš dalies įgyvendintų yra daugiau nei neįgyvendintų. Tai suteikia paramos tyrimo hipotezei, kad išrinkti į Seimą vienmandatėse apygardose politikai yra saistomi stipraus mandato, todėl daugiau įgyvendina savo priešrinkiminius pažadus, nei neįgyvendina.

1 pav.
Pažadų pasiskirstymas pagal įgyvendinimą

Galiausiai, aptariami pažadų įgyvendinimui įtakos galintys turėti veiksniai. Sudarytas tokių veiksnių sąrašas: su
politiko charakteristikomis susiję veiksniai (partinė narystė, patirtis), pažadų charakteristikos (status quo išlaikymas,
jurisdikcija) bei politinio konteksto charakteristikos.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0221) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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VAKCINŲ SAUGUMIZAVIMAS
LIETUVOJE: DVILYPĖ TIPOLOGIJA

2019 metais kilusi COVID-19 pandemija turėjo esminę įtaką valstybių vidaus ir užsienio politikai – teko spręsti beprecedenčius arba ilgą laiką nematytus iššūkius, kurie paveikė tiek individualius piliečius, tiek institucijas. Vakcinos nuo
pačios koronaviruso protrūkio pradžios daugelio specialistų ir politikų buvo matomos kaip pagrindinė išeitis iš pandemijos, įgalinanti valstybes, piliečius ir globalią ekonominę sistemą grįžti prie normalizuoto gyvenimo (koks jis buvo iki
pandemijos). Tačiau 2021 metais, Lietuvai sprendžiant vakcinų įsigijimo ir masinio vakcinavimo problemas, buvo pastebimas neįprastų priemonių taikymas dviejų konkrečių vakcinų įvaizdžiui viešojoje erdvėje – AstraZeneca ir Sputnik V.
Žvelgiant į viešąjį politikų diskursą, pastebimi kardinaliai skirtingi saugumizavimo (objektų pristatymo kaip egzistencinės grėsmės valstybei arba visuomenei) procesai. Sputnik V vakcinos atveju saugumizavimo procesai atrodo įprasti,
pateisinami geopolitine užsienio valstybės (Rusijos) grėsme Lietuvos nacionaliniams interesams ir saugumui. Šios vakcinos buvo atsisakyta be viešų diskusijų, nors tuo metu Lietuvoje vis dar buvo didelis vakcinų trūkumas. Visgi, AstraZeneca atveju pastebimas skirtingas saugumizavimo procesas, kurio metu saugumizuojama ne pati vakcina, o jos reputacija, siekiant atstatyti teigiamą vakcinos įvaizdį visuomenėje, kuris yra matomas kaip visuomenės sveikatos sektoriui
gyvybiškai svarbus objektas. Tai ryškiausiai buvo atliekama organizuojant politikų ir valstybės tarnautojų skiepijimosi
AstraZeneca vakcina akciją 2021 metų kovą, kaip atsaką į kilusį nepasitikėjimą visuomenėje šia vakcina.
Remiantis šia pastebėta vakcinos ir vakcinos reputacijos saugumizavimo skirtimi, keliamas pagrindinis tyrimo klausimas – kaip AstraZeneca vakcinos reputacija ir Sputnik V vakcina buvo saugumizuotos Lietuvoje bei kuo šie procesai
skyrėsi?
Šis tyrimas rėmėsi Kopenhagos saugumizavimo mokyklos teorija kaip teoriniais rėmais, apibrėžiančiais saugumizavimo procesą ir jo esmines dalis. Pagal šią saugumo studijų teoriją, saugumizavimas yra apibrėžiamas kaip procesas,
kai valstybės veikėjai tam tikras temas (arba įvykius, procesus) transformuoja, jas iškeldami virš įprastos politinės darbotvarkės, tokiu būdu paversdami saugumo klausimais ir įgalindami imtis neįprastų priemonių šiems klausimams (arba problemoms) spręsti [1]. Saugumizavimo procesu politinėje bendruomenėje konstruojamas intersubjektyvus egzistencinės grėsmės suvokimas referentiniam objektui (kurį siekiama apsaugoti), kas leidžia (legitimiai) imtis neįprastų ir greitų priemonių šiai grėsmei suvaldyti. Remiantis Kopenhagos saugumizavimo mokykla, pagrindiniai dėmenys
sėkmingame saugumizavimo procese yra [1]:
a) Referentinis objektas (kurį siekiama apsaugoti);
b) Saugumizuojantys aktoriai (kalbos (ar kitais) aktais inicijuojantys saugumizavimą, t. y. tam tikrą problemą pateikiantys kaip egzistencinę grėsmę referentiniam objektui);
c) Auditorija (kurią siekiama įtikinti palaikyti neįprastų priemonių taikymą);
d) Funkciniai veikėjai (kurie veikia saugumizavimo proceso dinamiką);
Siekiant atsakyti į pagrindinį tyrimo tikslą (ištirti kaip AstraZeneca vakcinos reputacija ir Sputnik V vakcina buvo
saugumizuotos Lietuvoje bei kuo šie procesai skyrėsi) buvo pasirinkti du analizės lygmenys:
Pirmoji tyrimo dalis – politikų viešojo diskurso žiniasklaidoje analizė – buvo skirta atskleisti AstraZeneca reputacijos ir Sputnik V vakcinos saugumizavimo procesų skirtį, išskirti pagrindinius ir antraeilius (mažiau įtakos saugumizavimo procesui turinčius) saugumizuojančius aktorius, auditoriją, referentinius objektus ir konkrečius kalbos aktų (arba
neįprastų politinių priemonių) pavyzdžius. Tai buvo atliekama analizuojant internetinius pagrindinių Lietuvos žiniasklaidos portalų (LRT, Lietuvos ryto, Kauno dienos ir Delfi) straipsnius, kurie pasižymėjo kaip tinkami tyrimui turinio prasme bei atitiko tyrimo laiko dimensiją (2021 metų sausis – birželis).
Antroji tyrimo dalis – interviu analizė – buvo skirta atskleisti viešai prieinama informacija žiniasklaidoje nepaaiškinamus (arba nepakankamai paaiškinamus) saugumizavimo procesų dėmenis. Ši papildoma prieiga buvo pasirinkta
atsižvelgiant į ribotą kiekį viešai prieinamos informacijos pirmosios tyrimo dalies metu, kuri negebėjo pilnai paaiškinti kai kurių saugumizavimo procesų aspektų (funkcinių veikėjų, jų įtakos saugumizavimo procesui) bei siekiant suteikti
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papildomo vidinio validumo tyrimui. Šiam tikslui buvo atlikti 9 interviu su aukšto lygmens valstybės tarnautojais, politikais ir (sveikatos, komunikacijos bei institucijų valdymo) specialistais Lietuvoje, 2021 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais. Kadangi informacijos trūkumą buvo siekiama kompensuoti informantų nuomonėmis (ne konkrečiais faktais),
aukšto lygmens informantai tyrimui buvo pasirinkti iškeliant prielaidą, jog šie informantai turės didesnę ekspertizę minėtose srityse ir gebės užtikrinti didesnį tyrimo vidinį validumą.
Galiausiai, kartu su tyrimo išvadomis pristatoma dvilypė tipologija, kuri, remiantis Lietuvos atveju, apibrėžia vakcinų
saugumizavimą dvejais naujais, vakcinoms pritaikytais saugumizavimo tipais, paremtais Kopenhagos mokyklos teorija:
1. Standartinį politinį saugumizavimą – kuomet remiantis įprasta saugumizavimo tradicija, vakcina (šio tyrimo rėmuose – Sputnik V), yra pateikiama kaip užsienio valstybės taikomas geopolitinis įrankis, keliantis grėsmę politinio saugumo sektoriui (Lietuvos nacionaliniams interesams ir saugumui); ir
2. Reputacinį socialinį saugumizavimą – kuomet neįprastu saugumizavimo procesų pritaikymu siekiama atstatyti socialiniam saugumo sektoriui (visuomenės sveikatai) gyvybiškai svarbaus objekto (šio tyrimo rėmuose –
AstraZeneca vakcinos) reputaciją.
Šis tyrimas rėmėsi saugumizavimo teorija, ją pritaikant bei išplečiant viešosios sveikatos (socialinio saugumo) tyrimams.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0050) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] Buzan, B. Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers, Boulder. 1997. 239.
278

M. J. Vilimas
Kauno kolegija

EKOSISTEMINIŲ PASLAUGŲ
VERTINIMAS JURBARKO
RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Temos aktualumas.
Dabartiniu laikotarpiu didėjantis gyventojų skaičius Pasaulyje lemia augančią gamybą bei vartojimą, tuo pačiu ir
kylantį poreikį gamtos ištekliams. Nustatyta, kad žmonija per metus sunaudoja 1,75 žemės resursų ekvivalentą, kitaip
tariant – žemei reikia vienerių metų ir aštuonių mėnesių atkurti resursus, kuriuos išnaudojame per metus [1]. Todėl
pasirinkta tema yra labai aktuali, kadangi ekosisteminės paslaugos nėra neišsenkančios, ir gyventojams svarbu suprasti ne tik ekosisteminių paslaugų nykimo pasekmes, bet ir skatinti žmones saugoti gamtą, įsitraukiant į žiedinę ekonomiką, perteklinio vartojimo mažinimą.

Tikslas.
Įvertinti teikiamas ekosistemines paslaugas, jų būklę ir šių paslaugų tendencijas Jurbarko rajono savivaldybėje.
Orientuojantis į tikslą buvo atliktas projektas, kurį sudarė dvi pagrindinės dalys – teorinė ir analitinė. Teorinėje
dalyje objektas išanalizuotas teoriniu aspektu, informacija surinkta iš viešų Europos komisijos paskelbtų dokumentų,
Lietuvos Aplinkos ministerijos pranešimų ir kitų šaltinių. Analitinę dalį sudarė empirinio tyrimo rezultatų analizavimas
ir apibendrinimas.
Teorinėje dalyje aptarta ekosisteminių paslaugų esmė, rūšys, teisinis reguliavimas [2, 3]. Buvo nustatyta, kad ekosisteminės paslaugos skirstomos į keturias kategorijas: aprūpinimo, reguliavimo, palaikymo ir kultūrines [4]. Jos taip
pat vertinamos keliais skirtingais būdais: biofiziniu, socialiniu ir ekonominiu [5]. Buvo aptartos ekosisteminių paslaugų
studijos atliktos Europoje, tuo pačiu ir Lietuvoje. Išskirta šių studijų svarba, tikslai, rezultatai [4, 6, 7, 8].
Nustatyta, kad ekosisteminės paslaugos sparčiai nyksta, todėl buvo nagrinėta teisinė bazė (kaip šios paslaugos apsaugomos), ES planai (kaip ketinama užkirsti kelią šių paslaugų nykimui) [9]. Išanalizuota ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 m., jos tikslai, priemonės, kuriomis ES bandys pasiekti išsikeltus uždavinius [10, 11]. Lietuva įpareigota,
kaip ir kitos ES šalys, imtis veiksmų, siekiant išsaugoti ekosistemines paslaugas ir prisidėti prie jų atkūrimo, todėl Aplinkos ministerija užsakė projektą – ištirti šių paslaugų panaudojimą sprendimų priėmimo procesuose, kitaip tariant, didinti sprendimų priėmėjų kompetencijas, kad šie, priimdami sprendimus, atsižvelgtų į ekosisteminių paslaugų gerovę [8, 12]. Taigi, teorinėje dalyje buvo nustatyta, kad Lietuvoje ekosisteminių paslaugų tema yra aktuali, todėl kuriama teisinė bazė ir integruojama į sprendimų priėmimo procesus ir kitas sritis.
Analitinės dalies pradžioje pateikta tyrimų eiga ir jos aprašymas. Pirmiausia buvo išanalizuoti Jurbarko r. sav. administracijos darbuotojo atsakymai. Iš gautų rezultatų, nustatyta, kad Jurbarko r. savivaldybėje nuo 2016 m. iki 2023 m.
buvo suplanuota įvykdyti 14 projektų, susijusių su ekosisteminėmis paslaugomis (turizmo, žalinimo, rekreacijos, darnaus vystymosi, aplinkosaugos bei gyvūnų apsaugos projektai). Per šį laikotarpį 10 projektų jau yra įgyvendinti, o likę 4 bus užbaigti iki 2023 m. Šių projektų bendra vertė buvo apie 9,5 mln. eur., o 77 proc. šių projektų vertės finansavo Europos Sąjunga. Sužinota vykdomų projektų tikslai ir įgyvendinimo priemonės. Pasak respondento, 2022 m. daugiausiai Jurbarko r. sav. numačiusi skirti lėšų Raudonės pilies parko kraštovaizdžio formavimo projektui (turizmo ir žaliosios infrastruktūros kategorija), apie 1 mln. Jo tikslas – išsaugoti Raudonės rezidencinės pilies parko vertingąsias savybes ir sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudotis parko vertybėmis. Išsiaiškinta, kad neskaitant šio projekto, buvo įgyvendinti/įgyvendinami dar 3 didelės apimties projektai.
Vienas didžiausių projektų yra „Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (aplinkosaugos ir gyvūnų apsaugos kategorija), jis vykdomas jau penkeri metai ir turėtų būti užbaigtas iki 2022 m. liepos 29 d., o jo vertė
yra 2,8 mln. Eur. Šio projekto tikslas – plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Antras
pagal dydį projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone“ (darnaus miesto
vystymosi kategorija), buvo įgyvendinamas nuo 2017 m. iki 2020 m., jam buvo skirta 2,1 mln. Eur, tikslas – padidinti
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vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumą. Paskutinis, vienas iš didesnių
projektų, yra „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“ (turizmo, žaliosios infrastruktūros kategorija), šiam projektui buvo skirtas 917,7 tūkst. Eur biudžetas, o jis vykdomas jau ketverius metus ir numatomas baigti šiais metais. Projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant
kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.
Taip pat, neskaitant ankščiau paminėtų projektų, dar yra vienas, kuris vykdomas iki šiol, yra „Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Būtrimų k. sutvarkymas“. Jis buvo pradėtas 2019 m. rugsėjo 23 d., o
numatoma pabaiga yra 2022 m. birželio 30 d., projekto biudžetas 35 tūkst. eur. Anot respondento, 2021–2023 metais
įgyvendinamas projektas „Funkcinės zonos Tauragė + plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“, kuris yra
labai reikšmingas Jurbarko rajono plėtrai, nes pagal jį bus atlikta daugelis kitų projektų, vienas iš jų – įsigyti 3 elektra
varomus autobusus, todėl jis galėtų būti priskirtas prie darnaus vystymosi.
Apibendrinant interviu apklausą, buvo išsiaiškinta, kad dauguma šių projektų buvo orientuoti į aprūpinimo ir kultūrinių paslaugų vystymą, todėl ateityje reikėtų daugiau lėšų skirti reguliavimo ir palaikymo ekosisteminėms paslaugoms.
Antrojoje tyrimo dalyje buvo išnagrinėti Jurbarko r. sav. gyventojų atsakymai į jiems pateiktą anketinę apklausą,
kurią sudarė 14 klausimų. Gauta 215 atsakytų anketų. Pirmieji 4 klausimai buvo skirti nustatyti apklaustųjų demografinius požymius (lytį, amžių, pajamas, išsilavinimą). Apklausoje dalyvavo 56,3 proc. moterų, 42,2 proc. vyrų, apie pusę respondentų buvo nuo 18 m. iki 29 m., po lygiai apklaustųjų tiek su viduriniu išsilavinimu, tiek su aukštuoju (po
35,9 proc.). Didžiosios dalies respondentų pajamos buvo iki 450 Eur (37,5 proc.), nuo 451 iki 700 Eur (28,1 proc.), bei
nuo 701 iki 1200 Eur (28,1 proc.) per mėnesį.
Respondentai, atsakydami į klausimą „Ar iki dalyvavimo tyrime buvote girdėję sąvoką – Ekosisteminės paslaugos?“, pasiskirstė maždaug po lygiai (po 37 proc.), vieni atsakė, kad yra girdėję ankščiau šią sąvoka, kita, kad ne, o likusieji nežino. Antras klausimas buvo skirtas nustatyti gyventojų požiūrį į ekosisteminių paslaugų svarbumą visuomenei, atsakymai atskleidė, kad Jurbarko r. sav. gyventojai yra sąmoningi ir supranta, kad ekosisteminės paslaugos yra
svarbios ir turėtų būti tausojamos. Kitas klausimas padėjo išsiaiškinti, kad beveik visi respondentai supranta ryšį tarp
ekosisteminių paslaugų ir ekonomikos, kadangi apklaustieji mano, kad šių paslaugų nykimas turėtų įtakos ekonomikai. Ketvirtasis klausimas atskleidė, kad Jurbarko r. sav. gausu gamtinių išteklių: medžių, vandens telkinių, švaraus oro,
uogų ir įvairių rūšių gyvūnų (žr. 1 pav.).

1 pav.
Respondentų pasiskirstymas pagal požiūrį į ekosisteminių paslaugų gausumą Jurbarko r. sav.

Remiantis gyventojų atsakymais į 5 klausimą, buvo išsiaiškinta, kad Jurbarko r. sav. ekosisteminės paslaugos nėra
pakankamai saugomos. Šeštasis klausimas padėjo nustatyti, kad gyventojams yra visos svarbios ekosisteminės paslaugos, kurios buvo pateiktos, t. y. įkvėpimas gamtoje, mediena, uogos, ramybė gamtoje, gyvūnų įvairovė, CO2 absorbavimas. Atitinkamai 7 klausimas parodė, kad, gyventojų nuomone, sunkiausiai atkurti medieną, gyvūnų įvairovę bei CO2
absorbavimą.
Apklaustųjų nuomone, pilamų teršalų į Nemuną sumažinimas, griežtesnis netinkamų žaliavų kūrenimo reglamentavimas kietojo kuro katiluose bei naujų parkų, turizmo vietų kūrimas galėtų sumažinti ekosisteminių paslaugų nykimą ir prisidėti prie jų išsaugojimo. Nustatyta, kad dauguma Jurbarko r. sav. gyventojų yra neutralūs vertinant savivaldybės požiūrį į aplinkosaugą, žaliąją infrastruktūrą, turizmą ir žemės ūkį. Paskutinis anketinės apklausos klausimas
atskleidė, kad dauguma apklaustųjų tikisi, jog ateityje šios paslaugos bus išsaugotos ir atkuriamos.
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Apibendrinant analitinę tyrimo dalį, galima teigti, kad dauguma apklaustųjų mano, kad ekosistemines paslaugas
reikia saugoti, tausoti. Išsiaiškinta, kad Jurbarko r. sav. gausiausia yra aprūpinimo paslaugų. Nustatyta, kad pilamų teršalų į Nemuną sumažinimas turėtų žymų poveikį ekosisteminių paslaugų kokybei, tik būtina derinti veiksmų planą su
aplinkinėmis savivaldybėmis, kadangi tarša Nemunu atkeliauja iš jų. Daugiausiai įtakos ekosisteminių paslaugų kokybei turėtų griežtesnis netinkamų žaliavų kūrenimą kietojo kuro katiluose reglamentavimas.
Naujos turizmo vietos savivaldybėje jau yra kuriamos, todėl galima teigti, kad šis respondentų pasiūlymas
neaktualus. Taigi, dauguma respondentų mano, kad šios paslaugos bus atkuriamos ateityje.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0006) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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A. Vimbaraitė
Kolpingo kolegija

,,GEOCACHING’O“ KAIP AKTYVAUS
KELIAVIMO BŪDO KURIAMA VERTĖ
SKIRTINGŲ AMŽIAUS GRUPIŲ TURISTAMS
Įvadas:
Temos aktualumas ir naujumas. Modernėjančioje visuomenėje technologijų diegimas turizmo srities lauke yra
neišvengiamas procesas. „Geocaching’as“ yra pramoginė sporto, aktyvaus keliavimo veikla, laikoma moderniu lobių
paieškos žaidimu. „Geocaching’o“ programą sukūrė Dave Ulmer, 2000 metų, gegužės 3 dieną, „Geocaching’as“ prasidėjo 2000-aisiais metais tobulėjant GPS sistemą. Šis lobių ieškojimas savo įvairovę tinkamas ir gali sudominti kiekvieną – nuo šeimų su vaikais, paauglių, studentų iki senjorų. „Geocaching’as“ ypač tinka vyresnio amžiaus žmonėms ir jų
sveikos gyvensenos propagavimui, nes ši veikla gamtoje skatina judėti ir yra derinama su naujomis technologijomis [1].
„Geocaching’as“ yra puikus būdas rasti nuostabių vietų, kurių kitaip nebūtumėte atradę. Todėl visame pasaulyje vykdomos lobių paieškos, kurios leidžia turistui pačiam pažinti lankomas vietas. „Geocaching’o“ samprata nagrinėja [2–12]
autoriai. Tema, mokslinių publikacijų atžvilgių, Lietuvoje nagrinėta mažai, ši veikla plačiau analizuota užsienio mokslinėje literatūroje. Nors veikla yra aktyviai vystoma Lietuvoje ir visame pasaulyje, tačiau moksliniu lygmeniu vis dar plačiai nėra analizuojama. Pasak [13] aktyvūs turizmo tipai nėra tinkami visiems kadangi į tokias keliones vykti gali ne kiekvienas. Aktyvus keliavimo būdas gali būti netinkamas, dėl fizinės ar psichologinės asmens savijautos, kas ir neleis dalyvauti dinamiškoje, ne standartinėje ar ekstremalioje kelionėje.

Tyrimo problema.
Nėra nustatyta kaip skirtingo amžiaus turistai vertina „Geocaching’o“ veiklos kuriamą vertę.

Tyrimo tikslas.
Nustatyti „Geocaching’o“ kuriamą vertę skirtingo amžiaus grupių turistams.

Uždaviniai:
1. Apžvelgti „Geocaching’o“, kaip aktyvaus keliavimo būdo, vystymosi geneze;
2. Nustatyti „Geocaching’o“ kuriamą vertę skirtingo amžiaus grupių turistams.

Metodai:
Mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė, sisteminimas, kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa.

Rezultatai:
Gauti rezultatai rodo, jog „Geocaching’o“ turizmu domisi ir užsiimą skirtingo amžiaus grupių turistai nuo 18 iki 57 ir
daugiau metų. Remiantis gautais anketinės apklausos rezultatais nustatyta, kad visoms amžiaus grupėms „Geocaching’o“
turizmas turi nematerialinę kelionių patirtį (vietovės pažinimą) ir materialinę patirtį (lobio radimą) taip pat išskiria išliekamąją vertę. Didžioji dalis 74,4 procentai apklaustųjų išskyrė nematerialinę kelionių patirtį, taip pat 16,3 procentai
apklaustųjų išskyrė materialinę patirtį ir 9,3 procentai apklaustųjų išskyrė, kad tai apima abu variantus. Analizuojant
rezultatus apie kuriamąją „Geocaching’o“ vertę skirtingoms amžiaus grupėms daromos prielaidos, jog šis turizmas labiausiai skatina keliauti turistus nuo 29 iki 45 metų tai sudaro 48,8 procentus apklaustųjų populiacijos. Ši amžiaus grupė išskyrė, jog „Geocaching’o“ turizmas padeda planuotis kelionių maršrutus, atrasti bei pažinti įdomias vietas ir objektus, sužinoti įdomias negirdėtas vietos ar objekto istorijas. Respondentai išskiria, kad jaučiasi įvairiapusiškai praturtėja, mintimis pabėgę nuo dienos rutinos, fiziškai pavargę tačiau dvasiškai atsipalaidavę. Kita amžiaus grupė nuo 18 iki
28 metų, kuri sudaro 34,9 procentus bendrai išskiria, kad „Geocaching’o“ turizmas skatina aktyviai keliauti ir turi įdomią pažintinę vertę. Vienas iš respondentų išskiria, kad „Nėra daug žmonių tuo pačiu metu ieškančių lobiukų. Jų yra
visur ir daug. Galima atrasti kažką naujo. Galima konkuruoti su draugais. Poilsis.“. Taip pat nuo 46 iki 56 metų, 14 procentų apklausoje dalyvavusių atsakovų išskiria, kad „Visada žavi mažai žinomų vietų atradimai ar negirdėtos istorijos.
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Galimybė spręsti galvosūkius lauke naudojantis užuominomis, o kartais ir draugų pagalba. Smagūs renginiai ir varžybos
kartu su bendraminčiais.“. Nuo 57 ir daugiau metų apklaustųjų sudaro 2,3 procentai kurie teigia, kad „Geocaching’o“
turizmas skatina keliauti bei pažinti naujas vietas „Aplankau vietoves kurių šiaip neaplankyčiau, o gal net nesužinočiau
apie jų egzistavimą bei patiriu atradimo džiaugsmą kas kartą rasdamas lobį, kas motyvuoja keliauti ir ieškoti toliau.“.

Išvados:
1. Išanalizuota mokslinė literatūra iš kurios galima daryti išvadas, jog „Geocaching’o“ žaidimas tai moderni lobių
paieška bei pramoginė sporto, aktyvaus keliavimo veikla, kurianti alternatyva įprastam pasivaikščiojimui ir kelionėms, jungianti virtualų pasaulį su užduočių atlikimu realioje aplinkoje. „Geocaching’as“ yra skaitmeninis
slėpynių, lobių, „keliauninkų“ žaidimas: paieška atliekama naudojant „Geocaching“ žaidimo programas arba
GPS įrenginius. Taip pat išanalizavus skirtingus autorius galima daryti išvada, jog šis žaidimas siejamas su aktyvaus keliavimo būdų.
2. Atlikus tyrimą apie „Geocaching’o“ kuriamą vertę skirtingo amžiaus grupių turistams daromos išvados, kad
„Geocaching’o“ turizmas atitolina nuo pilkos kasdienio gyvenimo rutinos, leidžia mėgautis natūralia vietovės
aplinka, aktyviai keliaujant patiriami nauji, rizikingi nuotykiai bei įspūdžiai, taip pat keliautojas išbando savo
jėgas dažniausiai jam neįprastoje aplinkoje ir padeda planuoti kelionių maršrutus.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0014) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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V. Žimontienė
Vytauto Didžiojo universiteras

SANDĖLIAVIMO PROCESŲ TOBULINIMAS:
ĮMONĖS BALTIC FISH EXPORT ATVEJIS

Įvadas.
Realizavimo funkcija tai prekės judėjimo sistema, kuri užtikrina nuoseklų produkto kelią nuo gamintojo link vartotojo. Transportavimo, ekspediciniai, pakrovimo, sandėliavimo veiksmai sudaro prekių fizinio judėjimo esmę. Mourtzis D.,
Samothrakis V., Zogopoulos V., Vlachou E. (2018) teigia, kad sandėliai yra vieni iš svarbiausių įmonės sudėtinių dalių,
turintys nemažą reikšmę visoje sistemos grandinėje. Nuo jų priklauso kaip efektyviai organizuojamas sandėlių darbas,
priklauso klientų aptarnavimo lygis, savalaikis žaliavų patekimas į gamybos cechus, sandėlio išlaidų lygis, klientų pasitenkinimas užsakymų atlikimu bei pačių užsakymų greitis. Tačiau klaidų sandėlyje išvengti neįmanoma. Viena didžiausių problemų su kuriomis susiduriama – netiksli atsargų informacija. Malinowka M., Rzeczycki A., Sowa M. (2018) nurodo, kad sandėlių valdymas ir veiklos efektyvumas priklauso nuo greitos prekių paieškos, kuri kartais tampa neįmanoma – paieška priklauso nuo sandėlio darbuotojų gebėjimo atsiminti prekių padėjimo vietas. Nenustatytos sandėlio
darbuotojų atsakomybės, tinkamai darbui neparuošti sandėliai, neišnaudotos IT priemonių galimybės turi neigiamos
įtakos sandėlio procesų efektyvumui.
Darbo naujumą lemia tai, kad dažniausiai įmonės sandėlių plotas lieka toks pats, neatsižvelgiant į nuolat augančių krovinių kiekį. Dėl šios priežasties kyla įvairios problemos, tokios kaip, ilgas mašinų pakrovimo / iškrovimo laikas,
prastovos ir užsakymų atkrovimų vėlavimai, sutrinka darbų planavimas ir viso sandėlio darbo efektyvumas. Sandėliavimo procesų tobulinimui ir analizei yra skirta eilė užsienio ir Lietuvos autorių darbų. Sandėlių vietą logistikoje analizavo Thiers, McGinnis (2011 m.), Zinkevičiūtė ir Vasiliauskas (2013 m.) ir kiti autoriai. Sandėliavimo veiklos efektyvumo didinimo būdus tyrė Tamas, Dodos, Illes (2017 m.), Yener, Yazgan (2019 m.) ir kiti autoriai. Didėjant prekių srautams visos įmonės turinčios sandėlius ieško būdų kaip padidinti veiklos efektyvumą ir išlaikyti konkurencingumą. Šiame darbe atliekama įmonės sandėliavimo veiklos analizė yra labai svarbi ir nauja bet kuriai įmonei, planuojančiai savo sandėliavimo proceso tobulinimą.

Vykdomo tyrimo tikslas.
Pateikti sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimus UAB „Baltic fish export“ pavydžiu.
Sandėliavimo procesai yra labai svarbi gamybinės įmonės dalis, įtakojanti įmonės finansinius rodiklius. Tam,
kad įmonės sandėliai veiktų efektyviai, būtina nuolatos atnaujinti sandėliavimo valdymo procedūras. Išanalizavus gamybinių įmonių sandėliavimo segmentą, galima išskirti keturias pagrindines funkcijas: prekių priėmimo, sandėliavimo, užsakymų surinkimo ir išsiuntimo klientui. Tinkamai organizuojamas sandėliavimo procesas lemia visos gamybinės įmonės logistikos sistemos veiklos rezultatus. Dėl to svarbu užtikrinti, kad sandėliavimo procesai būtų kuo efektyvesni. Gamybinių įmonių sandėliavimo procesų tikslas sukurti efektyvią sandėliavimo sistemą. Tinkamai organizuojamas sandėliavimo procesas lemia visos logistinės sistemos ir visos gamybinės įmonės veiklos rezultatus ir finansinį stabilumą. Analizuojant gamybinėse įmonėse dažniausiai pasitaikančias sandėliavimo procesų klaidas, galima pastebėti, kad daugiausia įtakos turi žaliavų priėmimas, sandėliavimas, užsakymų surinkimas.
Ankščiau paminėtos operacijos turi skirtingus atsakingus asmenis taip pat skiriasi ir pats darbo pobūdis. Tam, kad būtų optimizuotos sąnaudos ir padidintas pelnas, visi sandėliavimo sistemos procesai turi veikti kaip viena bendra sistema. Inovatyvių sprendimų būtinybė sandėliavimo procesų tobulinimui reikialinga, nes žmogiškojo faktoriaus galimybės pasiekė ribą. Atsargų valdymas su robotizuotomis sistemomis pašalina galimas klaidas ir avarijas bei supaprastina daugumą sandėliavimo procesų. Programinės ir techninės įrangos sprendimų integravimas efektyviam pagrindinių sandėliavimo procesų apskaitai ir valdymui pagreitina sandėliavimo procesus, sumažina įprastų darbų apimtis ir padidina personalo efektyvumą. Sandėlio valdymo sistemos diegimas gali prisidėti prie kokybeškesnės sandėliavimo paslaugos tiekimo. Galima sekti kokios atsargos atvyksta į sandėlį iš tiekėjų, fiksuojant numatytus parametrus, tokius kaip tiekėjas, prekės kodas, partija ir kiti. Galima stebėti sandėlyje esančių atsargų likučius realiu laiku,
lengva duomenis perkelti į sistemą taip sumažinant popierinių dokumentų ir sumažinti žmogiškojo faktoriaus klaidas.
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Brūkšniniai kodai ir moderni duomenų apdorojimo technologija užtikrina, kad visos sandėlio procesų operacijos būtų atliktos greitai ir tiksliai.

Tyrimo metodika.
UAB „Baltic fish export“ gamybinės įmonės sandėliavimo procesų tobulinimo tyrimui buvo pasirinkti šie tyrimo
metodai: anketinė apklausa ir daugiakriterinis vertinimas. Nagrinėjama įmonė 7 metus dirba kaip įmonių grupės centrinis sandėlis, kuriame sandėliuojama visa grupės produkcija ir žaliavos. Tyrimui buvo pasirinkta anketa su gamybinės įmonės „Baltic fish export“ sandėlio darbuotojais. Anketos pagalba siekiama išsiaiškinti su kokiais sunkumais susiduria įmonė organizuodama sandėliavimo procesus. Ieškant tyrimo imties ir atrankos būdų, buvo nuspręsta koncentruoti dėmesį į konkretaus padalinio darbuotojus. UAB „Baltic fish export“ įmonės sandėlyje dirba dvi pamainos, viso 30 darbuotojų, iš jų 8 sandėlininkai, 8 priėmėjai, 8 prekių surinkėjai, 6 pagalbiniai darbuotojai. Šie darbuotojai užtikrina žaliavų ir prekių judėjimą tarp sandėlio ir gamybos skyrių, taip pat žaliavų priėmimą bei prekių pakrovimą. Pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas – anketinė apklausa, naudoant šį metodą, galima apklausti didesnį respondentų
skaičių, gauti struktūrizuotus duomenis, kuriuos galima kiekybiškai išanalizuoti ir padaryti išvadas. Tyrimas baigiamas
ekspertiniu vertinimu, kurio metu įvertinamos alternatyvos ir parenkamas tinkamiausias sprendimas įmonės sandėliavimo procesų patobulinimui. Atlikus ekspertinį vertinimą ir išrinkus tinkamiausią atlernatyvą, toliau sprendžiama
dėl jos įgyvendinimo įmonėje.

Tyrimo rezultatai.
Pirmasis empirinio tyrimo etepas buvo skirtas apklausti gamybinės įmonės „X“ sandėlio darbuotojus. Tyrimui atrinktų darbuotojų nuomonė buvo svarbi vertinant viso tyrimo rezultatus, nes jie yra tiesiogiai susiję su sandėliavimo
procesais. Įvertinus anketos rezultatus, galima teigti, kad įmonės „Baltic fish export“ sandėlyje yra darbuotojų kaita.
Darbuotojų kaita nėra geras rodiklis, nes įmonė skiria finansų ir laiko į naujų darbuotojų paiešką ir jų mokymus. Todėl
būtų tikslinga išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, dėl aukšto paslaugų kokybės lygio išlaikymo. Daugiau nei pusė respondentų mano, kad įmonė „Baltic fish export“ yra konkurencinga rinkoje. Sandėlio darbuotojai įmonės „Baltic fish
export“ sandėliavimo kokybę vertina pakankamai gerai. Siekiant išsiaiškinti, kokias problemines vietas sandėliavimo
procesuose pastebi sandėlio darbuotojai. Beveik pusė respondentų, kaip pagrindinę sandėliavimo procesų problemą,
pažymi sandėliavimo vietos trūkumą. Taip pat respondentai nurodo, kad įmonės „Baltic fish export“ sandėlyje netinkamai valdoma informacinė sistema. Toliau buvo, siekama išsiaiškinti prekių priėmimo vėlavimo priežastis. Apibendrinant gautus duomenis, 39 proc. respondentų mano, kad vėluojama priimti prekes dėl vietos trūkumo sandėlyje. Taip
pat 36 proc. apklaustųjų prekių priėmimo vėlavimo priežastimi įvardino netinkamai valdomą informaciją sandėlyje.
Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kokios yra užsakymų atkrovimų vėlavimo priežastys. Analizuojant gautus duomenis,
31 proc. respondentų nurodė, kad vėluojama atkrauti užsakymus, dėl sandėliavimo vietos trūkumo. Atitinkamai, 38
proc. respondentų teigia, kad vėluojama atkrauti užsakymus dėl netinkmai valdomos informacijos sandėlyje. Taip pat
apibendrinus gautus duomenis, galima daryti išvadą, kad įmonės „Baltic fish export“ sandėlyje pasitaiko prekių pasimetimų. Respondentų buvo klausiama, kokia probleminė vieta įmonės „Baltic fish export“ sandėlyje turėtų būti tobulinama. Iš visų apklaustų respondentų beveik pusė apklaustųjų mano, kad sandėliavimo vietos trūkumas yra pagrindinė probleminė vieta, kurią reikia tobulinti. Antroje vietoje, reikia tobulinti netinkamai valdomą informaciją sandėlyje. Galiausiai, respondentai nurodė, kad reikia geriau organizuoti darbuotojų darbą, sandėlyje turi būti didinamas darbuotojų skaičius, bei reikia mažinti rankinį darbą.
Galiausiai, respondentų buvo prašoma įvertinti sandėlio darbo kokybę. Analizuojant gautus duomenis, buvo galima sugrupuoti pateiktus teiginius ir išskirti pagrindines problemines sritis. Pirma – sandėliavimo vietos trūkumas, prie
šios probleminės srities priskiriami teiginiai: per didelis prekių kiekis sandėlyje, per didelis žaliavų kiekis sandėlyje, per
didelis atsargų grupių kiekis, jos prastai kontroliuojamos, sandėlyje per mažai taikoma inovatyvių sprendimų, neefektyviai išnaudojama sandėlio erdvė, nepatogus atsargų gabenimas sandėlio viduje, dalis prekių sandėliuojama sunkiai
prienamose vietose. Antra probleminė sritis yra sandėlio valdymo sistema, jai priskiriami sekantys teiginiai: prastai
vykdoma prekių apskaita, per ilgas prekių atkrovimo laikas, neefektyviai taikoma sandėlio valdymo programinė įranga,
neefektyviai valdoma informacija sandėlyje, ilgai užtrunka žaliavų ir prekių paieška sandėlyje, netinkamai vykdomas
sandėlio procesų monitoringas. Likę teiginiai susiję su darbo organizavimu ir darbuotojų trūkumu.
Pirmiausia, įmonė „Baltic fish export“ išsprendė sandėliavimo vietos trūkumo problemą, pastatydama naują sandėlį su naujausiomis technologijomis. Šis sprendimai įmonei „X“ leido ne tik padidinti sandėliavimo vietų kiekį nuo
6500 iki 30000 paletinių vietų, tačiau iš dalies išsprendė daruotojų darbo organizavimo ir rankinio darbo kiekio sumažinimo problemas. Įmonė neatskleidė kiek kainavo naujo sandėlio statyba, tai yra komercinė paslaptis.
Antra problema – netinkamai veikianti sandėlio valdymo sistema. Šiai problemai pašalinti reikia įdiegti naują sandėlio valdymo sistemą naujame sandėlyje ir atnaujinti sistemą sename sandėlyje. Abu įmonės UAB „Baltic fish export“
sandėliai pastatyti skirtingose Kauno LEZ teritorijos vietose, juos skiria apie 3 km atstumas. Buvo nuspręsta įdiegti
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naują sandėlio valdymo sistemą, kuri galėtų apjungti ir vienu metu kuruoti abu sandėlius. Duomenys turėtų būti matomi realiu laiku ir yra sinchronizuojami su įmonėje naudojama verslo valdymo sistema „Navision“. Atlikus rinkoje esančių sandėlio vadymo sistemų palyginimą, išsirinka „Equinox“ – tai sandėlio valdymo sistema, padedanti įmonėms lengviau, greičiau ir kokybiškiau apdoroti turimis duomenis bei paversti juos strateginėmis įžvalgomis. Tai yra absoliučiai
universalus įrankis. Equinox VISION WMS (sandėlio valdymo sistema) valdo visus sandėlio procesus ir operacijas realiu laiku, kontroliuoja sandėlio personalą bei naudojamą techniką. Efektyvus sprendimas pasižymi aukšta investicijų
grąža, kokybe bei ergonomiškumu. Equinox VISION WMS lengvai pritaikoma prie bet kokios esamos IT sistemos ar finansinių paketų. Naudojamos sandėlio valdymo sistemos technologijos: brūkšniniai kodai, RFID (RDA), Voice (balso).
Equinox skirtas įvairių grandžių vadovams, kurie atsako už vieną ar kelis konkrečius įmonės rodiklius. Pastačius naują
sandėlį į jį buvo priimti dirbti 20 darbuotojų, iš kurių 4 priėmėjai, 5 sandėlininkai, 5 aukštuminių krautuvų vairuotojai,
2 vyr. sandėlininkai ir 4 pagalbiniai darbuotojai. Diegiant sandėlio valdymo sistemą, reikėjo papildomai įsigyti 14 radijo
ryšio terminalų (RFT), iš jų 10 pritaikytų darbui minusinėje temperatūroje ir 4 pritaikytus darbui pliusinėje. Vieno RFT
radijo ryšio terminalo kaina yra 1700 Eur (pritaikyti darbui -18°C temperatūros aplinkoje) ir 700 Eur (pritaikyti darbui
+4 °C temperatūros aplinkoje). Naujame sandėlyje „Equinox“ sandėlio sistemos diegimo kaina 240 tūkst. eurų, įskaitant reikalingą įrangą. Sename sandėlyje sandėlio valdymo sistemos atnaujinimo kaina 60 tūkst. eurų, įskaitant reikalingą įrangą. Viso naujos sandėlio valdymo diegimo kaštai siekia 319,8 tūkst. eurų.
Trečia problema – netinkamas sandėlio darbuotojų darbo organizavimas. Šis faktorius turi daug įtakos įmonės „X“
sandėliavimo procesų kokybei. Dėl šios priežasties būtina investuoti į darbuotojų mokymus bei kvalifikacios kėlimą.
Kursai, skirti tinkamam sandėlio darbuotojų paruošimui darbui, kainuoja nuo 150 iki 300 eur. vienam asmeniui. Įmonės „X“ sandėliuose dirba 51 darbuotojas, todėl mokymai kainuotų 7,650–15,300 eurų.

Išvados.
1. Tyrimo metodai, kurie buvo skirti įvertinti įmonės „Baltic fish export“ sandėliavimo procesus parodė pagrindines procesų problemines vietas, kaip didžiausią įmonės sandėliavimo problemą įvardina sandėliavimo vietos
trūkumą. Taip pat buvo nustatyta, kad sandėlyje veikiančiai sandėlio valdymo sistemai reikalingas atnaujinimas
arba naujos sandėlio valdymo sistemos diegimas.
2. Įmonė „X“ pastačiusi naują sandėlį išsprendė pagrindinę problemą, kuri darė didelę įtaką sandėliavimo procesų efektyvumui. Įmonė didelę dalį savo prekių ilgą laiką sandėliavo išoriniuose ir nuomuotose sandėliuose, tai
sudarė dideles išlaidas, apie 88,5 tūkst. eurų kiekvieną mėnesį. Po sandėlio statybos bendras įmonės paletinių
vietų skaičius išaugo nuo 6 500 iki 30 000 paletinių vietų. Ko pasekoje, įmonė sutaupė dalį kaštų, padidins generuojamą sandėlio pelną – tai padės maksimaliai sutrumpinti naujo projekto atsiperkamumo laikotarpį. Naujo sandėlio statybos kaina yra įmonės komercinė paslaptis.
3. UAB „Baltic fish export“ įmonės sandėliavimo procesų tobulinimo sprendimams siūlomi – sandėlio valdymo sistemos diegimas (apimantis programos atnaujinimą sename sandėlyje ir naujos sandėlio valdymo sistemos diegimą naujame sandėlyje bei reikalingą įrangą) ir sandėlio darbo organizavimo mokymai bei kvalifikacijos kėlimo kursai darbuotojams. Siūlomų priemonių kaštai – 335,1 tūkst. eurų, investuoti šią sumą leidžia įmonės finansinė padėtis.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0099) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ORNITOLOGINIO TIURZIMO
SKATINIMAS UNESCO PAVELDO
SARAŠO TERITORIJOSE
Temos aktualumas.
Jau nuo senų laikų paukščiai buvo laikomi pranašais. Mūsų senoliai iš jų galėdavę nuspėti oro sąlygas, ar nusakyti kokie bus ateinantys metai. Tai leidžia daryti prielaidą, kad paukščių stebėjimas turi gilias tradicijas besitesinčias ne
vieną šimtmetį. Iš pradžių laikytas pramoga, šiandien terminas ornitologinis turizmas įgyja didelę reikšmę. Prie ornitologinio turizmo sektoriaus augimo prisideda daug veiksnių. Vienas iš jų yra augantis stebėtojų skaičius ir susidomėjimas šia profesija. Tai akimirkos, kurios verčia žmogų norėti prie to daugiau prisiliesti [1–3, 10–13]. Pasak ornitologų
draugijos ornitologinis turizmas nebėra vien tik „sočių“ žmonių pomėgis. Tai yra plačiai netik Lietuvoje, bet ir už kitapus Atlanto sparčiai paplitęs turizmo sektorius. Ornitologinis turizmas yra labai unikalus užsiėmimas reikalaujantis žinių, pasirengimo ir specialios įrangos bei tinkamų paukščiams stebėti teritorijų. Vienos iš jų UNESCO paveldo sąrašo
teritorijos [17–22].
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) gamtos paveldas ir jo apsauga – visame pasaulyje aktuali mokslinių diskusijų tema ir svarbi veiklos sritis. Pasaulio gamtos paveldo išsaugojimu iš esmės susirūpinta po Antrojo pasaulinio karo. Siekiant išsaugoti unikaliausius ir vertingiausius gamtos kūrinius ateities kartoms. Kiekviena valstybė, prisijungusi prie šio tarptautinio susitarimo, saugo jos teritorijoje esančius vertingiausius objektus ar
vietoves, ne išimtis ir Lietuva. Lietuvoje tokių vietovių yra, tačiau tik dvi iš jų yra tinkamos ornitologinio turizmo plėtojimui [6, 9, 14–16, 18].
Tokia maža šalis kaip Lietuva gali didžiuotis savo gamtinėmis saugomis teritorijomis ir vietomis kurios turi UNESCO
apsaugos statusą. Kušių nerijos nacionaline parke esanti pilkųjų garnių ir kormoranų stebykla ir Žuvinto biosferos rezervatas. Juodkrantės pilkųjų garnių ir didžiųjų kormoranų kolonija – didžiausia ir seniausia žinoma šių paukščių perimvietė Lietuvoje. Nuo pat ankstyvo pavasario iki vidurvasario verda gyvenimas šiame paukščių mieste. Žuvinto biosferos rezervatas yra tikra paukščių karalystė, garsėjantis kaip viena didžiausių paukščių sankaupų, tačiau ir viena iš Lietuvos vietų kur peri ir gyvena globaliai nykstanti Meldinių nendrinukių rūšis. [4–9, 18].

Raktiniai žodžiai:
Ornitologinis turizmas, UNESCO paveldo sąrašo teritorijos, Žuvinto biosferos rezervatas, Juodkrantės pilkųjų garnių ir kormoranų stebykla, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, ornitologinio turizmo skatinimas.

Darbo problema:
Ornitologinis turizmas visame pasaulyje yra populiari turizmo rūšis, tačiau Lietuvoje kompleksiškai nevystoma ir
neišnaudojamas potencialas Lietuvos UNESCO saugomose teritorijose.

Darbo tikslas:
Išsiaiškinti, kaip skatinti ornitologinį turizmą Lietuvos UNESCO paveldo teritorijose.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti ornitologinio turizmo sampratą.
2. Pristatyti Lietuvos UNESCO paveldo sąrašo teritorijas, tinkančias plėtoti ornitologinį turizmą.
3. Nustatyti ornitologinio turizmo skatinimo priemones UNESCO paveldo teritorijose.

Tyrimo metodai ir instrumentai:
Kokybinis tyrimas (ekspertinis pusiau struktūruotas interviu, 9 atviro tipo kl., Kuršių nerijos ir Žuvinto biosferos
rezervato specialistai – ornitologai).
Kiekybinis tyrimas (klausimynas su 27 klausimų (uždaro ir pusiau uždaro tipo).
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Kiekybinio tyrimo imtis: 46 respondentai
Tyrimo laikotarpis: 2022m. sausio – vasario mėn. Žuvinto biosferos rezervato ir Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centre apsilankę turistai.

Tyrimo rezultatai:
Kokybinis tyrimas parodė, kad ornitologinis turizmas yra populiari turizmo šaka Lietuvoje ir jos populiarumui daugiausiai įtakos turi komfortiškos paukščių stebėjimo sąlygos tai yra infrastruktūra tokia kaip pakankamas paukščių stebėjimo bokštų kiekis ir reikalinga netik profesionalų pagalba stebėtojams, bet ir reikalingų įrankių tokių kaip žiūronai,
monokliai ir teleskopai buvimas. Taip pat svarbus veiksnys yra ir paukščių įvairovė. Nes kaip buvo išsiaiškinta ne paukščių gausa skatina keliautoją sugrįžti, bet jų įvairovė, taip pat svarbu paminėti retos rūšys ir jų stebėjimas yra dominantis mokslininkus ir kitų šalių turistus kurių gimtinėse paukščių stebėjimams turi daug gilesnes šaknis nei Lietuvoje,
nes mūsų šalyje šia turismo šaka labiausiai domisi ornitologų draugijos ar privatus verslas. Po atlikto kiekybinio turimo ir išanalizavus 46 respondentų atsakymus galima teigti, kad dauguma atsakiusiųjų yra paukščių stebėtojai, stebėję juos arba jų profesija susijusi su gamta. Taip pat remiantis kokybinio tyrimo duomenimis galima patvirtinti, kad respondentams yra svarbi paukščių rūšių įvairovė ir taip ne ką mažiau paslaugų pasirinkimas ir kuo įvairesnė veikla susijusi su paukščių stebėjimu. Taip išsiaiškinta, kad respondentų nuomone efektyviausi būdai skatinti ornitologinį turizmą yra pateikti paveiksle (žr. pav. 1).

1 pav.
Efektyviausi būdai skatinti
ornitologinį turizmą

Iš Pav. 1. pažymėto paveikslo yra mato, kad Tyrimo metu užduoto klausimo buvo išsiaiškinta yra žinomų žmonių
pasakojimai TV laidose, informaciją skelbiant socialiniuose tinkluose, galimybės gražiai nufotografuoti paukštį, TV laidos tokiomis kaip „Auksinis protas“; „Galvok“. Taip pat tokios institucijos kaip švietimo ministerija, turizmo skyrius, ekonomikos ir inovacijų ministerija, bei savivaldybė prisideda prie šio turizmo sektoriaus skatinimo.
Apibendrinat galima teigti, kad ornitologinio turizmo skatinimas UNESCO sąrašo paveldo teritorijose yra geros būklės Žuvinto biosferos rezervato infrastruktūra yra išvystyta, Juodkrantės pilkųjų darnių ir kormoranų stebykla yra lankoma turistų, tačiau neįtin gausiai. Ornitologinį turizmą skatina: išvystyta infrastruktūra, paukščių įvairovė, paslaugų
kokybė, įvairių veiklų pasirinkimas.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0049) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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SVEIKATINGUMO SPA PASLAUGŲ
PLĖTOJIMAS KURORTUOSE, SIEKIANT
PRITRAUKTI PASLAUGŲ VARTOTOJUS PO
KARANTINO IR COVID-19 PANDEMIJOS
Temos aktualumas:
COVID-19 pandemija visame pasaulyje sukėlė beprecedentę sveikatos krizę. Ne tik dėl sveikatos paslaugų teikimo apribojimų, tačiau išlaikyti sveiką gyvenimo būdą pandemijos metu tapo taip pat sudėtinga. Prognozuojama, kad
pasibaigus karantinui ir COVID-19 pandemijai išaugs paslaugų, skirtų sveikatos gerinimui, poreikis [1]. Sveikatingumas – tai tam tikras procesas, kurio metu žmogus siekia pagerinti savo fizinę, dvasinę ir socialinę būklę, naudodamasis įvairiomis sveikatingumo paslaugomis, aktyviai leisdamas laiką ir kitais būdais. Galima teigti, jog Lietuvoje sveikatingumo infrastruktūra yra pakankamai išplėtota, paslaugos gali būti pritaikytos tiek suaugusiems, tiek vaikams. Tačiau
COVID-19 pandemija ir karantinas yra neeilinė situacija, pakeitusį suvokimą apie sveikatą, todėl sveikatingumo paslaugos turėtų būti iš naujo peržiūrėtos ir adaptuotos siekiant atitikti susiklosčiusią situaciją.

Darbo tikslas:
Atskleisti sveikatingumo paslaugų plėtros galimybes Lietuvos kurortuose po COVID-19 pandemijos bei karantino.

Darbo uždaviniai:
1. Pateikti sveikatingumo SPA paslaugų plėtros kurortuose po karantino ir COVID-19 pandemijos teorinius aspektus.
2. Išanalizuoti sveikatingumo SPA paslaugų situaciją Lietuvos kurortuose.
3. Įvertinti Lietuvos kurortuose teikiamas sveikatingumo SPA paslaugas sveikatingumo SPA specialistų požiūriu.
4. Pateikti pasiūlymus sveikatingumo SPA paslaugų plėtrai Lietuvos kurortuose.
Sveikatingumas yra laisvalaikio leidimo forma, nukreipta gerinti fizinę ir emocinę žmogaus būseną, siekiant atsipalaiduoti ir palaikyti gerą sveikatą. Sveikatingumas siejamas su sveiku žmogumi, kuris neturi ligų, tačiau nori pagerinti savo savijautą, relaksuoti ir pasilepinti, o šiam tikslui skirtas procedūras atlieka kvalifikuoti specialistai specialiai
tam įrengtose patalpose [2]. Su sveikatingumu glaudžiai susijęs SPA, kurio terminas kilęs iš lotynų kalbos sanitas per
aqua (liet. sveikata per vandenį). SPA procedūros siejamos su vandeniu, gamtiniais ištekliais ir yra skirtos gerinti sveikatą, savijautą, pailsėti ir atsipalaiduoti. Klientai nusprendžia lankytis SPA centruose, nes jie mano, kad jie naudingi
sveikatai gerinti [5].
Valdant COVID-19 viruso plitimą visame pasaulyje buvo taikomos tokios priemonės kaip karantinas, izoliavimas ir mokyklų bei verslo uždarymas, o tai pablogino gyvenimo kokybę streso lygį ir nejudraus gyvenimo būdo pasireiškimą, tai yra ilgalaikės fizinės ir psichologinės pasekmės [4]. Nagrinėjant tendencijas, matoma, jog žmonės daug dėmesio skiria mentalinei sveikatai. Daugelis iškeitė įprastas poilsines keliones į emocinės ir dvasinės
sveikatos paieškas kelionių metu. Šiuo metu, po karantino, daugiausia paieškų sulaukia joga, meditacija ir piligriminės kelionės [6].
Lietuvos kurortų sveikatingumo SPA paslaugų situacijos analizė atskleidė, kad Druskininkų, Birštono ir Palangos
sveikatingumo SPA paslaugų infrastruktūra yra pakankamai išplėtota, tačiau Neringos kurorte, šių paslaugų pasirinkimas labai siauras. Mokslininkai ieško santykio tarp COVID-19 pasekmių bei sveikatingumo suderinimo būtent per naudojimąsi natūraliais vaistais, pagrįstais oru, vandeniu, poilsiu ir sveika mityba, jų naudingumą kaip pagrindinį veiksnį
susiedami jį su apsilankymu SPA, todėl išskiriami penki pagrindiniai kurortiniai ištekliai – mineraliniai vandenys, gydomosios durpės arba durpinis purvas, mikroklimatas, rekreaciniai želdiniai ir vandens telkiniai [3]. Visus šiuos išteklius
galima rasti ir Lietuvos kurortuose.
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Tyrimas:
Atliktas kokybinis tyrimas, kurio tikslas, remiantis sveikatingumo SPA sektoriuje dirbančių nuomone, įvertinti esamą sveikatingumo SPA paslaugų situaciją kurortuose bei paslaugų plėtros galimybes po karantino ir COVID-19 pandemijos. Ekspertų apklausa – tai specifinės rūšies apklausa, kuomet apklausiami specialiai atrinkti žmonės, turintys daugiausia tos srities žinių, didžiausią kompetenciją ir patikimiausią bei pakankamai išsamią informaciją apie tiriamą problemą (Kardelis, 2017). Tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Jo metu užduoti klausimai septyniems kurortų SPA sektoriaus atstovams (6 vadovai ir 1 turizmo vadybininkė), kurių darbo patirtis ne mažesnė kaip trys metai. Užduoti klausimai skirti išsiaiškinti esamą situaciją ir numatomas tendencijas sveikatingummo paslaugų sektoriuje, sužinoti kokie yra naudojami gamtiniai ištekliai ir kurortų konkurenciniai pranašumai ir įvertinti turistų prioritetus sveikatingumo paslaugoms prieš ir per pandemiją.
Atlikto tyrimo rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Sveikatingumo SPA paslaugų plėtojimo kurortuose tyrimo rezultatai .
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Pasiūlymai:
Pasiūlymai visiems kurortams:
1. Šviesti ir edukuoti klientus apie paslaugas, pristatyti ir reklamuoti paslaugas plačiau ir ypatingai tas, kurioms
naudojamos technologijos.
2. Įtraukti paslaugas, kurios siejasi su kūrybingumu (dailė, šokiai, judesys). Integruoti SPA kartu su renginiais, muziejais, dizainu.
3. Sukurti personalizuotas paslaugas, kur dėmesys bus skiriamas kiekvienam individualiai, nes po pandemijos ir atstumų laikymosi žmonės siekia kuo greitesnio atsigavimo ir grįžimo į įprastą gyvenimo ritmą.
4. P
 riminti užsienio klientams apie paslaugas ir pasiūlymus. Nors dauguma respondentų teigė, jog papildomos reklamos nereikėjo, kad prisitraukti klientus, tačiau užsienio turistų skaičius mažas, o tai reiškia, kad būtų naudinga skelbti reklamą ir patraukti užsieniečių dėmesį.
Pasiūlymai Birštonui ir Druskininkams:
1. Įtraukti klimatą į paslaugas. Čia oras yra švarus, neužterštas, o jį papildo esantys miškai, todėl pasiūlymas yra
išnaudoti klimatą. Organizuoti pasivaikščiojimus, žygius, kad žmonės susidomėtų ir daugiau laiko praleistų gryname ore.
2. Integruoti gamtą į paslaugas. Siūloma gamtoje organizuoti jogą, meditaciją, mankštas, žygius ir įvairias paslaugas, kurių metu klientai ne tik užsiimtų kažkuria veikla, tačiau ir pamatytų gamtos privalumus.
Pasiūlymai Neringai ir Palangai:
1. Įtraukti balneoterapiją ir peloidoterapiją į paslaugas. Pasiūlymas Palangai ir Neringai būtų kurti daugiau procedūrų, kurioms būtų naudojamas purvas ir mineralinis vanduo.
2. Pasiūlymas Neringai yra inicijuoti SPA centrų kūrimą, kviečiant verslininkus pradėti veiklą čia. Nors Neringoje
yra galimybė kurti SPA centrus, tačiau jų čia mažai.
3. Neringa turėtų kviesti daugiau užsienio turistų. Pandemijos metu stipriai sumažėjo užsienio turistų visuose kurortuose, tačiau į Neringą atvyksta tik vienetai. Pasiūlymas reklamuoti kurortą, organizuoti renginius ir veiklas,
kurios sudomintų užsienio turistus.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0094) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ĮMONIŲ SKAITMENINĖS
TRANSFORMACIJOS VALDYMAS:
GEROSIOS PRAKTIKOS ATVEJŲ TYRIMAS
Temos aktualumas.
Įmonių skaitmeninė transformacija yra svarbi Europos Sąjungos politikos dalis. Skaitmeninių technologijų pažanga
keičia platų visuomenės veiklos spektrą, kurį galime paprastai vadinti skaitmenine transformacija. Skaitmeninės technologijos keičia mūsų kasdienybę, darbo metodus, bendravimą, elgesį [1, 2]. Lietuvos pramonė demonstruoja ambiciją tapti inovacijų lydere ES ir kituose industriniu požiūriu gimininguose regionuose, siekiama orientuotis į aukštesnės pridėtosios vertės kūrimą. Skaitmeninė transformacija atveria daug galimybių įmonių inovacijoms, augimui, konkurencingumui globaliame kontekste stiprinti.

Tyrimo problema.
Plėtojant įmonių veiklos skaitmenizavimą svarbu stebėti įmonių skaitmeninės transformacijos progresą, vertinti pokyčius atskiruose industriniuose sektoriuose, numatyti galimas problemas, prisitaikyti prie įmonių poreikių ir rasti optimalius įmonių veiklos skaitmenizavimo sprendimus. Racionalus skaitmeninės transformacijos valdymas leidžia išvengti klaidų, mažinti skaitmenizavimo kaštus, pasirinkti tinkamą skaitmenizavimo strategiją, įveikti barjerus, tokius kaip ribotas biudžetas, dirbančiųjų pasipriešinimas, patirties stoka, vidiniai procesų sutrikimai ar
nuolat kintantys vartotojų lūkesčiai. Gerosios įmonių skaitmeninės transformacijos valdymo patirties išaiškinimas
atvertų galimybes mokytis iš labiau patyrusių partnerių, nekartoti sisteminių klaidų, perimti pažangius šios srities
principus ir praktikas.

Tyrimo tikslas:
Ištirti įmonių skaitmeninės transformacijos valdymo gerosios praktikos atvejus, identifikuojant esminius sėkmės
veiksnius ir pagrindžiant jų formavimosi prielaidas.

Tyrimo objektas:
Įmonių skaitmeninės transformacijos geroji praktika.

Tyrimo uždaviniai:
1. Argumentuoti skaitmeninės transformacijos valdymo gerosios praktikos tyrimo poreikį;
2. Parengti įmonių skaitmeninės transformacijos valdymo gerosios praktikos atvejų tyrimo metodologiją;
3. Empiriškai ištirti pasirinktus gerosios praktikos atvejus, identifikuojant esminius sėkmės veiksnius ir pagrindžiant
jų formavimosi prielaidas.

Tyrimo metodologija:
Tyrimui atlikti pasirinkta atvejų analizės studija. Nagrinėjimui pasirinktos skaitmeninę transformaciją sėkmingai
įgyvendinančios įmonės. Atvejų analizė tyrimui pasirinkta dėl to, jog ši tyrimo strategija įgalina detalų, gilų atvejų ištyrimą, remiantis dideliu kiekiu socialinės informacijos šaltinių ir plačia socialinių tyrimų metodų įvairove. Konkretiems
atvejams nagrinėti yra skiriamas koncentruotas dėmesys. Šiame tyrime pasirinkti analizės vienetai – įmonių vadovai,
kurie yra geriausiai susipažinę su savo įmonių veikla ir jos skaitmenizavimo procesais. Duomenims rinkti pasirinktas
interviu metodas, respondentus apklausiant gyvai arba nuotoliniu būdu. Gerosios praktikos atvejų sėkmės veiksniai
analizuojami per strategijos įgyvendinimo, procesų valdymo, racionalaus išteklių naudojimo, konkurencinio pranašumo stiprinimo ir kt. aktualias vadybos perspektyvas.
Tyrimo klausimai sudaryti atsižvelgiant į teorijoje išanalizuotas septynias skaitmeninės transformacijos sritis, tai
yra (1) įmonės strategiją, (2) lyderystę ir verslo kultūrą, (3) procesų organizavimą, (4) darbuotojų kompetencijos valdymą, (5) diegiamas technologijas, (6) produktų ir paslaugų specifiką bei (7) tiekimo grandinių ir tinklų valdymo aspektus.
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Interviu metu gilinamasi į tai, kaip įmonių veiklos praktikos minėtose skaitmeninės transformacijos srityse įtakoja skaitmeninės transformacijos sėkmę ir kokie veiksniai įgalina šio proceso sėkmę.
Tyrimui pasirinktos keturios skaitmeninę transformaciją sėkmingai įgyvendinančios įmonės, kurios yra pelniusios
pripažinimą skaitmeninės transformacijos procese bei laimėjusios įvairius apdovanojimus, tokius kaip „Pramonė 4.0
žvaigždė“ ar „Skaitmeninės transformacijos lyderis“.

1 lentelė. Apklaustų įmonių specifikacija.
Įmonės Nr.

Įmonės veiklos sektorius

Darbuotojų skaičius

Pardavimo pajamos, €

Įmonės amžius

1

Duonos, užkandžių ir šaldytų
gaminių gamyba

1045

95 948 695

27 metai

2

Duonos gamyba

225

18 102 749

26 metai

3

Variklinių transporto
priemonių ir jų elektros ir
elektroninės įrangos gamyba

629

57 133 000

27 metai

4

Baldų gamyba

271

14 009 747

19 metų

1 lentelėje pateikta apklaustų įmonių specifikacija. Visos tyrimui pasirinktos įmonės yra didelės ir brandžios gamybos sektoriaus įmonės, turinčios daugiau kaip 250 darbuotojų ir veikiančios rinkoje daugiau kaip du dešimtmečius.

Rezultatai:
Atlikus tyrimą identifikuoti įmonių vadovų labiausiai akcentuojami sėkmės veiksniai, jų manymų lemiantys sėkmę
skaitmeninės transformacijos procese. Remiantis tyrimo duomenimis, lyderystė ar aukščiausio lygmens vadovo požiūris į skaitmenizaciją yra bene svarbiausias sėkmės veiksnys, lemiantis sėkmingą skaitmeninę transformaciją. Inovatyvus vadovo požiūris į pokyčius ir skaitmenines technologijas lemia pasirinktą įmonės viziją, prisideda prie darbuotojų motyvacijos, transformacijos proceso rėmimo ištekliais, palankios kultūrinės ir organizacinės terpės skaitmenizavimo procesams sukūrimo bei sinergetinio efekto įgyvendinant įmonės verslo strategiją. Šiame procese itin svarbų vaidmenį vaidina bendravimas su darbuotojais ir jų įsitraukimas į vykstančius pokyčius, susijusius su skaitmenine transformacija. Vizijos ir strateginių tikslų perdavimas darbuotojams, juos supažindinant su inicijuojamais pokyčiais, yra esminis. Didelę reikšmę čia vaidina darbuotojų apmokymas, reikiamų kompetencijų suteikimas, pozityvaus klimato įgyvendinti pokyčius, klysti, lanksčiai keisti įpročius, keistis žiniomis ir patirtimi sukūrimas. Nemažiau svarbus yra išorinių
žinių absorbavimas, pavyzdžiui, konsultantų samdymas, papildant įmonės žmogiškąjį kapitalą aukšto lygio profesinėmis žiniomis ir praktikomis. Išorinių kompetencijų pritraukimas padeda suvaldyti galimas rizikas, išvengti elementarių
klaidų bei negatyvių pasekmių. Be galo svarbus įmonėse yra inovacinės kultūros puoselėjimas, diegiant pažangias inovacijų kūrimo metodologijas, lankstus požiūris į verslo valdymo ir skaitmeninės transformacijos procesus, pokyčių platesniame partnerių rate inicijavimas ir įgyvendinimas, sinerginė visos organizacijos dedikacija transformacijai. Reikšmingą vaidmenį šiame procese vaidina ir finansinių lėšų bei laiko išteklių dedikavimas tikslui pasiekti. Tačiau, kaip parodė tyrimas, tai yra reikalinga, bet ne rezultatą nulemianti sąlyga. Palankios inovacinės kultūros sukūrimas, tinkamas
transformacijos proceso organizavimas, lankstus problemų sprendimas ir racionalus išteklių paskirstymas leidžia pasiekti sėkmę skaitmeninės transformacijos kelionėje.

Rekomendacijos:
Siekiant sėkmės įgyvendinant skaitmeninę transformaciją, įmonėms rekomenduotina:
1. S kaitmeninės transformacijos procese skirti pakankamai dėmesio pokyčiamas palankios kultūros sukūrimui ir
darbuotojų įgalinimui, siekiant, kad pastarieji pokyčius priimtų lengvai, siektų išmokti naujų dalykų, nejaustų
baimės ar kliūčių inicijuojant veiklas ar kreipiantis pagalbos;
2. Esant poreikiui, skaitmenizavimo procesą pastiprinti pritraukiamomis išorinėmis kompetencijomis, kurios diegiant
skaitmenines sistemas leistų pasiekti spartos ir efektyvumo, bei užtikrintų kylančių rizikų suvaldymą;
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3. Siekiant efektyvaus išteklių ir laiko panaudojimo bei didesnio įmonės konkurencingumo, nenustoti inovuoti net
ir įdiegus skaitmenines sistemas bei pasiekus tarpinių skaitmenizavimo rezultatų. Judėjimas pirmyn koja kojon
su naujausiomis technologijomis, lankstus ir nuolatinis veiklos procesų optimizavimas bei pokyčių lyderystė yra
tie veiksniai, kurie šiandien leidžia įmonėms išlikti itin konkurencingoje verslo aplinkoje.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0040) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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DARBUOTOJŲ ATSPARUMAS
IR JĮ DIDINANTYS VEIKSNIAI
COVID-19 PANDEMIJOS SĄLYGOTO
„NAUJO NORMALUMO“ KONTEKSTE
Šiais laikais organizacijos ir darbuotojai susiduria su vis daugiau ir įvairesniais iššūkiais. XXI a. antrame dešimtmetyje skaitmeninė transformacija, globalizacija bei dėl ketvirtosios pramonės revoliucijos besikeičiantis darbo pobūdis
buvo pagrindiniai veiksniai verčiantys organizacijas ir darbuotojus keistis. Tačiau nuo 2020 m. pradžios COVID-19 pandemija tapo kertiniu veiksniu, sukėlusiu daugybę pokyčių bei sudariusi prielaidas formuotis „naujas normalumui“. Pažymėtina, jog prisitaikyti prie pokyčių yra lengviau tiems darbuotojams, kurie pasižymi atsparumu.
Darbuotojų atsparumas mokslinėje literatūroje analizuojamas gana plačiai, tačiau tarp mokslininkų nėra vieningai sutartos sąvokos [1]. Darbuotojų atsparumas paprastai apibūdinamas kaip „darbuotojų gebėjimas išnaudoti išteklius bandant nuolat prisitaikyti ir klestėti darbe“ [2]. Tyrimai parodė, kad atsparūs darbuotojai susidūrę su nesėkme,
to netraktuoja, kaip nesėkmės, o traktuoja, kaip naujai atsiradusią galimybę tobulėti ir išmokti kažko naujo [3]. Nors
daugumoje sąvokų minimi iššūkiai, krizinės situacijos, sunkumai, tačiau svarbu paminėti, kad dalis tyrimų atskleidė,
jog darbuotojų atsparumas svarbus ne tik paminėtose situacijose, bet ir ramiuose ar net klestinčiuose organizacijos
laikotarpiuose, pvz.: didėjant darbuotojo atsakomybėms [1; 3].
Yra atlikta daugybė tyrimų apie veiksnius, lemiančius darbuotojų atsparumą [1; 2; 3; 4; 5]. Bardoel ir kt. (2014) [1]
savo tyrime atskleidė, jog atsparumą galima išugdyti per žmogiškųjų išteklių praktikų įvairovę bei pagrindė, kad potencialus, strategiškai suderintas ir darnus žmogiškųjų išteklių praktikos rinkinys gali padidinti darbuotojų atsparumą.
Įvertinus teorines įžvalgas, šiame tyrime pasirinkta tirti šiuos darbuotojų atsparumą didinančius veiksnius: darbuotojų mokymai, veikos vertinimas, atlygio politika, karjeros valdymas, darbo ir gyvenimo derinimas, įvairovės valdymas,
darbo saugumas ir sveikata, darbo dizainas, dalyvavimas, vadovų parama, kolegų parama ir organizacinis lankstumas.
Remiantis išanalizuota moksline literatūra bei įvertinus konsultacinių kompanijų įžvalgas ir prognozes sudarytas teorinis modelis, įtraukiant veiksnius didinančius darbuotojų atsparumą COVID-19 pandemijos sąlygoto „naujo normalumo“ kontekste (žr. 1 pav.).

1 pav.
Veiksnių didinančių darbuotojų atsparumą
COVID-19 pandemijos sąlygoto „naujo
normalumo“ kontekste teorinis modelis
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Pasirinktas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 463 respondentai. Tyrimo duomenų analizei
naudota SPSS programa, grafikų pateikimui naudota Windows Microsoft Excel programa.
Tirtų veiksnių, lemiančių darbuotojų atsparumą, vidurkiai pateikiami 2 paveiksle (žr. 2 pav.).
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2 pav.
Veiksnių, lemiančių darbuotojų atsparumą, vidurkiai

Kaip matoma 2 paveiksle, dauguma veiksnių, lemiančių darbuotojų atsparumą surinko didesnius nei vidutinius vidurkius. Didžiausią vidurkį surinko kolegų parama – 3,91 (pažymėta žaliai), o mažiausią surinko darbuotojų mokymai –
2,67 (pažymėta raudonai).
Žemiau pateikiami veiksnių ir darbuotojų atsparumo koreliacijos koeficientai (žr. 2 lentelė).

2 lentelė. Darbuotojų atsparumo ir veiksnių koreliacija.
Atsparumas

Veiksniai
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Darbuotojų mokymai

,404**

Veikos vertinimas

,561**

Atlygio politika

,566**

Karjeros valdymas

,519**

Darbo ir gyvenimo derinimas

,477**

Įvairovės valdymas

,582**

Darbo saugumas ir sveikata

,456**

Darbo dizainas

,449**

Dalyvavimas

,455**

Vadovų parama

,541**

Kolegų parama

,413**

Organizacinis lankstumas

-,223**

Remiantis 2 lentele, visi veiksniai, lemiantys darbuotojų atsparumą ir darbuotojų atsparumas turi tarpusavio ryšį.
Tačiau tik organizacinio lankstumo (-,223**) koreliacijos koeficientas atskleidžia, kad didėjant organizaciniui lankstumui, mažėja darbuotojų atsparumas. Stipriausias ryšys yra tarp įvairovės valdymo ir darbuotojų atsparumo (,582**),
kas atskleidžia, kad didėjant įvairovės valdymui, didėja ir darbuotojų atsparumas. Toliau yra atlygio politika ir darbuotojų atsparumas (,566**), kas parodo, kad kuo teisingesnė ir skaidresnė atlygio politika organizacijose tuo darbuotojų
atsparumas didesnis. Apibendrinant, iš pateiktų veiksnių, stipriausią ryšį su darbuotojų atsparumu turi įvairovės valdymas (,582**), atlygio politika (,566**), veiklos vertinimas (,561**) ir vadovų parama (,541**).

Išvados:
1. „Naujas normalumas“ reiškia nuolatinius pokyčius, kuriuos lengviau įveikia darbuotojais pasižymintys atsparumu.
2. Literatūros analizė leidžia teigti, jog darbuotojų atsparumą didina šie organizaciniai veiksniai: darbuotojų mokymai, veikos vertinimas, atlygio politika, karjeros valdymas, darbo ir gyvenimo derinimas, įvairovės valdymas,
darbo saugumas ir sveikata, darbo dizainas, dalyvavimas, vadovų parama, kolegų parama.
3. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais galima teigti, jog stipriausią ryšį su darbuotojų atsparumu turi įvairovės valdymo praktika, leidžianti teigti, jog organizacijose turėtų dirbti skirtingų lyčių, tautybių, amžiaus, tikėjimo bei išsilavinimo darbuotojai, norint kad darbuotojų atsparumas didėtų. Taip pat darbuotojų atsparumą didina atlygio politika, kuri turi būti skaidri ir nediskriminuojanti bei darbuotojų atlygis turi sietis su individualia
bei padalinio ar organizacijos veiklos tikslais.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0112) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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TYRĖJO MOKSLINIŲ TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ
PROFILIO MODELIAVIMAS INSTITUCIJOS
MOKSLINIŲ TYRIMŲ LAUKO PAGRINDU
Didėjant poreikiui užsiimti moksline veikla ir eksperimentine plėtra (toliau MTEP), kyla klausimas, kaip įvertinti
mokslininkų indėlį įgyvendinant organizacijos MTEP strateginius tikslus. Ši problema yra susijusi su vertinimo sistema,
kadangi vienas tyrėjas gali atstovauti keletą probleminių tyrimo sričių ar organizacijos padalinių. Taip atsiranda neapibrėžtumas, tampa sunku nusakyti, ar mokslininkas pilnavertiškai atstovauja organizaciją. Norint išvengti tokio tipo
nesusipratimų, svarbu įvertinti organizacijos siektiną profilį bei jai atstovaujančius mokslininkus. Šią problemą moksliniuose tyrimuose sprendė Alcaide G. González ir J. I. Gorraiz [1], A. Biloshchytskyi ir kiti [2], R. Millar [3] problemos
formuojamus iššūkius organizacijoms analizavo Europos mokslo organizacija ir rekomendacijas suformulavo specialioje ataskaitoje [4].
MTEP veikla yra be galo svarbi dalis visuomenėje, kadangi nuo to tiesiogiai priklauso įvairių sektorių plėtra bei gyvenimo kokybės lygis. MTEP apima tris sritis – fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus
ir eksperimentinę plėtrą [5]. MTEP veikla yra reglamentuojama Mokslo ir studijų įstatymo, o stebėseną vykdo Švietimo ir mokslo ministerija. Organizacijoms MTEP veikla reikšminga ne tik naujoms idėjoms generuoti, bet ir papildomų lėšų pritraukimui. Norint tikslingai vykdyti tokią veiklą, svarbu žinoti kuo tikslesnį siektiną organizacijos profilį, tam,
kad būtų galima nusakyti, kuriuose srityse MTEP veikla yra reikalinga. Remiantis organizacijų MTEP strategija ir numatytomis prioritetinėmis MTEP kryptimis, dažniausiai suformuojama speciali požymių reikšmių svorių imtis, kaip tai
parodyta 1 paveiksle.

1 pav.
Mokslinio profilio požymių svoriai (sudaryta remiantis LAJM MTEP strategija)
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Organizacijos profilio kūrimui naudinga panaudoti MAUT (angl. Multi Attribute Utility Theory) metodika, kurią įvairiose srityse taikė skirtingi tyrėjai [6–9]. Pasitelkus šią metodologiją dažniausiai siekiama identifikuoti svarbiausius faktorius (kriterijus), reikalingus specifiniam sprendimui priimti [7]. MAUT metodologija taip pat naudojama ir palyginimams. Jos pagalba yra išskiriami pagrindiniai kriterijai bei pagrindinių kriterijų sub – kriterijai, o jų svarba išreiškiama
kriteriniu svoriu [8-9]. Kriterijų svorių suma privalo sudaryti vienetą, atitinkamai, kiekvienam pagrindiniam kriterijui
priskirtų sub – kriterijų suma taip pat turi siekti vienetą [6].
Analizuojamo tyrimo kontekste yra naudojami Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (toliau LAJM) MTEP veiklos nuasmeninti duomenys siekiant taikant pasirinktą MAUT metodiką sumodeliuoti LAJM mokslininkų MTEP veiklos
profilius. Tuo tikslu pirmiausia yra sudaromas siektinas mokslininko profilis, kuris yra aprašytas MTEP strategijoje prioritetinių krypčių, veiklų ir produkcijos sąraše. Pagrindiniais kriterijais pasirinkta teminė sritis, publikacijos reitingas,
MTEP kryptis ir studijų programos kryptis. Kriterijai išskirti remiantis organizacijos MTEP strategijos prioritetais organizacijos mokslininkams įvertinti. Svoriai kriterijams bei sub - kriterijams įvardinti pavaduotojos akademinei veiklai bei
mokslo ir studijų inovacijų skyriaus vedėjos atsižvelgiant į publikacijoms taikomus reikalavimus ir jų vertinimus bei vidinius organizacijos reikalavimus.
Išskyrus visus kriterijus ir juos įsivertinus galima vizualizuoti siektiną organizacijos profilį. Kiekvieno pagrindinio kriterijaus viduje yra smulkesnis sub – kriterijų išsiskaidymas svoriais ir kuo svoris artimesnis vienetui, tuo geriau [9]. Teminės srities sub – kriterijai yra jūrinė, transporto, taršos, švietimo ir matematinė sritys. Publikacijų reitingo sub – kriterijais pasirinkti mokslo straipsniai tarptautiniame žurnale, mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose, knygos, patentai ir monografijos. Šie sub – kriterijai pasirinkti atsižvelgiant į organizacijos mokslo publikacijų kasmetinio vertinimo kriterijus. MTEP krypčių sub – kriterijai atitinkamai parinkti pagal mokslo ir meno sričių ir krypčių klasifikatorių. Galiausiai studijų programų krypčių sub – kriterijais parinktos visos esamos LAJM studijų
programos (2 pav. a).

a

b

2 pav.
Organizacijos moslinio profilio vizualizavimas: a) siektinas; b) faktinis

Atliekant vertinimą, tikrinama, kaip esamus kriterijus atitinka konkretūs mokslininkai. Mokslininkui priskirti sub kriterijai yra sudedami ir jų suma padauginama iš atitinkamo pagrindinio kriterijaus. Apskaičiavus visas kriterijų sandaugas, tos sandaugos yra sudedamos tarpusavyje ir taip gaunamas balas nuo 0 iki 1 skalėje. Geriausiai įvertinto mokslininko balas siekia 0,84, tuo tarpu prasčiausiai įvertinto mokslininko balas siekia 0,26. Tokį skirtumą lemia nevienodos
darbo valandos bei mokslininko kompetencijos ir jų pritaikymas organizacijoje. Įvertinus visus organizacijoje dirbančius mokslininkus atliktas bendras organizacijos mokslinis profilio vizualizavimas (2 pav. b). Apskaičiavus bendrą organizacijos profilį gauname 0,46 balų vertinimą.
Atlikus skaičiavimus buvo nustatyta, kad remiantis MTEP veiklos rezultatais suformuotas vizualizuotas organizacijos siektinas ir faktinis mokslinės veiklos profilis nesutampa ir remiantis besiskiriančiomis kriterijų reikšmėmis galima formuoti mokslinės veiklos gerinimo planą. Atsižvelgiant į 2 ir 3 paveiksluose pavaizduotus esminius skirtumus pagrindinėmis stipriosiomis pusėmis galima išskirti teminės srities ir dėstytojų publikacijų pagal jų dėstomus dalykus išplėtojimą. Tačiau tobulinimui rekomenduojama didinti publikacijų reitingus pagal jas publikuojančių žurnalų reitingą
301

bei mokslininkų įsitraukimą į taikomosios eksperimentines veiklos projektus. Šiame tyrime sudaryta metodika leidžia
tyrimą tęsti, tobulinant profilio formavimą bei sukuriant skaitmeninį sprendinį profiliui ir jo sutapimui su organizacijos
siekiniais vizualizuoti.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0153) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
[1] G
 onzález, A. G. & Gorraiz J. I. (2018) Assessment of Researchers Through Bibliometric Indicators: The Area of Information and Library Science
in Spain as a Case Study (2001–2015). Front. Res. Metr. Anal. 3:15. doi: 10.3389/frma.2018.00015.
[2] A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Y. Andrashko, A. Mukhatayev, S. Toxanov and A. Faizullin, "Methods of Assessing the Scientific Activity of Scientists
and Higher Education Institutions," 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), 2020, pp. 162–
167, doi: 10.1109/ATIT50783.2020.9349348.
[3] M
 ilar, R. (2009). Analysing practical activities to assess and improve effectiveness: The Practical Activity Analysis Inventory (PAAI). University of
York. P. 30 https://www.rsc.org/cpd/teachers/content/filerepository/frg/pdf/ResearchbyMillar.pdf
[4] Recommendations on research assessment processes. (2020). Science Europe. Prieiga per intrnetą: https://www.scienceeurope.org/media/3twjxim0/
se-position-statement-research-assessment-processes.pdf
[5] Padgureckienė, A. (2015). Inovacijų, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros reikšmė šalies konkurencingumui. Mokslas ir edukaciniai procesai,
2 (2), 45–52.
[6] ansen, S. (2011). The multi- attribute utility method. In: Jansen, S. J. T., Coolen, H. C. C. H., Goetgeluk, R. W. (sud.). The Measurement and Analysis
of Housing Preference and Choice. Springer, 101–127.
[7] K
 ailiponi, P. (2010). Analyzing evacuation decisions using multi-attribute utility theory (MAUT). Procedia Engineering, 3, 163–174.
[8] Z ietsman, J., Laurence, R. R. & Seung-Jun, K. (2006). Transportation corridor decision-making with multi-attribute utility theory. Management
and Decision Making, 2006, 7 (2/3), 254–266.
[9] Shaik, M., & Abdul - Kader, W. (2011). Green supplier selection generic framework: a multi-attribute utility theory approach. International Journal
of Sustainable Engineering, 4 (1), 37–56.
302

L. Vyšniauskas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

SKAITMENINIO PASIRENGIMO
INDEKSO MODELIAVIMAS
VERTINANT JŪRŲ TRANSPORTO
SEKTORIAUS VERSLO PASIRENGIMĄ
PROCESŲ SKAITMENIZAVIMUI
Tyrimo aktualumas kyla iš sparčios pasaulio skaitmenizacijos vykstant ketvirtai pramonės revoliucijai. Jūrų sektorius jau yra viena svarbiausių pasaulio ekonomikos dalių, atsakinga už 90 % prekių pergabenimą, o platesnis ir tikslingiau pritaikytas skaitmeninių technologijų panaudojimas dar padidintų efektyvumą, užtikrintų tiekimo linijų saugumą
bei atsparumą ir mažintų taršos kiekį [1].
Skaitmeninio pasirengimo (SP) samprata straipsnyje suvokiama kaip vertinamo subjekto pasirengimas priimti naujas technologijas, susidedantis iš įvairių rodiklių rodančių SP skirtinguose aspektuose. Šių rodikliai susideda iš skirtingų
dalių – sub-rodiklių. Tyrime naudojami rodikliai tiesiogiai susiję su technologijomis ir jų diegimu.
Siekiant sukurti SP indeksą jūrų transporto sektoriui turi būti atsižvelgiama į sektoriui svarbius faktorius. Kibernetinių atakų kiekis jūrų transproto sektoriuje kyla labai sparčiai, o žala gali būti katastrofinė – vienos atakos nuostoliai
gali siekti net 4 mlrd. dolerių [2]. Jūrų transporto sektoriui didelę naudą teikia dirbtinio intelekto sprendimai, kuriems
reikalingas didelis švarių duomenų kiekis, kurių laivybos industrija jų generuoja daug, tad turi būti vertinami įmonės
duomenų rinkimo ir analizės lygiai.
Sudarant jūrų transporto sektoriaus SP vertinimo modelį, pasirinkti penki rodikliai, remiantis J. Decker ir J. Blaschczok metodologija, kurie pirmieji vertino SP logistikos paslaugų tiekimo srityje [3]. Modelis papildytas kibernetinio saugumo rodikliais, bei skiriama daugiau svarbos dirbtinio intelekto vystymui, siekiant tikslesnio jūrų transporto SP atspindėjimo. Rodikliai, nusakantys jūrų transporto SP šiame tyrime yra:
• Investicijos – subjekto investicijų dalis, skirta skaitmenizacijai
• Technologijų adaptacija – šiuo metu aktualių technologijų adaptacijos lygis
• Skaitmenizacijos strategija – orientacijos į skaitmeninę plėtrą subjekto struktūros atžvilgiu vertinimas
•	Darbuotojų kompetencijos – vertinamos įmonės darbuotojų skaitmeninų technologijų naudojimo lygis bei saugaus elgesio skaitmeninėje erdvėje suvokimas
• Informacija – vertinamo subjekto skaitmeninės transformacijos suvokimas.
Vykdant ekspertų interviu rodikliams buvo nustatyti svoriai, parodantys jų svarbą SP balo vertinime, patvirtintas
rodiklių validumas vertinant jūrų transporto sektorių. Svarbiausiais buvo išskirti investicijų ir darbuotojų kompetencijų rodikliai, kurių nustatyti svoriai buvo atitinkamai 25 % ir 30 %, likusiems rodikliams suteikti 15 % svoriai.

1 lentelė. SP rodiklių vertinimas.
Rodiklis

Investicijos

Svoris

25 %

Sub-rodikliai

Vertinimas

Investicijų dalis
skirta skaitmeninei
transformacijai

X÷0,4

IT investicijų dalis,
skirta kibernetinei
saugai

X÷0,14

Pastabos
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Technologijos

15 %

Vertinimo metu
aktualios technologijos

Verslo modelio
orientacija į
skaitmenines paslaugas

Strategija

15 %

Verslo modelio
orientacija į
skaitmenines paslaugas
po 5 metų
Bendradarbiavimas su
startuoliais
Darbuotojų dalis su IT
išsilavinimu
Darbuotojų dalis su IT
išsilavinimu po 5 metų

{0; 0,25;
0,5; 0,75;
1}

Technologija egzistuoja stadijose: nežinoma;
neturinti panaudojimo paskirties;
nenaudojama; planuojama naudoti; iš dalies
naudojama; pilnai naudojama. Neturinti
panaudojimo paskirties technologija
nenaudojama skaičiavime, o likusios vertės
konvertuojamos į vertinimo langelyje
nurodytas reikšmes.

{0; 0,2;
0,4; 0,6;
0,8; 1}

0 – pilna orientacija į fizinius procesus,
1 – pilna orientacija į skaitmeninius procesus

{0; 1}

(Ne)sutikimas bendradarbiauti

X÷0,3

Reikalingas testavimas, nurodantis žinių lygį,
kur aukščiausias įvertinimas rodo efektyvų
IT naudojimą.

Kompiuterinis
raštingumas
[0; 1]
Darbuotojų
kompetencijos

Informacija

30 %

15 %

Kibernetinio saugumo
žinios

Reikalingas testavimas, nurodantis žinių lygį,
kur aukščiausias įvertinimas rodo visišką
saugaus elgesio skaitmeninėje erdvėje
išmanymą.

Darbe naudojamų
skaitmeninių
technologijų suvokimas

{0; 0,25;
0,5; 0,75;
1}

0 – visiškas technologijų nesuvokimas,
1 – įrangos veikimo principų išmanymas

Skaitmeninių
technologijų sąvokų
žinojimas

[0;1]

Testo iš skaitmeninės transformacijos
savokų vertinimas

Darbovietės
suteikiamos informacija
Darbovietės įtraukimas
į skaitmeninės plėtros
planavimą

{0; 0,25;
0,5; 0,75;
1}

0 – Jokios išankstinės informacijos,
1 – nuolat pateikiama išankstinė
išsami informacija
0 – Darbuotojai visiškai neįtraukiami,
1 – Skaitmeninė plėtra vykdoma nuolat
bendradarbiaujant su darbuotojais

Įvertinus kiekvieną sub-rodiklį , galima apskaičiuoti rodiklių vertes, kurios gaunamos sub-rodiklių įverčius padalinus
iš jų kiekio.

𝑋𝑋𝑖𝑖 =
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∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1(𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗 )
𝑛𝑛

(1)

Formulėje:
Xij – sub-rodiklio vertė
n – rodiklio sub-rodiklių kiekis
Apskaičiavę visų rodiklių vertes galime skaičiuoti bendrąjį skaitmeninio pasirengimo balą. Galutinio balo vertės
formulė lygi rodiklių verčių ir atitinkamų svorių sandaugai

𝐼𝐼 = $(𝑋𝑋𝑖𝑖 × 𝑤𝑤𝑖𝑖 )

(2)

Formulėje:
I – indekso balas
Xi – rodiklio vertė
wi – rodiklio svoris
Galutinis balas išreiškiamas procentais. Šiuo metodu vertinamas subjektas, kurio SP balas yra tarp 90 % ir 100 %
yra pilnai skaitmeniškai pasirengęs. Tarp 70 % ir 90 % esančios įmonės yra gerai skaitmeniškai pasirengusios ir gali tikėtis daugiausia sėkmingo naujų technologijų diegimo. 50–70 % diapazone esančios įmonės 50–70 % diapazone įverčius turinčios įmonės yra pradėjusios skaitmenizacijos procesą, tačiau dėl esamų trūkumų kelias į skaitmeninių inovacijų priėmimą numatomas sudėtingesnis, nei galėtų būti turint efektyvų skaitmenizacijos planą. Įmonės, kurių SP yra tarp 50 % ir 30 % pradeda suprasti skaitmenizacijos naudą, tačiau naujausių technologijų diegimas į verslo procesus nėra realistiškas. Mažesnį nei 30 % įvertį surinkusi įmonė visiškai nėra pasiruošusi įdiegti naujausias
skaitmenines technologijas.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0157) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Literatūra
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ALTERNATYVIŲ TARPTAUTINĖS
PREKYBOS ŠABLONŲ MODELIAVIMAS
TAIKANT JŪRŲ UOSTO LOGISTINIO
JUNGIAMUMO PARAMETRUS
Pasirinktos jūrų uosto valdymo tematikos plėtojimą galima pagrįsti tuo, jog Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krovinių srautai yra priklausomi nuo kaimyninių šalių gamybos, todėl dėl nepalankios geopolitinės padėties tam tikra krovinio srauto dalis gali būti nukreipta per kitus jūrų uostus. Tokia situacija leidžia daryti prielaidą, kad siekiant sumažinti
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto politinę priklausomybę, užtikrinti jo tvarią ir ekonomiškai naudingą plėtrą, atitinkančią Lietuvos užsienio politikos principus reikalinga mažinti uosto priklausomybę nuo vienos šalies generuojamo krovinių srauto. Taip pat, alternatyvių krovinių srautų formavimas labiau įsitraukiant į jau eksploatuojamą infrastruktūrą bei
pritraukiant alternatyvius krovinių, kraunamų Klaipėdos jūrų uoste, srautus, ieškant sprendimų plėtojant nacionalinės
tarptautinės prekybos santykius tarptautinėje erdvėje bei formuojant skirtingų scenarijų šablonus.
Pastebėta, kad Lietuvos geografinė padėtis yra palanki integracinių į tarptautinius koridorius požiūriu, suformuotas infrastruktūrinis logistinis jungiamumas su Azijos ir Europos šalimis yra pakankamai aukšto lygmens, o šio maršruto geografinėje lokacijoje išsidėsčiusios šalys, kaip tai buvo nustatyta ankstesnių tyrimų metu, turi sąsajų su Lietuvos
importo ir eksporto rodikliais, tačiau jos pasižymi krovinių specifika. Todėl ieškomos galimybės stiprinti tarptautinės
prekybos ryšius su šiomis šalimis ir modeliuojami galimi alternatyvūs scenarijai importo ir eksporto struktūros požiūriu.
Dėl tokių priežasčių tyrimo objektu pasirinktas per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą (KVJU) importuojamų ir eksportuojamų krovinių logistinės grandinės jungiamumas. Tyrimo tikslas – modeliuoti alternatyvius tarptautinės prekybos šablonus taikant jūrų uosto logistinio jungiamumo parametrus. O siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą sprendžiami
tokie tyrimo uždaviniai: apibūdinti jūrų uosto logistinio jungiamumo koncepciją tarptautinės kontekste, analizuojant
mokslinės literatūros šaltinius sudaryti tyrimo metodiką, pagrįstą jūrų uostų logistinio jungiamumo rodiklių taikymu
tarptautinės prekybos kontekste bei taikant metodiką nustatyti alternatyvių tarptautinės prekybos šablonų modelius
taikant jūrų uosto logistinio jungiamumo parametrus. Tyrime taikomi metodai yra pagrįsti literatūros šaltinių analize,
statistinės analizės metodais analizuojant krovinių srautus, o alternatyvių tarptautinės prekybos šablonų modeliavimui naudojamas koreliacinės analizės metodas per KVJU krovinių importo ir eksporto rodiklius.
Siekiant nustatyti jūrų uosto logistinį jungiamumą buvo taikomas krovinių srautų tyrimo metodas koreliacinės analizės pagrindu, pateiktas Lau et al. (2018) [1–3], tačiau praplėstas ir taikytas A. Miselytė, S. Lileikis (2021) [8] krovinių
logistinės grandinės jungiamumo tyrime (1 pav.).

1 pav.
Jūrų uosto logistinio jungiamumo
vertinimo modelis [8]
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Požymių tarpusavio ryšio stiprumą nurodo apskaičiuotas koreliacijos koeficientas r. Jis įgyja reikšmes iš intervalo
[-1; 1]. Tiriant koreliacinio ryšio stiprumą, būtinai turi būti tenkinamos tokios sąlygos: turi būti pakankamai didelis nepriklausomų stebėjimų skaičius, atitinkantis didžiųjų skaičių dėsnio sąlygas; visuma, kurios požymių tarpusavio ryšiai
yra tiriami, turi būti kokybiškai vienarūšė.
Jeigu koreliacijos koeficientas teigiamas, tai ryšys yra tiesioginis, jeigu neigiamas – tai atvirkštinis. Tiesioginis ryšys
yra tada, kai vieno požymio reikšmėms didėjant, didėja ir kito požymio reikšmės. Atvirkštinio ryšio metu, didėjant vieno požymio reikšmėms atitinkamai mažėja kito požymio reikšmės.
Pažymėtina tai, kad tyrimo metu atvaizduojami buvo tik statistiškai reikšmingai koreliuojantys rodikliai, kai r > 0,8.
Tyrimas buvo atliekamas naudojant MS Excel statistinės analizės įskiepį, prieš tai struktūruojant duomenis į surūšiuotus duomenų rinkinius. Įgyvendinus tyrimo modelį siekiant tyrimo rezultatų interpretavimo aiškumo buvo pritaikyta
vizualizavimo technika, sudaranti galimybes atvaizduoti gautus rezultatus grafikuose, kuriose galima identifikuoti reikšmingiausius nacionalinei ekonomikai krovinių srautus, užtikrinančius svarbius tarptautinės
Remiantis logistinio jungiamumo koncepcija tyrimo metu buvo nustatyta, kad jūrų uostas yra vienas iš svarbiausių logistinį jungiamumą užtikrinančių elementų. Jūrų uosto logistinis jungiamumas gali būti išmatuojamas tokiais rodikliais: krovinių tipus, pakrovimo ir iškrovimo šalis, importo ir eksporto rodikliais. Tyrimo metu buvo buvo sudaryta
jūrų uosto logistinio jungiamumo tarptautinės prekybos kontekste tyrimo metodika ir taip pat buvo nustatyta, kad logistinio jungiamumo ekonominės reikšmės vertinimas atliekamas taikant koreliacinės analizės metodą, kurio pagrindu identifikuojamos jūrų uoste perkraunamų krovinių tipų sąsajos su krovinių srauto kryptimi, o pagal krovinių srauto kryptis gali būti nustatomi jūrų uosto logistinio jungiamumo su importo ir eksporto krovinių srautu koreliaciniai ryšiai, padedantys charakterizuoti jūrų uosto logistinio jungiamumo specifiką.
Taikant sudarytą metodiką ir įvertinus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto logistinį jungiamumą, buvo nustatyta, kad
pakrautų krovinių imtyje statistiškai reikšmingiausi yra kroviniai konteineriuose (r = 0,953), bendrieji kroviniai (r = 0,931)
bei birieji kroviniai (r = 0,812), kurie gabenami iš įvairiausių Europos ir pasaulio šalių, o modeliuojant KVJU alternatyvius eksportuojamų krovinių srautų modelius buvo pastebėta, kad jūrų uoste pakraunami skysti kroviniai turi neigiamos įtakos bendram krovinių srautui bei apskaičiuota, kad rūdos ir metalo laužo eksportas į Lenkiją turi didelės įtakos biriųjų krovinių srautui, o atitinkamai miškininkystės produktų eksportas į Prancūziją turės įtakos bendrųjų ir konteineriuose gabenamų krovinių srauto augimui. Modeliuojant KVJU alternatyvius importuojamų krovinių srautų modelius buvo pastebėta, kad visų keturių pagrindinių kategorijų prekės turi teigiamos įtakos bendram krovinių srautui. Todėl įmanomas skystų, biriųjų, bendrųjų ir konteineriuose gabenamų prekių importo didinimas iš atitinkamai
reikšmingiausių kiekvienos kategorijos šalių.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0166) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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ERDVINIO PLANAVIMO IR MODELIAVIMO
PRINCIPŲ TAIKYMAS VERTINANT
MAŽŲJŲ UOSTŲ EKOSISTEMŲ
PATRAUKLUMĄ ĮVAIRAUS TIPO
LINIJINĖS LAIVYBOS PLĖTOJIMUI
Kuršių marių regionas turtingas navigacinės tematikos istoriniais archyvais, kuriuose pavaizduoti buvę mažieji uostai, gausus topografinių žemėlapių ir marlapių paveldas. Vertinant pagal šiandienos situaciją, mažųjų uostų ir prieplaukų geolokacijos ne visada sutampa su situacija praeityje, o linijinė laivyba tapo sezonine ir egzistuoja uždaros linijinės
laivybos (ypač keleivinės) ekosistemos, kurios labiau veikiamos verslo sprendimų, nei erdvinio planavimo ir darnumo
principų, todėl linijinės laivybos strateginiame ir erdviniame planavime sudėtinga vertinti šių ekosistemų tolesnės raidos modelius. Pirmiausia, būtina atlikti išsamų mokslinį taikomojo pobūdžio tyrimą, kuris padės rasti atsakymus, kodėl Lietuvos Kuršių mariose linijinė laivyba nėra pilnai išnaudojama. Ypač pasigendama susisiekimo mariomis tarp gyvenviečių prieplaukų ir mažųjų uostų bei kitų prieplaukų. Antra vertus, svarbūs ribojantys veiksniai – tai kompleksinės
vandens turizmo sistemos ir rekreacijos erdvinės plėtros koncepcijos nebuvimas, kas riboja ir linijinės laivybos šiame
regione plėtrą tiek pramoginės, tiek ir reisinės (keleivinės, krovininės). Kuršių marių regione iš viso yra apie 37 mažieji
uostai ir prieplaukos tinkamos linijinės laivybos organizavimui mažaisiais laivais, tačiau nėra sisteminės duomenų bazės apie šių mažųjų uostų ir prieplaukų būklę (techninius parametrus, talpumą, gylius ir kt.), o tai apsunkina linijinės
laivybos erdvinio planavimo procesus, neturint pilnos informacijos apie mažųjų uostų ir prieplaukų būklę linijinės laivybos organizavimui juose.
Kuršių marių regionas turi viziją linijinės laivybos plėtotei ir pasiruošęs būti patraukliu pietryčių ir Pietų Baltijos pakrančių regionų kontekste, todėl linijinės laivybos plėtros tyrimai yra reikalingi ir jų poreikį galima pagrįsti kuriant linijinės laivybos planavimo modelį, adaptuotą šiam regionui.
Linijinės laivybos (keleivinės, reisinės-krovininės) erdvinis planavimas ir modeliavimas darnios plėtros principais
Baltijos jūros regiono valstybėse atlieka svarbų vaidmenį nacionalinės jūrų ūkio ekonomikos stiprinimui ir jos konkurencingumo didinimui bei stiprina Klaipėdos regiono bei išvestinio Kuršių marių regiono tapatybes ir svarbą Lietuvai,
turinčiai trumpiausią pakrantę prie Baltijos jūros, kai laivyba labiausiai intensyvi tik uosto akvatorijoje. Linijinės laivybos intensyvinimo galimybė Kuršių mariomis iki šiol lieka nepanaudotu potencialu, kuris gali sumažinti intensyvią laivybą Klaipėdos uosto akvatorijoje. Linijinės laivybos erdvinis planavimas ir modeliavimas retrospektyvinės, erdvinės,
kiekybinės ir kokybinės analizės metodais skatina tirti ir kurti sisteminį metodinį modelį linijinės laivybos intensyvinimui. Mažųjų uostų ir prieplaukų infrastruktūra bei jų verslo ekosistemos itin išsamiai tiriamos visose Baltijos jūros regiono valstybėse, tuo pačių tiriama pakrančių infrastruktūra, vietos verslo modeliai ir vietos ekonomikos būklė. Lietuvoje tokio pobūdžio tyrimų itin trūksta, ir linijinė laivyba mariomis mažiausiai plėtojama kaimyninių valstybių kontekste. Atlikus tokio pobūdžio tyrimus visada atsiranda poreikis atlikti linijinės laivybos erdvinį planavimą ir modeliavimą
tarp mažųjų uostų ir prieplaukų, analizuojant jų ekosistemas, nes esant didesnei galimybei organizuoti linijinę laivyba
tarp mažųjų uostų ir prieplaukų, mažėja sausumos transporto sistemų neigiamas poveikis pakrančių aplinkai, tačiau
didėja pakrančių patrauklumas turizmui, jų ekonominei plėtrai, pakrančių infrastruktūros modernizavimui.

Atlikus tyrimą buvo padarytos tokios išvados:
1. Linijinė laivyba Lietuvoje yra labai silpna. Mažai linijinės laivybos maršrutų. Šie maršrutai kasmet išlieka tie patys ir yra turistams jau gerai žinomi, todėl norėtųsi didesnės maršrutų įvairovės ir linijinės laivybos modelių.
XX a. pradžioje linijinė laivyba buvo daug intensyvesnė. Tuo metu Juodkrantė buvo linijinės laivybos mazgas, iš
kurio vykdavo pagrindiniai plaukiojimo reisai, o dabar iš Juodkrantės likę vos keli reisai.
2. Iš istorinių karo topografijos žemėlapių matyti, kad tuo metu buvo nemažai keltų bei prieplaukų, kurių nėra išlikę. Svarbiausi veiksniai, kurie riboja vandens turizmo plėtrą Kuršių marių regione – tai sezoniškumas, vienodi
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nekintantys komerciniai maršrutai, menkai plėtojama keleivinė linijinė laivyba, informacijos trūkumas, seklūs
marių vandenys, ne visur sutvarkytos prieplaukos, krantinės, nepakankami gyliai plaukimams.
3. Atlikus indeksų skaičiavimus labiausiai įtakojantys yra išoriniai veiksniai. Sudarius indeksų skaičiavimus matome,
jog atlikus labiausiai veikiančius veiksnius tai teigiamai įtakotų linijinės laivybos planavimą, bei jo plėtojimą.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0167) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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JŪRŲ TRANSPORTO
SEKTORIAUS DARBO RINKOS
PATRAUKLUMO TYRIMAS
Darbo rinkos probleminio lauko tyrimų kryptis yra aktuali kiekvienai jūrinei valstybei ar regionui. Pažymėtina, kad
jūrų transporto sistema, suprantama, kaip laivybos ir jūrų uosto darinys, yra priskiriama ekonomiškam, veiksmingam
ir saugiam krovinių gabenimo būdui, todėl kiekviena jūrinė valstybė siekia plėtoti jūrų uostų veiklą, integruoti jį į nacionalinę transporto sistemą ir kurti pridėtinę vertę šalies ekonomikai ir gyventojams. Tačiau nepriklausomai nuo transporto sistemų ir taikomų technologijų, kaip ir daugelyje verslo segmentų, vienas pagrindinių veiklos veiksmingumą
sąlygojančių elementų – tai žmogiškieji ištekliai bei jų pakankamumas pagrindiniams procesams užtikrinti. O tai reiškia, kad vykdant uostų plėtrą yra būtina atsižvelgti į jūrų uosto formuojamą darbo rinkos patrauklumą, kuris sąlygoja žmogiškųjų išteklių pakankamumą bei procesų kokybiškumą. Remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, jūrų uostų darbo rinkos modelių palyginimas pagal jų patrauklumą reikalinga suformuoti palyginamų jūrų uosto darbo rinkos
modelį charakterizuojančių veiklos rodiklių sistemą. Jos pagalba būtų įmanoma taikant svertinius koeficientus apskaičiuoti konkretų patrauklumo indeksą, kurio pagrindu galima būtų palyginti Klaipėdos valstybinio, Rygos laisvojo ir Talino jungtinio jūrų uostų situaciją darbo rinkoje. Siekiant atlikti tyrimą identifikuojant galimus parametrų rinkinius, kurių pagrindu toks indeksas gali būti sudaromas ateityje analizuojant jūrų uostų darbo rinkos patrauklumo temą. Siekiant atlikti tyrimą ir spręsti suformuluotą problemą, tyrimo objektu buvo pasirinktas jūrų uosto darbo rinkos patrauklumo modelio palyginami veiklos rodikliai.

Tyrimo tikslas:
Teoriškai modeliuoti jūrų uostų darbo rinkos patrauklumą pabaltijyje veikiančių jūrų uostų pavyzdžiu, o siekiant
įgyvendinti užsibrėžtą tikslą buvo išskirti tokie tyrimo uždaviniai: analizuoti teorines jūrų transporto darbo rinkos patrauklumo prielaidas; suformuoti jūrų transporto darbo rinkos patrauklumo modelį bei palyginti Klaipėdos valstybinio,
Rygos laisvojo ir Talino jungtinio jūrų uostų veiklą pagal jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumo modelį.
Įvairiais pjūviais analizuojant jūrų uosto valdymo ir jūrų transporto sektoriaus patrauklumo sąsają, galima matyti,
kad globalios logistinės tiekimo grandinės visumoje, jūrų uosto samprata tampa labai sudėtinga ir susijusi su įvairiais
viešojo ir privataus sektoriaus ūkio subjektais, vykdančiais veiklas, susijusias su krovininių judėjimu pasaulinėje logistinėje tiekimo grandinėje, kas sudaro prielaidas teigti, kad jūrų uosto veikla natūraliai yra globali (Valionienė, 2020).
Analizuojant jūrų transporto sektoriaus patrauklumą, galima daryti išvadą, kad jūrų uosto patrauklumas nėra vienas
ūkio subjektas, tačiau yra sudėtinga sistema, susidedanti iš atskirų dedamųjų: jurų uosto direkcijos patrauklumo, jurų
uosto veiklos patrauklumo bei jūrų uosto logistinio jungiamumo.
Jūrų transporto darbo rinka yra didelė pasaulinė darbo rinka, turinti daug specifinių įdarbinimo sąlygų. Dabartinė situacija pasaulinėje jūrų transporto darbo rinkoje yra tokia, kad tarptautinis laivynas plečiasi ir auga, o kvalifikuoto personalo trūksta. Todėl tam tikrose jūrinėse profesijose trūksta darbuotojų, bet tai yra bandoma taisyti įvairiomis
priemonėmis. Jūrų transporto darbo rinkos paklausa nėra savaime kylanti paklausa, o dėl to jūrų paslaugų poreikių
yra susijusi su jūrų laivybą ir srautais joje. Pirmosios penkios šalys, kurios pagal laivybos duomenis yra jūrininkų pasiūlos priešakyje Kinija, Filipinai ir Rusijos Federacija, paskui Ukraina ir Indija. Tuo tarpu Baltijos šalyse jūrininkų pasiūla
yra skirtinga. Latvijoje pasiūla yra 61,61 % didesnė nei Lietuvoje ir 44,39 % didesnė nei Estijoje.
Efektyvus valdymas daro įtaką viso sektoriaus patrauklumui, kuris gali būti išmatuojamas specifiniais rodikliais, kurie formuoja specialius indeksus, kurių pagrindu galima būtų lyginti skirtingų jūrų uostų valdymo modelių įtaką jūrų
transporto sektoriaus patrauklumui. Identifikuojant ir analizuojant jūrų transporto sektoriaus patrauklumą formuojančius veiksnius, galima remtis Alix, Daudet (2011) jūrų transporto sektoriaus patrauklumo modeliu, kuriame visi veiksniai išdėstyti tam tikroje hierarchinėje struktūroje. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad jūrų uosto valdymo ir jūrų transporto sektoriaus patrauklumo sąsaja yra identifikuojama geografinės padėties, socialinės – kultūrinės, ekonominės –
fiskalinės bei urbanistinės dimensijų požiūriais.
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Remiantis atlikto tyrimo rezultatais galima formuluoti tokias išvadas:
1. jūrų uostas betarpiškai yra jūrų transporto sektoriaus dalis, nes apjungia visus verslo segmentus į vieną jūrų
transporto sistemą, tdėl siekiant pasirinkti tinkamas jūrų transporto darbo rinkos patrauklumo prielaidas yra
naudinga ieškoti tokių subalansuotų palyginamų rodiklių, kurių pagrindu galima būtų modeliuoti priimtų sprendimų dėl jūrų uostų valdymo pokyčių poveikį viso sektoriaus patrauklumui.
2. sudarytas jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumo teorinis modelis sudaro prielaidas atsižvelgti į
jūrų uosto valdymo ir jūrų transporto sektoriaus patrauklumo sąsają, kuri yra identifikuojama geografinės padėties, socialinės – kultūrinės, ekonominės –fiskalinės bei urbanistinės dimensijų požiūriais.
3. lyginant Klaipėdos valstybinio, Rygos laisvojo ir Talino jungtinio jūrų uostų veiklą pagal jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumo modelį buvo nustatyta, kad geografine padėtimi patraukliausias Klaipėdos uostas, tačiau Rygos uostas patraukliausias palei erdvę. Detalizuojant jūrų transporto funkcijas, operacijas ir įvairovę, galima išskirti, jog daugiausia įmonių yra įsikūrusiu Klaipėdos uoste. Talino jungtinis jūrų uostas yra nacionalinis jūrų uostas, valdomas jūrų direkcijos, kuri veikia akcinės bendrovės teisine forma, Rygos laisvasis jūrų
uostas – municipalinis jūrų uostas, kuris veikia kaip finansiškai bepriklausoma nuo savivaldybės įmonė ir Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – tai nacionalinis jūrų uostas, kurį valdo jūrų uosto direkcija. Vertinant politinę situaciją, šiuo metų patrauklesni Rygos ir Talino uostai. Lyginant Rygos laisvąjį uostą su kaimyniniais, finansiniai
jūrų uosto operacijų kaštų patrauklumo rodikliai yra žemiausi.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0168) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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JŪRŲ TRANSPORTO SEKTORIAUS
VERSLO APLINKOS PATRAUKLUMO
VERTINIMAS: KVJU ATVEJIS
Tarptautinėje prekyboje uostas daro vieną reikšmingiausių poveikių pasaulinei prekybai, o šalies jūrų transporto sektorius užtikrina nacionalinės transporto sistemos integralumą pasaulinės logistinės tiekimo grandinės
atžvilgiu. Jūrų transporto sektoriaus tyrimai yra aktualūs siekiant efektyviai išnaudoti transporto sistemų infrastruktūrą ir kurti pridėtinę vertę nacionalinei ekonomikai. Analizuojant jūrų transporto sektoriaus patrauklumą,
būtina išryškinti pagrindinį jo sistemą formuojantį elementą. Lietuvos ekonomikai pagrindinis jūrų transporto
sektoriaus elementas yra Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir jo veikla. Šiuo metu nėra vieno mokslinio ir metodinio požiūrio, kuris leistų patikimai ir objektyviai pasirinkti konkrečiai įmonei tinkamiausią patrauklumo vertinimo
metodiką. Todėl pagrindinis patrauklumo vertinimo uždavinys – parinkti tinkamus vertinimo rodiklius.
Tyrimo objektas: KVJU veikla, o tyrimo tikslas: Įvertinti KVJU veiklos patrauklumą formuojančius veiksnius.
Siekiant užsibrėžto tikslo buvo suformuluoti tokie tyrimo uždaviniai: parinkti jūrų uosto patrauklumo vertinimo
kriterijus; nustatyti jūrų uosto patrauklumo formavimo veiksnius; įvertinti aplinkos įtaką jūsų uosto patrauklumui.
Tyrimui atlikti buvo taikomi tokie metodai, tokie kaip rodiklių grupavimas, lyginamoji analizė, indeksų metodas, PESTEL metodas, SSGG metodas, BKG metodas. Tyrimo metu buvo analizuojami tokie pagrindiniai autoriai: Burns, M. (2015), Kotler, P. (2003), Porter, M. (1980), Proctor, T. (2019), Sorgenfrei, J. (2018), Gürel, E. (2017).
Jūrų transporto sektoriaus patrauklumo vertinimas – tai kompleksinis verslo įvertinimas pagal tam tikrus rodiklius, svarbiausius verslo sprendimų priėmimo požiūriu, nuo kurių priklausys reikalingos investicijos, būsimų
pajamų ir pelno dydis. Kiekybiniai patrauklumo kriterijai nurodo įmonės potencialą verslo segmente. Visus ekonomikos sektoriaus patrauklumo vertinimo kriterijus galima suskirstyti į 5 grupes: pardavimo potencialas, rinkos potencialas paklausos požiūriu, konkurencijos sąlygos, rinkos tendencijas, produkto (paslaugų) konkurencingumas. (Porter, 1980).
Jūrų transporto sektorius paprastai apima tokias veiklos sritis kaip laivybą, jūrų uostus, tarpininkavimo veiklą,
laivų aprūpinimą ir kitų paslaugų teikimą laivams ir kroviniams. Lietuvoje jūrų transporto sektorių sudaro Lietuvos jūrų prekybinis laivynas (AB „Limarko laivininkystės kompanija“, AB „DFDS Seaways“ ir kiti laivų savininkai),
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, jo terminalai ir AB „Orlen Lietuva“ Būtingės naftos terminalas, laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo, laivų aprūpinimo, laivų vilkimo ir kitas paslaugas teikiančios įmonės ir agentūros.
Lietuvos ekonomikai pagrindinis jūrų transporto sektoriaus elementas yra uostas ir jo veikla.
Vieni iš pagrindinių uosto veiklą formuojančių elementų yra infrastruktūra ir suprastruktūra. J. Sorgenfrei
(2018) išskiria kriterijus, kurių modifikacija leidžia įvertinti infrastruktūros ir suprastruktūros patrauklumą. Vertinant kitus uosto patrauklumo kriterijus paprastai yra analizuojami šie rodikliai: Laivų skaičius iš viso ir pagal laivų
tipus, krovinių krovos apimtis iš viso ir pagal krovinių tipus, keleivių skaičius. (Medda, F. R., Caravelli, F., Caschili,
S. & Wilson, A., 2017). Infrastruktūrą galima laikyti vienu iš svarbiausių valstybės patrauklumo pranašumų, sudarančių sąlygas realiai šalies ekonominei ir politinei nepriklausomybei užtikrinti. Suprastruktūros tobulinimas
skatina paslaugų kokybę ir logistikos grandinės intensyvumą.
Uosto patrauklumą lemia išoriniai makroaplinkos ir mikroaplinkos veiksniai bei vidinės aplinkos veiksniai, o
kiekviena veiksnių grupė gali turėti įtakos patrauklumui ir investicijų krypčiai. Atlikta analizė leido nustatyti pagrindinius makroaplinkos veiksnius turintys įtakos patrauklumui (1 lentelė).
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1 lentelė. Klaipėdos uosto patrauklumą formuojantys makroaplinkos veiksniai (Ekonominės raidos scenarijus, 2021)
Ekonominė
Pasaulinės jūrų
prekybos pokyčiai
Vidutinė metinė
infliacija
LR eksportas ir
importas

Gamtinėmeteorologinė
Kanalo gylis
ir gylis prie
krantinių
Nepalankios
oro sąlygos

Kuro kainos pokyčiai

Gruntas

Technologinė

Socialinė

Tarptautiniai
koridoriai

Darbo
užmokestis
Lietuvoje

Vidutinių laivų
dydžių pokyčiai
Krovinių srautų
struktūros
pokyčiai

Nedarbo lygis
Lietuvoje
COVID-19
pandemija

Ekologinė

Politinė-Teisinė

CO2 ir kitų oro
taršos emisija
Atšilimas ir
klimato kaita

Rusijos karo
ir Baltarusijos
politiniai veiksmai;
ES sankcijos;
LR teisiniai aktai,
KVJU įstatymas,
uosto laivybos ir
veiklos taisyklės

Apibendrinant, galima teigti, kad Lietuvos ekonomikai pagrindinis jūrų transporto sektoriaus elementas yra uostas ir jo veikla. Vertinant patrauklumą, pasirenkami kriterijai, atspindintys uosto veiklos, jo infrastruktūros ir suprastruktūros lygį. Uosto patrauklumo vertinimo procesas susideda iš įvairių etapų: esamų uosto parametrų tyrimo, aplinkos tyrimo, aplinkos veiksnių ir patrauklumo sąsajos vertinimo (2 lentelė).

2 lentelė. Uosto aplinkos ir patrauklumo vertinimo modelis.
Esamų uosto parametrų tyrimas

Aplinkos tyrimas

Aplinkos poveikio patrauklumui
vertinimas

krovinių srautai;
infrastruktūros parametrai;
suprastruktūros parametrai;
pralaidumas;
duomenų grupavimas;
pokyčių vertinimas.

laivų srautai;

patrauklumo parametrai;

makroaplinka;

patrauklumo ir pralaidumo sąsaja;

mikroaplinka: konkurentai;

pralaidumo didinimo poreikiai;

duomenų grupavimas;

lyginamoji analizė, indeksų metodas;

pokyčių vertinimas;

koreliacija;

PESTEL;

BKG matrica.

SSGG.

Patrauklumo vertinimui (Pti) gali būti sukurtas paprastas ir multiplikacinis modelis. Paprastas modelis numato tam
tikrų uosto (infrastruktūros ir suprastruktūros) kriterijų palyginimas su konkurentais (su standartais, su vidurkiais, t. t.)

Gkvju
Gti = G
ku

(1)

Formulėje:
Gti – analizuojamo parametro indeksas, koef.;
Gkvju – KVJU analizuojamo kriterijaus parametras, pvz., gylis;
Gkvju – kito uosto analizuojamo kriterijaus parametras, gylis.
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Vienas iš uosto technologinių parametrų yra laivų grimzlė, kurią priklauso nuo infrastruktūros parametrų, uosto specializacijos, pvz., okeaninių ar fiderinių laivų aptarnavimo, krovinių tipų. Remdamiesi KVJU statistiniais duomenimis nustatyta, kad pagrindinė laivų tonažinė grupė yra 50–79 tūkst. dwt laivai (54 %), antroje vietoje laivai tonažo
40–49 tūkst. dwt (22 %), laivai tonažo 80–99 tūkst. dwt ir 100–149 tūkst. dwt sudedamosios dalies maždaug vienodos
(12 %). Atlikta laivų grupių regresinė analizė leidžia, kad daryti išvadą kad laivų skaičius dedveito grupės nuo 40 tūkst.
iki 50 tūkst. mažėjo (y = 62,6 – 0,8x, nuokrypis 𝝈 = ± 6), o grupės nuo 50 tūkst. iki 80 tūkst. dwt, vidutinis metinis laivų skaičius didėja (y = 162,6 + 6,2x, o nuokrypis 𝝈 = ± 12,6). Šios tendencijos atitinka pagrindinius pokyčius rinkoje.
Mikroaplinkos veiksnių vertinimas indeksų metodu. Kadangi krovinių rinka yra padalinta tarp atskirų rytinės Baltijos jūros pakrantės uostų ir tik paklausių patrauklumo charakteristikų uostas gali išlaikyti savo pozicijas rinkoje. Uosto
gylis sudaro prielaidos terminalų specializacijai pagal krovinius ir laivus. Infrastruktūros Parametrų palyginimas leidžia
daryti išvadą, kad KVJU navigacinės infrastruktūros parametrai nesiekia Rygos ir Talino parametrų (G < 1), galimybės
vystyti paslaugas uosto teritorijoje yra ribotos. Tačiau vertinimas pagal pagrindines krovinių grupes rodo, kad Klaipėdos
uosto krantinių parametrai lemia galimybes priimti didelius laivus. Vertinant uosto infrastruktūros patrauklumą svarbu.
Patrauklumo vertinimas BKG metodu. Svarbus patrauklumo vertinimo kriterijus yra rinkos analizuojamo ir uosto
pokyčių vertinimas. Analizė atlikta pagal vidutinius rinkos ir uosto krovos pokyčių tempus.

3 lentelė. Rinkos patrauklumo vertinimas (BKG matrica).
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Mažėjanti krova

Rinkos tendencijų ir uosto krovos pokyčių analizė leidžia daryti išvadą, kad uostas yra ypač patrauklus suskystintųjų
dujų krovos atžvilgiu, konteinerių, birių krovinių ir naftos produktų patrauklumas yra vidutinis. O atliktas indekso metodu patrauklumo vertinimas leidžia daryti išvadą, kad KVJU navigacinės infrastruktūros parametrai nesiekia pagrindinių
konkurentų parametrų. Tačiau produktyvumo indekso vertinimas parodo KVJU privalumus visų konkurentų atžvilgiu.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0169) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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JŪRŲ TRANSPORTO SEKTORIAUS
IŠMANIOSIOS ORGANIZACIJOS VALDYMO
KOMPETENCIJŲ PROFILIO MODELIAVIMAS
Įvadas
Jūrų transporto sektorius nuolatos susiduria su nuoseklaus darbo organizavimo išbandymais kaip pramonės siūlomų technologijų integracija automatizuojant verslo procesus ir formuojant išmaniosios darbo vietos principus. Dėl
energetinių jūrų verslo aplinkos pokyčių, kuriuos sąlygoja globalios tiekimo logistinės grandinės globalizacija bei siūlomų technologijų integracija, susiformuoja automatizuotų verslo procesų valdymo iššūkiai, kuriuos sustiprino pasaulinės pandemijos įtaka. Šios pandemijos įtaka iškėlė naujus reikalavimus vadybininkams. Prieš kelis metus buvusios kompetencijos šiuo metu tampa ne visiškai pakankamomis, nuotolinis darbas ir iššūkiai kurie verčia susigaudyti aplinkoje ir situacijoje per du metus pasikeitė. Svarbu akcentuoti, kad siūlomos verslo procesų automatizavimo
technologijos yra nukreiptos į organizacijų valdymo efektyvumo ir veiksmingumo didinimą, tačiau automatizuojant
verslo procesus ir formuojant išmanios darbo vietos principus, jūrų transporto sektoriaus organizacijos susidūrė su
iššūkiu, kaip nustatyti darbuotojų kompetencijų pakankamumą dirbti išmaniojoje organizacijoje ir kokius kriterijus
turėtų atitikti suformuotos darbuotojų komandos nariai ir ketinantys prisijungti nauji darbuotojai, kad veiksmingai
ir efektyviai būtų valdomi skaitmenizuoti procesai
Mokslinėje literatūroje nėra suformuluota jūrų transporto sektoriaus išmaniosios organizacijos samprata, pasigendama tokių organizacijų vystymo neapibrėžtomis globalios rinkos pokyčių sąlygomis principų apibrėžimo, išskiriant bendrąsias ir specialiąsias darbuotojų kompetencijas žmogiškųjų išteklių valdymo teorijos kontekste. Natūralu, kad siekiant užtikrinti efektyvaus ir veiksmingo valdymo principus jūrų transporto sektoriaus organizacijose susiduriama su įvairių pareigybių ir specialybių kompetencijų transformacija, tačiau viena iš reikšmingų jūrų transporto
organizacijai yra vadybininko kompetencijų transformacijos, organizuojant savo darbo pokyčius bei koordinuojant ir
kitų darbuotojų darbo pokyčius išmaniosios organizacijos valdymo perspektyvoje.
Norint užimti vadybininko pareigas jūriniame sektoriuje, kuriame svarbu išmanyti ne tik fundamentalias vadybininko žinias, bet ir informacines technologijas, jūrinę teisę, laivybą reglamentuojančius tarptautinius aktus, suvokti aplinką, užtikrinant sklandų krovinių pervežimą, gebėti analizuoti rinką. Tyrimui atlikti buvo pasirinktos trys jūrų
transporto kompanijos, kurių veiklos pobūdis: krovinių gabenimas tarptautiniais ir vietiniais maršrutais.

Tyrimo modelis
Šiuo tyrimu buvo siekiama atsakyti klausimą, kokių kompetencijų reikia, kad konteinerių gabenimo logistikos specialistas sėkmingai dirbtų savo darbą. Šiame tyrime kompetencija apibrėžiama kaip žinių, įgūdžių, gebėjimų ir asmeninių savybių derinys, kuris yra būtinas konteinerių gabenimo logistikos specialistui tam, kad jis kokybiškai dirbtų savo darbo vietoje. Verslo aplinkai ir toliau sparčiai kintant, logistikos ir tiekimo grandinės valdymo sektorius susiduria
su daugybe iššūkių, iš kurių labai svarbus yra gerai apmokytų ir kvalifikuotų logistikos specialistų poreikis. Mokslinėje literatūroje, remiantis [10], pateikiami logistikos specialistų kompetencijų reikalavimai, kurie padeda nustatyti įgūdžius, žinias ir gebėjimus labiausiai tinkančius konteinerių gabenimo įmonėms. Siekiant nustatyti, kurios su jūra susijusios kompetencijos verslo, logistikos ir valdymo srityse yra būtinos jūrų transporto sektoriuje, taikomas dvejopas
tyrimo metodas. Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, jūrinio verslo institucijų mokymo programų turiniu
visame pasaulyje, bei ištirtų įmonių skaičiumi ir jų ieškomų darbuotojų analize, yra siekiama apibendrinti labiausiai
paplitusius ir svarbiausius su laivyba ir uostais susijusius įgūdžius ir žinias kurios yra svarbios (1 pav.).
Taikant logografinės vizualizacijos metodų pagrindu suformuotus reikšmingus išmaniosios organizacijos valdymo kompetencijų profilio žemėlapius gautų tyrimo rezultatų atvaizdavimui, o tyrimo validumui pateikti taikomas
išmaniosios organizacijos valdymo kompetencijų profilio modelis. Rezultatų interpretavimui taikomas analitinis
logografinis metodas.

315

VADYBININKO KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS
KOMPETENCIJOS

SPECIFINĖS
KOMPETENCIJOS

SOCIALINĖS
KOMPETENCIJOS

PROFESINĖS
KOMPETENCIJOS

Organizuotumas

Įžvalgumas

Solidarumo ugdymas

Darbas su personalu

Loginis mąstymas

Orientacija į klientą

Komandos formavimas

Rizikos valdymas

Kūrybiškumas

Derybų valdymas

Informacijos valdymas

Konfliktų valdymas

Rašytinė ir žodinė
komunikacija

Analizė

Ryšių kūrimas, jų
palaikymas

Kultūrinis
sąmoningumas

Derybos

Verslo organizavimo
pagrindai

Nuolatinis tobulėjimas

Socialinė atsakomybė

Konceptualus
mąstymas,
vizionavimas

Verslumas
Motyvavimas

LOGISTIKOS SPECIALISTO KOMPETENCIJOS

1 pav.
Informacinių technologijų
valdymas

Aplinkos
suvokimas

Jūrinė teisė

Tarptautinių aktų
žinios

Išmaniosios organizacijos
valdymo kompetencijų
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Išvados
1. Vertinant jūrų transporto sektoriaus išmaniosios organizacijos sampratą buvo atkreiptas dėmesys į lyderystės
raišką, pagrindines valdymo savybes. Organizacijai svarbu sukurti tinkamą klimatą, kuris užtikrintų individualaus
ir kolektyvinio mokymosi derinimą per komunikaciją. Vadybininkas išmaniojoje organizacijoje tai informacijos
šaltinis, o jūriniame sektoriuje jis papildomai apibūdinamas kaip asmuo turintis platesnį spektrą žinių
2. Remiantis jūrų transporto sektoriaus išmaniųjų organizacijų veiklos principais buvo sudarytas pasirinktų trijų
jūrų transporto įmonių palyginimas. Šios įmonės turi panašią ilgametę patirtį ir atlieka vienodas funkcijas taip
bandant atrinkti organizacinius skirtumus. Įmonė įvardinta B raide pirmauja tiek darbuotojų, klientų ir vilkikų
skaičiumi, tiek inovacijų taikymu ir naujoviško požiūrio i verslą.
3. Sudarius išmaniosios organizacijos valdymo kompetencijų profilį patvirtinta, jog norint dirbti jūros transporto
sektoriuje reikia turėti ne tik fundamentalių vadybininko kompetencijų, bet ir informacinių technologijų, jūrinės
teisės ir tarptautinių aktų žinių. Ypatingai ieškomi logistikos specialistai su informacinių technologių valdymo
gebėjimais, šios papildomos kompetencijos papildo logistikos specialisto patrauklumą darbo rinkoje ir patvirtinta, jog norint dirbti išmanioje jūros transporto įmonėje reikia turėti ne tik bazines vadybines kompetencijas,
bet taip pat ir išmanyti įvairias jūrinio sektoriaus valdymo funkcijas.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0170) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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JŪRŲ UOSTO LOGISTINIO JUNGIAMUMO
MODELIAVIMAS TAIKANT TRUMPŲJŲ
NUOTOLIŲ LAIVYBOS EKONOMINIO
TVARUMO PRINCIPUS
Pasirinktos ekonomiškai tvarios trumpųjų nuotolių laivybos plėtros tematikos plėtojimo aktualumą galima
pagrįsti tuo, kad ekonomiškai naudingas jūrų uosto jungiamumas aptarnaujant trumpųjų nuotolių laivybos krovinių srautus, kurių didelė dalis yra plataus vartojimo prekės, dažniausiai kelia nemažai ekologinio pobūdžio problemų. Kroviniai, gabenami konteineriuose, sausumoje juos pervežant vilkikais arba traukiniais, yra susiję su didesnes tarša, nes nemažai konteinerių logistinėje grandinėje juda tuščių atgaliniais maršrutais, konsoliduoto krovinių srauto organizavimas transporto sistemoje reikalauja išankstinės gerai išplėtotos kelių infrastruktūros, todėl konsolidavimas taip pat tampa problemišku, todėl iškyla klausimas, ar tikrai ekonomikšai naudingas krovinys
yra subalansuotai tvarus ir nesumažina ekonomnės naudos per sukeliamą neigiamą ekologinį poveikį. Atliekant
tyrima buvo pasirinktas objektas jūrų uosto logistinis jungiamumas. Tyrimo pasirinktas tikslas yra modeliuoti jūrų uosto logistinį jungiamumą taikant trumpųjų nuotolių laivybos ekonominio tvarumo principus. Tyrimas buvo atliekamas taikant analitinį modeliavimo metodą, matematinius skaičiavimo metodus, kompleksinę tvarumo
vertinimo metodiką. Atlikus tyrima buvo išanalizuota logistinio jungiamumo savoka, kuri reiškia tai, kad logistinis jungiamumas yra apibrėžiamas kaip kiekvienam verslui optimalių sandėlių skaičiaus, vietos ir dydžio nustatymas, atsižvelgiant į įvairius vienos tiekimo grandinės apribojimus Kitaip tariant, tai geriausio sandėlių derinio,
kuris reikalingas aprėpti visą tiekimo grandinę nuo žaliavų tiekėjų iki galutinių vartotojų. Iš to galime teigti, kad
logistikos jungiamumas yra vienas svarbiausių tarptautinės prekybos augimo faktorių taupantis laiką, kaštus bei
tobulinantis įmonės veiklos kokybę. Taip pat buvo išanalizuota tvarios plėtros savoka, kuri apibrėžiama kaip geresnė gyvenimo kokybė tiek šiai‚ tiek ir būsimosioms kartoms. Todėl būtina saugoti‚ o kur tik įmanoma – gerinti gamtinę aplinką. Aplinkos būklės gerinimas nėra savitikslis‚ nes pažeista aplinkos pusiausvyra anksčiau ar vėliau sutrikdo ekonomikos plėtrą ir ima kenkti gyvenimo kokybei. Tad pagrindinis tvarios plėtros tikslas – patenkinti esminius visų piliečių poreikius: šiltas būstas‚ saugus transportas‚ sąlygos plėtoti ir panaudoti savo galimybes. Uosto valdymo kontekste atsiranda šios darnaus vystymosi kryptys: ekonominė ir aplinkos integracija, kuri apima bendrą krovinių kiekį, visas investicijas per metus, švietimas ir sąmoningumas, kurie apima jūreivystės mokyklas, įvairius kursus, seminarus, bendradarbiavimas, partnerystė ir dalyvavimas, kurie apima uosto terminalus ir operatorius, laivų savininkus, konteinerių linijų operatorius, TNL linijų operatorius. Tyrimo metu taip
pat buvo analizuojamas trumpųjų nuotolių laivybos apibrėžimas. Trumpųjų nuotolių laivyba – tai prekių gabenimas jūra nekertant vandenyno. Arba, kaip matome iš pavadinimo – prekių gabenimas jūra trumpesniais atstumais. Šiandien trumpųjų nuotolių laivyba sudaro maždaug 40 procentų visų, visame pasaulyje pervežamų prekių. Ji atlieka svarbų vaidmenį aptarnaujant Europos vidaus prekybą, taip pat prekybą su kaimyninėmis šalimis
ir valstybėmis prie Baltijos, Juodosios ir Viduržemio jūros. Vienas iš pagrindinių Europos Komisijos prioritetų yra
trumpųjų nuotolių laivybos integravimas į visas logistikos grandines. Beveik visose pakrančių ES valstybėse narėse įsteigti trumpųjų nuotolių kelionių skatinimo centrai. Trumpųjų nuotolių laivyba taip pat atlieka svarbų vaidmenį siekiant ES transporto tikslo iki 2050 m. sumažinti 60 % transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir iki 2030 m. 30 % krovinių kelių transportu perkelti į kitas transporto rūšis.Norint surasti jūrų uosto logistinį jungiamumą trumpųjų nuotolių laivybos kontekste buvo pasirinktos šalys Estija ir Latvija bei analizuojami šių šalių pagrindiniai tarptautinės prekybos rodikliai bei padaryta korialiacinė analizė. Nors eksporto importo
apimtys nėra didelės, tačiau Lietuvos uosto logistinis jungiamumas yra stiprus per uostą eksportuojant bendruosius krovinius Estijos kryptimi (r = 0,89387). Taip pat išanalizavus estijos importuojamus krovinius į Lietuvą buvo nustatytą, kad logistinis jungiamumas taip pat yra (r = 0,745269). Pritaikius trumpųjų nuotolių laivybos ekonominio tvarumo principus konteinervežiui „Containership Nord“ galime teigti, kad transportuojant vieną dvidešimties pėdų konteinerį maršrutu Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – Talino jūrų uostas Muga, ekonominė nauda
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bus 1120,00073, CO2 emisija bus 170,64 kg CO2/TEU, o ekonominis tvarumas, kuris leidžia įvertinti, kokia yra vieno ekonominės naudos euro vertė išmestų teršalų požiūrių yra 0,1523. Iš viso to galime daryti išvadą, kad konteinervežis „Containership Nord“ yra ekonomiškai tvarus.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0172) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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JŪRŲ VERSLO SPECIALISTUS RENGIANČIŲ
ORGANIZACIJŲ ŽINOMUMO
DIDINIMO PANAUDOJANT SOCIALINIŲ
TINKLŲ PRIEMONES GALIMYBIŲ
VERTINIMAS. SANTRAUKA.
Žinomumo paradoksą pirmą kartą suformulavo Fitch (2006) savo nepaskelbtame leidinyje 1945 metais. Šis
straipsnis nebuvo paskelbtas dėl anoniminio teisėjo ataskaitos, tačiau ji minima penktoje 1963 m. Fitch darbo išnašoje: tai ankstesniame straipsnyje buvo keletas šio dokumento idėjų. Medžiaga gali būti skirtingo tipo, publikuojama skirtinguose portaluose ar skirtinguose socialinės žiniasklaidos tinkluose, tačiau visos priemonės turi būti sujungtos per vieną išmatuojamą platformą. Taigi žinomumo asignavimus traktuojame kaip sąlyginius teiginius.
Epistolinė logika tampa sąlyginės logikos rūšimi. Galima teigti, kad šis impulsas yra numanomas standartinėje sistemoje (Berto & Hawke, 2018).

1 pav.
Žinomumo modelis (Mickienė & Valionienė, 2021).

Žinomumo koncepciją jūrų transporto sektoriaus specialistų rengimo tyrimuose analizavo R. Mickienė ir E. Valionienė (2021), išskirdamos žinomumo indeksą tarp skaitmeninės erdvės lankytojų ir žinomumo indeksą tarp pritrauktų realių klientų (1 pav.). Remiantis tokia samprata, žinomumo indeksas yra matuojamas remiantis tam tikra statistika apie skaitmeninės erdvės patrauklumą klientams, jų apsilankymų skaičius, naujų lankytojų skaičius ir
pan. O didėjant veiklos skaitmenizavimo lygiui ir naudojamų priemonių technologinei pažangai, organizacijos skaitmeninė erdvė tampa sudėtinga ir įvairia, todėl žinomumo indekso radimas tampa sudėtingu ir daugiakompleksiniu uždaviniu, kurio sprendinys gali organizacijoms padėti išmatuoti taikytų skaitmeninės rinkodaros priemonių
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efektyvumą. Remdamosi daugiakriterinių sprendimų metodiką R. Mickienė ir E. Valionienė (2021) žinomumo indeksą apibrėžia kaip statistinį santykinį dydį, atvaizduojantį realiai pritrauktų lankytojų ir potencialiai mačiusių informaciją lankytojų santykį. Todėl remiantis šia logika jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų skaitmeninės rinkodaros, kaip strateginio klientų pritraukimo tikslo dalies, efektyvumą galima būtų vertinti
atitinkamu santykiu tarp poveikį sprendimo priėmimui padariusių ir informaciją suteikusių priemonių:

E= N

Nįtaką turėjo

(1)

informacijos suteikė

Kur E – rinkodaros įskaitant ir skaitmeninę rinkodarą, priemonių efektyvumas, atspindintis organizacijos skaitmeninį žinomumą, Nįtaką turėjo – tai vartotojų, kuriems apsispręsti įtakos turėjo analizuojama priemonė, ir Ninformacijos suteikė vartotojų, kuriems analizuojama priemonė suteikė informacijos apie tiriamąjį objektą, skaičius.
Kadangi tiriamojo objekto kontekste pasirinkta organizacija – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla tai reikalinga
pažymėti, kad kiekvienais metais yra vykdoma pirmo kurso studentų apklausa dėl informaciją suteikusių ir sprendimą
lėmusių priemonių įvertinimo. Anketa yra sudaryta iš pagrindinių kelių kategorijų, susietų su tyrimo tikslais (1 lentelė).

Socialinė demografinė
charakteristika

Informacijos apie LAJM
pradinis šaltinis

Poreikio informacijos
gavimui formavimasis

Lemiamą įtaką
sprendimui turėjusių
šaltinių identifikavimas

Skaitmeninius
pomėgius atspindintys
klausimai

Pirmasis įspūdis apie
LAJM patekus čia

Pasiūlymai

1 lentelė. Klientų apklausos anketos klausimų struktūra.

1

2

3

4

5

6

7

Amžius
[1 kl. atviras]

Tradicinis
šaltinis [5 kl.]

Pradinis
[10 kl.]

Šaltiniai
[14 kl.]

Laisvalaikis
[20–21 kl.
atviri]

Atitinka
lūkesčius
[26 kl.]

Pakako
informacijos
pasirinkimui
[27 kl.]

Lytis
[2 kl. Uždaras]

Elektroninis
šaltinis [6 kl.]

Papildomas
[11 kl.]

Turinys [15 kl.]

Pasitarimai
[22 kl.
atviras]

Studijų
programa
[3 kl. Uždaras]

Skaitmeninis
masinio
informavimo
[7 kl.]

Sezoniškumas
[12 kl.]

Psichosocialiniai
išoriniai
veiksniai [18 kl.]

Žaidimai
[23 kl.
atviras]

Lūkesčių
atitikimas
[16, 17 kl.]

Konsultuojantys
subjektai [19 kl.]

Skaitmeninė
erdvė
[24-25 kl.
atviri]

Studijų forma
[4 kl.]

Paieškos
raktažodžiai
ir grotažymės
[8-9 kl. Atviri]
Laikas [13 kl.]
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1 lentelėje galima matyti, kad kiekvienos grupės klausimai turi tikslą – išsiaiškinti, kaip viena ar kita priemonė yra
veiksminga ir kaip gali būti tobulinama. Šio tyrimo kontekste, taikant (1) formulėje pateiktą analitinę išraišką, analizuojami 2 ir 4 1 lentelės stulpelių kintamieji, kurie atitinkamai apibrėžia šaltinius, kurie pirmą kartą respondentams suteikė informacijos ir šaltinius, kurie turėjo lemiamą įtaką sprendimo dėl įstojimo į LAJM pasirinkimui.
Apibendrinant tyrimo duomenų analizės rezultatus galima teigti, kad jūrininkų ir kranto specialistų rengimo sektorius patiria sumažėjusio žinomumo ir atitinkamai sąlygoto sumažėjusio patrauklumo etapą, kurie lemia jūrininkų ir
kranto specialistų globaliu mastu skaičiaus mažėjimą. Pritaikius žinomumo indekso skaičiavimo metodiką jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančios organizacijos skaitmeninės rinkodaros efektyvumui įvertinti bei surinkus duomenis apklausos metodu, buvo nustatyta, kad siekiant didinti socialinių tinklų panaudojimo efektyvumą, reikalinga išnaudoti pagrindinius veiksmingus ir poveikį turinčius informacijos šaltinius, tokius kaip tėvai draugai, artimieji, draugai
ir formuoti žinutę apie LAJM orientuotą ne tik į potencialius LAJM studentus, būsimus pirmakursius, tačiau plečiant informacinio turinio paskirtį ir pasiekiant potencialius LAJM klientų konsultuojančius subjektus. Tokiu atveju efektyviai
būtų pritaikyta ir socialinių tinklų ryšių bei santykių tinklų funkcija.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0173) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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P. Bankovskij
Vilniaus kolegija

ASMENYS, TURINTYS TATUIRUOTES,
TARP DISKRIMINACIJOS IR LYGIŲ
GALIMYBIŲ DARBO RINKOJE
Šiuolaikinėje visuomenėje tatuiruotės yra paplitusios tarp amžiaus grupių, lyčių ir skirtingų rasių, kai 47 % žmonių turi tatuiruotes, iš kurių didžioji dalis procentinės dalies, t. y. net 36 % atitenka X kartos asmenims. Per pastarąjį dešimtmetį tatuiruočių paplitimas smarkiai išaugo [1], bet nuomonė apie asmenis, turinčius tatuiruotes, išliko neigiama. Išskiriami šie stereotipai apie asmenis, turinčius tatuiruotes: nusikalstamumas, pavojus visuomenei,
narkomanija ir kt. Visuomenėje yra linkstama manyti, kad tatuiruotes turintys asmenys pasižymi neigiamomis charakterio savybėmis [2], yra mažiau kompetentingi ir yra linkę mažiau bendrauti [3]. Mokslinėje erdvėje vyrauja tyrimai, kai negatyvus tatuiruotų asmenų vertinimas dominuoja ir darbo rinkoje. Pavyzdžiui, Westerfield, Stafford ir
kt. [4] atliktu tyrimu atskleidė, kad asmenys, turintys tatuiruotes, yra vertinami neigiamai jų darbinėje aplinkoje,
kai, akivaizdžiai išryškėjus asmenų, turinčių tatuiruotes, diskriminacijai, šiuo atveju vyrauja ir lyčių diskriminacija,
kuomet tatuiruotos moteyrs vertintos daug labiau neigiamai nei tatuiruoti vyrai. Antai, vadovai patvirtino, kad tatuiruoti asmenys susiduria su įsidarbinimo problemomis, nes tatuiruoti kandidatai gali pakenkti įmonės įvaizdžiui
akivaizdžiai, o taip pat patys vadovai asmeniškai nepripažįsta tatuiruočių [5]. Klientų požiūris į tatuiruotus asmenis taip pat nėra palankus, nes klientai linkę suvokti darbuotojus su tatuiruotėmis kaip mažiau pajėgius [6], o be
to ir kaip rizikingesnius [7]. Kadangi ES institucijų kuriama ir įgyvendinamos politikos tikslas – kova su socialine atskirtimi, užtikrinant asmenų visavertę integraciją į darbo rinką, švietimo sistemą, kitas visuomenės gyvenimo sritis, svarbu tyrinėti asmenų, turinčių tatuiruotes. lygiavertę įtrauktį į darbo rinką ir Lietuvoje. Todėl šio tyrimo tikslas – ištirti asmenų, turinčių tatuiruotes, lygiavertę įtrauktį į darbo rinką.
Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad visuomenėje daugėja asmenų, turinčių tatuiruotes, skaičius. Vis dėlto vyrauja negatyvūs stereotipai šių asmenų atžvilgiu ir tai vyrauja darbo rinkoje, kai šie asmenys patiria įvairias darbdavių ar klientų diskriminacines apraiškas. Kiekybiniu tyrimu atskleista, kad 17,2 proc. darbuotojų,
kurie dalyvavo tyrime, susidūrė su mažesnėmis galimybėmis būti įmonės veidu (reklamuotis ir pan.), jei tatuiruotė yra matomoje vietoje, o 10,3 proc. respondentų nurodė, kad patyrė mažesnes galimybes ir gaunant darbo vietą. Tuo pačiu 10 proc. respondentų sutiko su tuo, kad jie dėl turimos tatuiruotės / tatuiruočių turėjo mažesnes galimybes dirbti tiesioginį darbą su klientais. Šis tyrimu nustatytas faktas atitinka ir mokslinės literatūros analizės įžvalga, kai teigiama, kad asmenys, turintys tatuiruotes, dažnai darbovietėse patiria iš klientų distancijos laikymąsi
jų atžvilgiu, nenorą komunikuoti, plėtoti verslo funkcijas. Svarbu pažymėti, kad 50 proc. respondentų visiškai pritaria, o 22,4 proc. tyrimo dalyvių pritaria, kad darbovietėje yra vertinami dėl turimų žinių, įgūdžių, o jų tatuiruotės neturi jokios reikšmės. Didžioji dalis respondentų, turinčių tatuiruotes, nurodė, kad yra svarbu organizuoti neformalius susibūrimus darbovietėse, kurie, jų manymu, skatintų asmenų, turinčių tatuiruotes, lygiavertę įtrauktį į
darbo rinką. Taip pat daugiau nei trečdalis respondentų sutinka, kad darbovietėse turėtų būtų organizuojami mokymai vadovams apie lygiavertę įtrauktį į darbo rinką. Kaip matyti iš tyrimo duomenų, mažiausiai pritariama nedraugiškų kompanijų asmenų, turinčių tatuiruotes, atžvilgiu viešinimui. Kokybinio tyrimo duomenys parodė, kad
asmenys, turintys tatuiruotes, jas tapatina su saviraiška, pasitikėjimo savimi skatinimu. Taip pat pusiau struktūruotų interviu pirminė duomenų analizė leidžia identifikuoti lygiavertės įtraukties į darbo rinką trūkumą, kai dalis tyrimo dalyvių pažymi, kad ankstesnėse darbovietėse jie patyrė iš darbadavių ar klientų pažeminimus, nemalonias neverbalinės kalbos apraiškas. Tai, kad šios tyrimo dalyvių įžvalgos sietinos su buvusiomis darbovietėmis,
parodo, kad asmenys, turintys tatuiruotes, nėra linkę susitaikyti su diskriminaciniu elgesiu ir keičia darbovietes.
Vertinant asmenų, turinčių tatuiruotes, elgsenos modelius darbovietėse, išryškėjo dviprasmiškos įžvalgos. Viena
vertus, tyrimo dalyviai pabrėžia, kad darbovietėse nereikia slėpti tatuiruočių, pažymima, kad svarbu išlikti savimi.
Tačiau, kai tyrimo dalyviai svarsto apie svajonių darbą, tuomet atskleidžia priešingą poziciją ir teigia, kad reikėtų
tatuiruotes paslėpti ir jų nedemonstruoti.
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Padėka.
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A. Norkutė
Šiaulių valstybinė kolegija

GAMYBOS ĮMONIŲ VEIKLOS
PROCESŲ VALDYMO VERTINIMAS
TAIKANT TIEKIMO GRANDINĖS
EKSPERTINIO VERTINIMO METODĄ
Tiekimo grandinė yra visuma asmenų, organizacijų, išteklių, veiklos ir technologijų, dalyvaujančių kuriant ir parduodant produktą. Tai yra tinklas, kuris tęsiasi nuo žaliavų tiekimo iš tiekėjo iki jo galutinio pristatymo klientui [3].
Visos šios grandinės valdymas apjungia medžiagų, informacijos ir finansų planavimą, koordinavimą ir kontrolę. Šią
struktūrą sudaro daugybė galimų veiklos kombinacijų ir sprendimų, kuriuos taikant pasiekiamas svarbiausias tikslas
taupomos veiklos sąnaudos. Gamybos įmonėje tiekimo grandinės valdymo mechanizmas tampa vienu aktualiausių
įmonės veiklos produktyvumą ir efektyvumą lemiančių veiksnių [4]. Tiekimo grandinės procesų vertinimas taikant ekspertinį metodą suteikia galimybę įžvelgti gamybos įmonėje esančias tiekimo grandinės procesų valdymo problemas.

Tyrimo tikslas.
Atlikti gamybos sektoriaus dviejų gamybos įmonių veiklos procesų valdymo įvertinimą taikant tiekimo grandinės ekspertinio vertinimo metodą ir pateikti rekomendacijas veiklos procesų valdymo gerinimui.

Tyrimo metodika.
Tyrimui naudotas tiekimo grandinės ekspertinio vertinimo klausimynas [1, 5]; adaptuotas Lietuvoje Rakicko [6],
kuriuo buvo įvertinti aštuoni įmonės tiekimo grandinės procesai:
• Santykių su klientais procesas, kurį sudaro 5 strateginio lygmens ir 7 operatyvinio lygmens subprocesai.
• Klientų aptarnavimo procesas, kurį sudaro 4 strateginio lygmens ir 4 operatyvinio lygmens subprocesai.
• Užsakymų įvykdymo procesas, kurį sudaro 5 strateginio lygmens ir 7 operatyvinio lygmens subprocesai.
• Gamybos srauto procesas, kurį sudaro 5 strateginio lygmens ir 4 operatyvinio lygmens subprocesai.
• Paklausos valdymo procesas, kurį sudaro 6 strateginio lygmens ir 5 operatyvinio lygmens subprocesai.
•	Produkto plėtros ir komercializavimo procesas, kurį sudaro 6 strateginio lygmens ir 8 operatyvinio lygmens
subprocesai.
• Santykių su tiekėjais procesas, kurį sudaro 5 strateginio lygmens ir 7 operatyvinio lygmens subprocesai.
• Grąžinimų procesas, kurį sudaro 6 strateginio lygmens ir 6 operatyvinio lygmens subprocesai.
Klausimynas buvo sudaryta iš dviejų pagrindinių su tiekimo grandinės procesų valdymu susijusių klausimų blokų: (1) demografinių ir profesinių duomenų blokas (lytis, amžius, profesija, pareigos, darbo stažas, darbo pobūdis),
(2) tiekimo grandinės procesų (subprocesų) valdymo tyrimo klausimų blokas.
Visi klausimai buvo uždaro arba pusiau uždaro tipo. Ekspertų nuomonės tyrimui naudota Likerto kriterinė skalė, kai tiriamieji procesą ar subprocesą charakterizuojančius teiginius vertina pasirinkdami labiausiai eksperto nuomonę atitinkantį požymį nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“. Vėliau šios skalės buvo transformuotos į ranginę skalę (nuo 1 iki 5), siekiant aiškesnio apklausos rezultatų interpretavimo. Demografinių duomenų apie respondentus dalyje buvo panaudotos nominalinė ir intervalinė skalės.
Tyrime dalyvavo 10 ekspertų. Įmonių darbuotojai buvo atrinkti laikantis dviejų ekspertinės apklausos sąlygų:
1. vadybinio darbo patirtis, darbo stažas įmonėje, turimos kompetencijos strateginio ir operatyvinio valdymo srityse;
2. užtikrintas tyrėjo tiesioginis glaudus kontaktas su ekspertais: kiekvienas ekspertas turėjo galimybę individualiai susipažinti su tyrimo tikslais ir jo eiga.
Ekspertų vertinimus transformavus į ranginę skalę apklausos rezultatai iš užpildytų klausimynų perkelti į atotrūkių skaičiavimo matricą, sudarytą iš dviejų dalių:
1. strateginių ir operatyvinių subprocesų realios būklės kiekvieno eksperto ir visų ekspertų vidutiniai įvertinimai;
2. strateginių ir operatyvinių subprocesų siekiamos būklės kiekvieno eksperto ir visų ekspertų vidutiniai įvertinimai.
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Tiekimo grandinės procesų (subprocesų) atotrūkio tarp siekiamos ir realios valdymo būklės nustatymas atliktas skaičiuojant siekiamos ir realios valdymo būklės įverčių skirtumą. Tyrimo rezultatams interpretuoti panaudota
D. M. Lambert [2] tiekimo grandinės procesų įvertinimo skalė ir rekomenduojami valdymo veiksmai:

1 lentelė. Atotrūkių tarp realios ir siektinos procesų valdymo būklės vertinimo skalė ir
rekomenduojami valdymo veiksmai.
[-4;-3] ir [3;5] – būtina staigiai reaguoti;
(-3;-2] ir [2;3) – būtina reaguoti;
(-2;-1] ir [1;2) – rekomenduotina reaguoti;
(-1;1) – reaguoti nebūtina;
– būtina identifikuoti ekspertą ir išsiaiškinti nežinojimo priežastis.

Tyrimo rezultatai.
Įmonės Nr. 1 procesų vertinimo tyrime dalyvavo 6 ekspertai, Nr. 2 įmonės 4 ekspertai. Ekspertų vertinimo suderinamumas buvo patikrintas nustatant Kendall konkordancijos koeficientus – nustatytos koeficiento reikšmės 0,76
ir 0,6, kurios patvirtina tyrimo rezultatų patikimumą.
Tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo metu sudaryti tiekimo grandinės procesų realios ir pageidaujamos būklės atotrūkiai, pagal kuriuos buvo atliktas procesų ir subprocesų vertinimas (žr. 1–2 pav.).

1 pav.
Įmonės Nr. 1 tiekimo grandinės procesų realios ir pageidaujamos būklės atotrūkiai.

Apibendrinus tyrimo metu gautus įmonės Nr. 1 tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo duomenis nustatyta, kad įmonės procesuose yra sričių, kurių valdymą rekomenduojama peržiūrėti. Santykių su klientais procese siūloma tobulinti marketingo sritį, nustatant kokią naudą teiktų strategijos, tikslų tobulinimas. Klientų aptarnavimo procesas vykdomas efektyviai, būtų galima patobulinti šio proceso vertinimo sistemą, klientų aptarnavimo nesklandumų stebėjimą. Užsakymo įvykdymo procese siūloma peržiūrėti proceso operatyvinius subprocesus. Paklausos valdymo procese rekomenduojama peržiūrėti informacijos srauto planavimą, vidinę komunikaciją, technologinių įrengimų ir įrenginių sinchronizavimą. Produkto plėtros ir komercializavimo proceso valdymas atitinka siekiamą rezultatą. Santykių su tiekėjais procese siūloma peržiūrėti veiklos vertinimo sistemą, nustatyti proceso valdymo tikslus, įvertinti kokia nauda sukuriama tiekėjui. Gamybos srauto, produkto plėtros ir komercializavimo, gražinimo procesų valdymas operatyviniu ir strateginiu lygmeniu vykdomi efektyviai, procesų realus vertinimas atitinka
įmonės ekspertų pageidaujamą.
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2 pav.
Įmonės Nr. 2 tiekimo grandinės procesų realios ir pageidaujamos būklės atotrūkiai.

Apibendrinus tyrimo metu gautus įmonės Nr. 2 tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo duomenis nustatyta, kad šios įmonės procesuose yra sričių, kurių valdymą rekomenduojama peržiūrėti. Santykių su klientais
procese tobulintina yra vidinės klientų apžvalgos vertinimo sistema. Nustatyti gamybos srauto proceso valdymo
trūkumai susiję su „traukimo“ ir „stūmimo“ ribų nustatymu ir nepakankamu gamybos lankstumu. Produkto plėtros ir komercializavimo procesą būtina peržiūrėti iš esmės, nes visi strateginio ir operatyvinio lygmens subprocesai vykdomi neefektyviai, užfiksuojama nemažai sutrikimų. Paklausos valdymo procese siūloma peržiūrėti produktų prognozavimo metodus, duomenų ir informacijos rinkimą, ieškoti galimybių didinti lankstumą siekiant sumažinti paklausos nepastovumą. Įvertinus santykių su tiekėjais proceso valdymą, įmonei siūloma peržiūrėti veiklos vertinimo sistemą, nustatyti proceso valdymo tikslus, nustatyti tiekėjams sukuriamą naudą ir numatyti jos
pasidalijimo būdus. Užsakymo įvykdymo ir grąžinimo procesų valdymas yra pakankamai efektyvus, reali situacija
atitinka siekiamą.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0216) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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DALIJIMOSI EKONOMIKOS VERSLO
MODELIŲ POKYČIAI LIETUVOJE
COVID-19 PANDEMIJOS KONTEKSTE
Įvadas.
Pasaulinė pandemija pakeitė viso pasaulio ekonomiką, ne išimtis ir dalijimosi ekonomika. COVID-19 sukeltas
ekonomikos šokas davė peno diskusijoms, kad pandemija sužlugdys šių laikų fenomeną, tačiau literatūroje sutinkamas ir priešingas pandemijos poveikis dalijimosi ekonomikos verslo modeliams. Vertinant šią situaciją ir limituotą
tyrimų apie dalijimosi ekonomiką kiekį Lietuvoje, svarbu analizuoti COVID-19 pandemijos poveikį dalijimosi ekonomikos verslo modeliams ir jos dalyvių elgsenai.

Problematika.
COVID-19 pandemijos poveikio vertinimas dalijimosi ekonomikos verslo modeliuose, akcentuojant juose dalyvaujančių vartotojų ir paslaugų tiekėjų elgsenos pokyčius.

Projekto tikslas.
Atlikti dalijimosi ekonomikos verslo modelių pokyčių tyrimą Lietuvoje COVID-19 pandemijos kontekste.

Uždaviniai:
1. Apžvelgti dalijimosi ekonomikos verslo modelių problematiką COVID-19 kontekste;
2. Apibrėžti dalijimosi ekonomikos teorinius aspektus;
3. Suformuluoti tyrimo metodologiją;
4. Atlikti COVID-19 poveikio dalijimosi ekonomikos dalyvių elgsenai empirinį tyrimą.

Dalijimosi ekonomikos problematika COVID-19 kontekste.
COVID-19 poveikis dalijimosi ekonomikai vertinamas prieštaringai. Pandemijos sukeltas ekonomikos šokas lėmė
diskusijas apie galimą dalijimosi ekonomikos pabaigos pradžią. Įvairūs sektoriai, ypač susiję su kelionėmis, patyrė
nuostolius, kuriuos patvirtina ir 2020 m kovo mėn. 75% sumažėję „Bolt“ įmonės pardavimai lyginant su praėjusiu vasario mėnesiu bei sumažėję tokių organizacijų, kaip „Uber“, „Airbnb“ darbuotojų skaičiai [1]. Būtent tokie rezultatai
sukėlė spekuliacijas apie fenomeno žlugimą. Tačiau nors pripažįstama, kad COVID-19 pandemija turėjo neigiamos
įtakos viso pasaulio ekonomikai, dalies paslaugų poreikis smarkiai išaugo. Karantino ribojimai ir izoliacija padidino
elektroninių pardavimų mastus, daugiau vartotojų pradėjo naudotis maisto ir kitų prekių pristatymo į namus paslaugomis [2]. Atsižvelgiant į šias tendencijas, dalis įmonių prisitaikė prie besikeičiančios aplinkos ir pasinaudoję situacija išplėtė paslaugų spektrą ar pakeitė veiklos pobūdį. Tokie įvykiai signalizuoja apie dalijimosi ekonomikos pokyčius,
kurie lemia nevienareikšmį COVID-19 poveikio šių laikų fenomeno vertinimą bei turės įtakos tolimesniam dalijimosi
ekonomikos vystymuisi.

Dalijimosi ekonomikos teoriniai aspektai.
Dalijimosi ekonomika laikoma šių laikų fenomenu, keičiančiu pasaulio socialinę ekonominę santvarką, o jos verslo modeliai suvokiami kaip alternatyva tradiciniams, orientuotiems į privačią nuosavybę [3]. Šio reiškinio ištakos siejamos su pirmųjų komercinių elektroninių platformų įkūrimu [4]. Tačiau dalijimosi ekonomikos proveržis įvyko finansų krizės metu, kuriai prasidėjus išaugęs nedarbas paskatino ieškoti naujų galimybių užsidirbti [5]. Tuomet dalijimosi ekonomikos svarba išaugo ne tik dėl jos alternatyvumo tradicinei ekonomikai, bet ir dėl visuomenėje vykstančių pokyčių, socialinės atsakomybės bei aplinkosaugos vertybių iškilimo. Dalijimosi platformos tapo sprendimu,
siekiant vartojimo mažinimo [6]. Visgi, šio reiškinio iškilimas sukėlė daugybę diskusijų, kurių pagrindiniu objektu tapo vieningas apibrėžimas, dėl kurio mokslininkams vis dar nepavyksta pasiekti konsensuso, tačiau tai nesumenkina
dalijimosi ekonomikos ir jos verslo modelių svarbos visuomenei ir pasaulio ekonomikai.
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Tyrimo metodologija.
COVID-19 pandemijos poveikio dalijimosi ekonomikos vartotojų įpročiams ir teikiamoms paslaugoms tyrimą sudaro dvi dalys: kiekybinis ir kokybinis tyrimai, kuriems atlikti pasitelktas anketinės apklausos instrumentas. Pirmojoje dalyje buvo vykdomas kiekybinis vartotojų tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti bendras vartotojų žinias apie dalijimosi ekonomiką bei nustatyti vyraujančias tendencijas ir pandemijos sąlygotus vartojimo pokyčius. Šioje apklausoje, kuri buvo vykdyta 2022 m. sausio-vasario mėnesiais, dalyvavo 194 respondentai daugiausiai atstovaujantys 18-25 m. ir 26-35 m. amžiaus grupes. Antroji tyrimo dalis buvo atliekama pasitelkiant ekspertinio vertinimo metodą, kuriuo siekta atskleisti dalijimosi ekonomikos specialistų požiūrį į dalijimosi ekonomiką ir jos perspektyvas iki pandemijos bei COVID-19 sąlygotus pokyčius vartojimo ir paslaugų teikimo srityse. Ekspertiniame vertinime, vykdytame 2022 m. sausio-vasario mėnesiais, dalyvavo 12 asmenų, atstovaujančių verslo ir
mokslo institucijas.

COVID-19 poveikio dalijimosi ekonomikos dalyvių elgsenai tyrimas.
COVID-19 poveikio vartotojų įpročiams apklausos rezultatai parodė, kad 89,69 proc. respondentų yra susipažinę su dalijimosi ekonomikos sąvoka. Tačiau joje dalyvauja 79,38 proc. apklaustųjų, iš kurių 81,82 proc. naudojasi
kitų teikiamomis dalijimosi paslaugomis, 14,29 proc. naudojasi ir teikia dalijimosi paslaugas, o likę teikia dalijimosi paslaugas kitiems.
Pandemija pakeitė net 64,94 proc. dalijimosi ekonomikos dalyvių vartojimo įpročius. Jie pradėjo dažniau apsipirkti internetu, naudotis nuotoliniu būdu teikiamomis paslaugomis. Taip pat 46,75 proc. respondentų pandemija paskatino dažniau naudotis dalijimosi paslaugomis, 33,77 proc. dėl pandemijos dalimi paslaugų naudojosi dažniau, dalimi rečiau. Labiausiai išaugo maisto pristatymo į namus bei daiktų, maisto produktų pristatymo į namus
paklausa. Tokius vartojimo pokyčius lėmė dėl karantino ribojimų sumažėjusios galimybės gauti paslaugas tradiciniais būdais, išaugusi saugumo svarba. Respondentai dėl pandemijos rečiau naudojosi apgyvendinimo ir pavežėjimo paslaugomis. Šių paslaugų paklausos sumažėjimui įtakos turėjo judėjimo ribojimai tarp valstybių ir valstybės viduje.
Ekspertinio vertinimo dalyviai laikėsi vieningo požiūrio, kad susidomėjimas dalijimosi ekonomika Lietuvoje išaugo nuo COVID-19 pradžios. Pagrindinė to priežastis – galimybė gauti įvairias paslaugas, išvengiant kontakto su kitais žmonėmis. Taip pat 81,82 proc. specialistų teigė, kad pandemija padarė įtaką jų atstovaujamų įmonių veiklos
rezultatams. Pandemija paskatino daugumos įmonių teikiamų paslaugų paklausos, pajamų augimą, bet kartu padidino ir sąnaudas. Tačiau 10,53 proc. respondentų teigė, kad sumažėjo jų įmonių teikiamų paslaugų paklausa, o
5,26 proc. sumažėjo pajamos. Tačiau COVID-19 pandemija padarė įtaką ne tik veiklos rezultatams, bet 45,45 proc.
apklausos dalyvių nuomone, pandemija pakeitė ir paslaugų teikimo procesą. Įmonėms teko prisitaikyti prie susidariusios situacijos bei galiojančių ribojimų, dėl kurių reikėjo laikytis saugaus atstumo, kaukių dėvėjimo bei kitų reikalavimų. Paslaugų teikimas dėl šių ribojimų tapo sudėtingesnis, sumažėjo vienu metu teikiamų paslaugų ar aptarnaujamų klientų kiekis.
Taip pat ekspertinio vertinimo dalyvių požiūriu pandemija pakeitė ne tik dalijimosi platformų veiklą, bet įvairūs ribojimai, ypač judėjimo, prisidėjo ir prie vartotojų įpročių pokyčių. Svarbiausi pokyčiai: išaugęs naudojimasis
nuotoliniu būdu teikiamomis paslaugomis, dažnesnis pirkimas internetu, pristatymo į namus paklausos augimas.
Taip pat pandemijos metu vartotojams tapo ypač svarbus saugus atstumas, kaukių dėvėjimas, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymasis.
Tyrimo rezultatai parodė, kad COVID-19 pandemija pakeitė ne tik vartotojų įpročius ir paslaugų teikėjų elgseną, bet ir požiūrį į dalijimosi ekonomiką sektoriaus veiklą. Įvairūs ribojimai bei saugumo reikalavimai paskatino susidomėjimą dalijimosi ekonomikos iniciatyvomis dėl jos alternatyvumo tradiciniams verslo modeliams, kurių galimybės pandemijos metu buvo limituotos.

Išvados.
Mokslinės literatūros analizė parodė, kad COVID-19 pandemija pakeitė viso pasaulio ekonomikos tėkmę, tarp
jų ir dalijimosi ekonomikos sektorių, kuris suvokiama kaip alternatyva tradicinei ekonomikai. Tačiau pandemijos
poveikis yra nevienareikšmis, nes dalis įmonių patyrė nuostolius, o dalies paklausa bei veiklos rezultatai pagerėjo.
COVID-19 pandemijos poveikio dalijimosi ekonomikos dalyviams tyrimas parodė, kad pandemija pakeitė vartotojų įpročius ir paslaugų teikimo procesą bei įmonių veiklos rezultatus. Didžiausią įtaką šiems pokyčiams turėjo taikyti ribojimai, siekiant sustabdyti COVID-19 plitimą. Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad COVID-19 pandemija ir dėl jos susiklosčiusi situacija pasaulyje paskatino susidomėjimą dalijimosi ekonomika Lietuvoje bei prisidėjo prie vartotojų pasirinkimo dažniau naudotis dalijimosi ekonomikos platformų
siūlomomis paslaugomis.
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Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0088) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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LIETUVOS PIENO SEKTORIAUS
PRODUKCIJOS EKSPORTO
PROGNOZAVIMAS Į ŠIAURĖS EUROPOS
ŠALIS COVID-19 PANDEMIJOS KONTEKSTE
Tyrime gilinamasi į Lietuvos pieno sektoriaus produkcijos eksporto prognozavimą į Šiaurės Europos šalis COVID-19
pandemijos kontekste.

Tyrimo tikslas.
Atlikti Lietuvos pieno sektoriaus produkcijos eksporto prognozavimą į Šiaurės Europos šalis COVID-19 pandemijos kontekste.

Tyrimo uždaviniai:
1. išanalizuoti COVID-19 pandemijos įtaką pieno sektoriaus eksportui
2. atlikti Šiaurės Europos šalių ekonominių rodiklių ir Lietuvos pieno sektoriaus produkcijos eksporto į Šiaurės Europos šalis analizę 2016–2020 m. ir prognozavimą 2021–2023 m. COVID-19 pandemijos kontekste.

Tyrimo metodai:
Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, kintamųjų grupavimas, regresijos statistiniai modeliai,
grafinis vaizdavimas. Tyrimo problemą galima suformuluoti šiuo klausimu: kokios Lietuvos pieno sektoriaus produkcijos eksporto apimtys į Šiaurės Europos šalis COVID-19 pandemijos kontekste 2021–2023?
Pieno sektorius yra strategiškai svarbus aprūpinant vidaus rinką būtiniausiais produktais, sprendžiant gyventojų
užimtumo problemas bei konkuruojant eksporto rinkose. Šalyje natūraliai susiklosčius gilioms ūkininkavimo ir pieno
produktų gamybos tradicijoms bei vyraujant palankioms ilgalaikėms tendencijoms pasaulio rinkose, Lietuvai naudinga toliau didinti sektoriaus konkurencingumą ir skatinti aktyvią jos plėtrą. Tai yra viena iš perspektyviausių ekonominių
veiklų, galinčių daryti stiprią įtaką šalies ekonomikai. Tačiau, kaip ir kiti pramonės ir paslaugų sektoriai, ypač COVID-19
pandemijos kontekste, pieno sektorius Lietuvoje susidūrė su iššūkiais taip pat. Nors prognozuojama, kad ilgalaikėje
perspektyvoje didėjant gyventojų skaičiui pasaulyje paklausa pieno produktams toliau augs, kyla poreikis atlikti Lietuvos pieno sektoriaus produkcijos eksporto prognozes artimiausiems metams, įvertinant COVID-19 pandemijos iššūkius. Dėl poreikio tyrinėti Lietuvos pieno sektorių iš įvairių perspektyvų rodo ne tik susidomėjimas ir atlikti įvairūs tyrimai, bet ir tai, kad tokio pobūdžio tyrimai nepraranda aktualumo, ypač kai atsiranda krizinės situacijos bei nenumatyti pokyčiai. Pokyčiai pieno sektoriuje aktualūs ne tik valstybėms, kitiems tyrėjams analizuojantiems COVID-19 pandemijos pasekmes, taip pat ir užsienio mokslininkams ir tyrėjams [1, 2, 3, 4].

Teorinio tyrimo rezultatai.
Atlikta mokslinės literatūros analizė rodo, kad pandemijos metu neigiamą COVID-19 pandemijos įtaką patyrė ir
pieno sektorius dėl sumažėjusios pieno gamybos ir tuo pačiu sumažėjusių eksporto apimčių dėl valstybių skelbiamų
apribojimų, siekiant suvaldyti pandemiją visame pasaulyje.
Atlikta COVID-19 pandemijos įtakos pieno sektoriaus eksportui analizė atskleidė, kad kiekviena šalis ar valstybė labai skirtingai tvarkėsi su pandemijos sukeltomis problemomis pieno sektoriuje, t. y. vienoms
šalims pandemija pieno sektoriui turėjo minimalų poveikį, kaip pavyzdžiui Prancūzijai, Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Kanadai, Australijai ir Naujajai Zelandijai, tuo tarpu Lotynų Amerikos ir Azijos pieno sektorius greitai prisitaikė prie esamos padėties, gaminant įvairesnę produkciją ir trumpinant prekybos kanalus, o visam likusiam pasauliui COVID-19 pandemija padarė didelį poveikį ne tik laiku gauti žaliavas, bet ir eksportuoti
pagamintą produkciją.
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Atlikus teorinę analizę, pastebima, kad nuo COVID-19 pandemijos pradžios Lietuva taip pat susidūrė su iššūkiais
pieno sektoriuje, t. y. sumažėjusi pieno supirkimo kaina įtakos turėjo pieno ūkių skaičiaus mažėjimui, pagrindinėse
pasaulio rinkose sumažėjusi paklausa lėmė sumažėjusias pieno sektoriaus produkcijos eksporto apimtis. Analizė rodo,
kad Lietuvos pieno sektorius labai stipriai yra priklausomas nuo eksporto, kadangi daugiau kaip pusė pieno yra eksportuojama, o pandemijos laikotarpiu, ypač pandemijos pradžioje, eksporto galimybės buvo ribotos. Teoriniams teiginiams pagrįsti atliekamas empirinis tyrimas.

Empirinio tyrimo dizainas.
Tyrimo metu atliekama Šiaurės Europos šalių (Danija, Suomija ir Švedija), (toliau – Šiaurės Europos šalys) ekonominių duomenų analizė, apskaičiuojamos Lietuvos pieno sektoriaus ir Šiaurės Europos šalių ekonomikos rodiklių prognozės. Sudaromas daugiamatės tiesinės regresijos modelis Lietuvos pieno sektoriaus produkcijos eksporto apimtims
į Šiaurės Europos šalis prognozuoti. Islandija ir Norvegija priklausančios Šiaurės Europos šalims tyrime neanalizuojamos dėl ekonominių rodiklių prognozių ribotumo Europos Komisijos duomenų bazėje.

Empirinio tyrimo tikslas.
Atlikti Šiaurės Europos šalių ekonominių rodiklių ir Lietuvos pieno sektoriaus produkcijos eksporto į Šiaurės Europos šalis analizę 2016-2020 m. ir prognozavimą 2021–2023 m. COVID-19 pandemijos kontekste.

Empirinio tyrimo duomenų rinkimo metodas.
Tyrime taikyti statistinių duomenų analizės metodas ir lyginamoji analizė, kintamųjų grupavimas, daugiamatė tiesinė regresija, grafinis vaizdavimas.

Empirinio tyrimo duomenų apdorojimas.
Tyrimo rezultatai apdorojami, taikant Microsoft Office Excel 2016 programą ir programą Tanagra 1.4.50.

Empiriniame tyrime naudojami duomenys.
Siekiant atlikti Šiaurės Europos šalių rodiklių ir Lietuvos pieno sektoriaus produkcijos eksporto į Šiaurės Europos
šalis analizę ir prognozavimą, empiriniame tyrime naudojami šie statistiniai rodikliai:
•	Lietuvos pieno ir pieno produktų; paukščių kiaušinių; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje (04) (toliau-Lietuvos pieno ir pieno produktų, ir kt.) eksporto apimtys pagal kombinuotąją nomenklatūrą (2-jų ženklų lygiu) (EXP), tūkst. Eur.
• Šiaurės Europos šalių (Danija, Suomija ir Švedija) bendras vidaus produktas to meto kainomis, (BVP) mln. Eur.
• Šiaurės Europos šalių (Danija, Suomija ir Švedija) užimtumo lygis, (UŽL) proc.
• Šiaurės Europos šalių (Danija, Suomija ir Švedija) suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI).
•	Šiaurės Europos šalių (Danija, Suomija ir Švedija) ekonominių rodiklių (bendras vidaus produktas to meto kainomis, užimtumo lygis, suderintas vartotojų kainų indeksas) prognozės.
Empirinis tyrimas atliekamas 2 etapais:
1 etape atliekama: Šiaurės Europos šalių (Danija, Suomija ir Švedija) svarbiausių ekonominių rodiklių (bendras vidaus produktas to meto kainomis, užimtumo lygis, suderintas vartotojų kainų indeksas) dinamika 2016-2020 m. laikotarpiu ir pateikiamos šių šalių ekonominių rodiklių prognozės 2021–2023 m. Duomenys ekonominių rodiklių analizei paimti iš Europos Sąjungos statistinių duomenų bazės Eurostat‘o, o ekonominių rodiklių prognozės paimtos iš Europos Komisijos duomenų bazės.
2 etape atliekama: Lietuvos pieno ir pieno produktų eksporto į Šiaurės Europos šalis (Danija, Suomija ir Švedija)
analizė 2016–2020 m. ir prognozės 2021-2023 m. Šiame etape analizuojami statistiniai duomenys, paimti iš Lietuvos
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiosios informacijos. Apskaičiuojami koreliacijos R
ir determinacijos koeficientai R2. Sudaromi statistiniai daugiamatės tiesinės regresijos modeliai ir praėjusių laikotarpių
2016-2020 m. Lietuvos pieno sektoriaus eksporto apimčių prognozės ir jų paklaidos. Atlikus skaičiavimus, pateikiamos
Lietuvos pieno sektoriaus eksporto apimčių į Šiaurės Europos šalis (Danija, Suomija ir Švedija) 2021–2023 m. prognozės.

Empirinio tyrimo rezultatai.
Iš statistinių duomenų analizės matyti, kad Danijos, Švedijos ir Suomijos BVP analizuojamu laikotarpiu tendencingai didėjo, ypač didėjimas stebimas Danijoje. Bendras vidaus produktas analizuojamu laikotarpiu didžiausias buvo Švedijoje – vidutiniškai 473853,2 Eur., Danijoje – 300647,8 Eur., o mažiausias Suomijoje – 230634,2 Eur. Analizė rodo, kad
BVP 2016-2020 metais turėjo tendenciją didėti, t. y. daugiausia per šį laikotarpį BVP išaugo Danijoje net 10,39 proc.,
Suomijoje 8,51 proc. Švedijoje 1,97 proc.
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Analizė rodo, kad iš visų analizuojamų šalių mažiausias užimtumo lygis buvo Suomijoje visu analizuojamu laikotarpiu, nors kiekvienais metais stebimas šio rodiklio didėjimo tendencijos, t. y. nuo 2016 metų iki 2020 metų užimtumo lygis padidėjo 4,22 proc. Likusiose valstybėse pastebimas užimtumo lygio didėjimas nuo 2016 metų iki 2018 metų, o nuo
2019 metų COVID-19 pandemijos laikotarpiu stebimas nežymus užimtumo lygio mažėjimas Švedijoje, Danijoje ir Suomijoje. Tuo tarpu suderintas vartotojų kainų indeksas 2016-2020 visose šalyse turėjo tendenciją didėti. Didžiausias kainų
indeksas fiksuojamas 2020 metais Švedijoje – 107,63, mažiausias Danijoje – 102,90. Kaip matyti iš analizės duomenų,
2016-2020 metais SVKI išaugo Švedijoje – 6,42 proc., Suomijoje – 3,58 proc., mažiausias stebimas Danijoje – 2,90 proc.
Tyrimo metu, remiantis Europos Komisijos pateiktomis Danijos, Švedijos ir Suomijos ekonominių rodiklių prognozėmis 2021–2023 m., apskaičiuotos ekonominių rodiklių 2021–2023 m. prognozės. Atlikta Danijos, Suomijos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė 2016–2020 ir jų prognozės 2021–2023 rodo, kad bendras vidaus produktas, užimtumo lygis ir suderintas vartotojų kainų indeksas analizuojamu laikotarpiu turi tendenciją didėti. Atlikti ekonominių rodiklių prognozių skaičiavimai rodo, kad 2021–2023 metais visi rodikliai turės tendenciją didėti. Kaip rodo analizės duomenys, BVP
to meto kainomis nuo 2020 metų padidės 8,42 proc. 2023 m., užimtumo lygis turės tendenciją didėti, t. y. nuo 2020 m.
padidės 4,25 proc. 2023 metais ir suderintas vartotojų kainų indeksas taip pat didės – nuo 2020 metų padidės 5,93 proc.
Iš analizės duomenų matyti, kad daugiausia pieno produktų 2016–2018 metais eksportuojama į Daniją, nuo
2019–2020 daugiausia į Švediją. Analizuojamu laikotarpiu mažiausia pieno produktų buvo eksportuojama į Suomiją. Iš
viso į Švediją, Suomiją ir Daniją 2016 metais eksportuota 2791,60 tūkst. Eur, 2017 – 3720,50 tūkst. Eur, 2018 – 3404,00
tūkst. Eur, 2019 – 4950,90 tūkst. Eur, 2020 – 4994,80 tūkst., Eur. Pastebima, kad bendras pieno produktų eksportas
analizuojamu laikotarpiu turėjo tendenciją didėti.
Atliktus daugiamatės tiesinės regresinės analizę nustatytas stiprus ryšys tarp Šiaurės Europos šalių ekonominių
rodiklių ir Lietuvos eksporto apimčių (Danijos koreliacijos koeficientas R = 0,8843723 ir determinacijos koeficientas
R2 = 0,7821144, Švedijos – R = 0,9493799 ir R2 = 0,901322 ir Suomijos – R = 0,812758 ir R2 = 0,660576). Tyrimo metu
suformuoti daugiamatės tiesinės regresijos statistiniai modeliai Lietuvos pieno ir pieno produktų, ir kt. eksporto apimtims į Daniją, Švediją ir Suomiją prognozuoti.
Atlikta analizė leido pateikti apibendrinančius Lietuvos pieno ir pieno produktų, ir kt. į Daniją, Švediją ir Suomiją
faktinių (2016–2020) ir prognozuojamų metų (2021–2022 m.) eksporto apimčių duomenis (žr. 1 pav.).
5
0
-5
-10
-15
-20
-25

2016

2017

2018

2019

2020

Danija

1,95

2,48

1,556

2,02

1,89

-2,41

-11,76 -19,12

Švedija

1 pav.

0,661

0,714

1,208

2,439

2,359

3,039

3,254

3,393

Suomija 0,176

0,522

0,64

0,488

0,747

0,881

1,107

1,38

Lietuvos pieno ir pieno produktų, ir kt. į
Daniją, Švediją ir Suomiją eksporto apimčių
prognozės 2021–2023 m., mln. Eur.

Danija

Švedija

2021* 2022* 2023*

Suomija

Kaip rodo apskaičiuotos prognozės, Lietuvos pieno ir pieno produktų, ir kt. eksporto apimtys į Švediją tendencingai didės ir nuo 2020 iki 2023 išaugs 43,89 proc., eksporto apimtys į Suomiją padidės net 84,74 proc., tačiau į Daniją
eksporto apimtys ženkliai sumažės. Galima manyti, kad šio sektoriaus eksportui į Švediją ir Suomiją COVID-19 pandemija įtakos neturės, neigiama COVID-19 pandemijos įtaka pastebima eksportui į Daniją. Dėl eksporto apimčių į Daniją
mažėjimo reikalingi papildomi tyrimai, ieškant veiksnių, lemiančių eksporto apimčių mažėjimą į šią šalį.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0098) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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LIETUVOS JAUNIMO POLINKIO
TVARIAI VARTOTI ANALIZĖ

Darnus vystymasis tapo ekonominio augimo ir socialinio vystymosi alternatyva, nes sprendžia būsimo gamtos išteklių trūkumo klausiamus, taip pat siekia užkirsti kelią klimato kaitai ir ją sušvelninti [1]. Dėl pernelyg didelio ir netinkamo produktų ir medžiagų naudojimo bei vartojimo atsiranda atliekų ir gamtos išteklių trūkumas. Ši problema nebuvo iškelta per pastaruosius šimtmečius ir žmonės negalvojo apie masinės gamybos ir vartojimo pasekmes. Štai kodėl tai atnešė daug nelaimių, tokių kaip klimato kaita, didelio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio išmetimas, ledynų tirpimas ir pasaulio vandenynų lygio kilimas. Ekonomikoje yra teiginys „nėra pasiūlos be paklausos“, todėl veiksmai turi prasidėti nuo žmonių, ypač jaunų žmonių, poreikio, nes būtent jie bus apsupti veiksmų pasekmių, kurių imamasi dabar, ir yra atsakingi už būsimą mūsų planetos saugumą. Jie ateityje nuspręs, ar bus tik būtinas vartojimas, mažesnis produktų švaistymas ir ekologiškas gyvenimo būdas [2].
Šiame projekte iškeltas tikslas – įvertinti Lietuvos jaunimo polinkį tvariam vartojimui. Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:
• ištirti tvaraus vartojimo koncepciją,
• sudaryti jaunimo apklausos anketą ir
• atlikti Lietuvos jaunimo polinkio tvariai vartoti analizę.
Atlikus teorinę literatūros analizę buvo sudarytą empirinio tyrimo anketa, kurią sudarė 3 pagrindinės dalys:
•	pirmoji klausimyno dalis skirta socialinių ir demografinių charakteristikų rinkimui (amžius, lytis, profesija,
išsilavinimas);
• antroji anketos dalis buvo skirta jaunimo supratimui apie tvaraus vartojimo koncepciją nustatyti;
• trečioji anketos dalis buvo skirta išsiaiškinti darnų ar netvarų Lietuvos jaunimo elgesį.
Anketa buvo patalpinta elektroninėje platformoje manoapklausa.lt. Surinktos 265 anketos, kurios buvo tinkamos
tolimesnei analizei.
Nustatyta, kad Lietuvos jaunimas yra susipažinęs su tvaraus vartojimo samprata, taip pat turi tvaraus vartojimo
įpročius. Daugiau nei pusė respondentų išreiškia susirūpinimą dėl jos svarbos ir pripažįsta globalių problemų poveikį. Mūsų atliktoje apklausoje buvo daug gimnazistų nuo 15 iki 19 metų. Dauguma dalyvių yra iš šios amžiaus kategorijos. Šios amžiaus grupės perkamoji galia sparčiai plečiasi, o tai atitinka išaugusią vartotojų pasirinkimo įtaką tvarumui.
Atitinkamai, manoma, kad ateityje jie gali sukurti gerą jaunosios kartos aplinką su tvariu požiūriu į gyvenimą.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0100) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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PAJAMŲ NELYGYBĖS VERTINIMAS
LIETUVOS REGIONUOSE COVID-19
PANDEMIJOS KONTEKSTE
Įvadas.
Pajamų nelygybės problema yra aktuali visame pasaulyje, jai skiriamas tiek mokslininkų, tiek politikų dėmesys. Kadangi Lietuvos regionams būdingas ekonominis netolygumas, kyla klausimas, ar Lietuvai būdinga regioninė pajamų nelygybė. COVID-19 pandemijos sukeltas ekonominis sukrėtimas skirtingu lygiu paveikė Lietuvos regionus, tai neišvengiamai turėjo įtakos gyventojų pajamoms ir, greičiausiai, skirtingai paveikė pajamų nelygybę
skirtinguose regionuose. Todėl svarbu išsiaiškinti, kokie pandemijos metu pajamų nelygybės pokyčiai pastebimi
Lietuvos regionuose.

Projekto tikslas:
Identifikuoti pajamų nelygybės pokyčius Lietuvos regionuose COVID-19 pandemijos kontekste.

Uždaviniai:
1. Atlikti mokslinės literatūros analizę, siekiant išsiaiškinti pajamų nelygybės teorinius aspektus ir ekonominių šokų pasekmes pajamų nelygybei;
2. Atlikti regionų pajamų nelygybę atspindinčių statistinių rodiklių pokyčių analizę, gautų rezultatų tikslumą patikrinant atlikus pilotinio regiono gyventojų apklausą;
3. Pateikti išvadas apie pandemijos metu atsiradusius pajamų nelygybės pokyčius Lietuvos regionuose.

Pajamų nelygybės ir ekonominių šokų poveikio pajamų nelygybei teorinis pagrindimas.
Pajamų nelygybė tiek mokslinėse, tiek politikų diskusijose dažniausiai įvardijama kaip neigiamas reiškinys. Pajamų
nelygybė, esanti už individualios kontrolės ribų, yra neteisinga, o kylanti iš skirtingų asmeninių pasirinkimų, yra teisinga [1]. Nors ir nėra nustatyto priimtino pajamų nelygybės laipsnio ji yra skirstoma į perteklinę ir normalią [2]. Normali
pajamų nelygybė yra pagrįsta ir padeda išlaikyti konkurencingumą ir motyvaciją. Perteklinė nelygybė pasižymi plačiu
neigiamų padarinių spektru, kurie dažnai yra kaupiamieji, todėl ilgainiui tampa vis sunkiau mažinti jos lygį. Dažniausias pajamų nelygybės matavimo rodiklis – Gini koeficientas.
Ekonominiai šokai turi skirtingą poveikį pajamų nelygybės pokyčiams. Ekonominio šoko, sukėlusio ekonominį augimą, atveju pajamų nelygybė mažėja miestuose, išsivysčiusiuose regionuose, aukštesnio išsilavinimo lygio regionuose, o didėja – kaimo ir besivystančiose vietovėse [3]. Ekonominio šoko, sukėlusio ekonominę
recesiją, atveju pajamų nelygybė mažėja esant akcijų biržos krizei arba bankų krizei išsivysčiusiose šalyse, o didėja esant visoms kitoms finansinėms krizėms, mažesnio ekonominio išsivystymo regionuose, mažesnes vidutines pajamas asmeniui turinčiuose regionuose [4]. Regionų pajamų nelygybę didina nevienodi atsigavimo greičiai
po krizės.
Pandemijos valdymo priemonių sukeltas ekonominis šokas turėjo nevienodą poveikį šalių industrijoms (ekonominėms veikloms). Mokslinėje literatūroje [5] poveikis skirstomas į didelį, vidutinį ir mažą. Nevienodas poveikis industrijoms darė įtaką gyventojų pajamoms, o kartu ir pajamų nelygybei – priklausomai nuo poveikio sektoriui, darbuotojai
gavo didesnes / tokias pat / mažesnes pajamas. Išskiriama, kad dėl pandemijos suvaržymų labiausiai nukentėjo mažas pajamas gaunantys asmenys [6]. Šalių vyriausybės pandemijos metu vykdė anticiklinę fiskalinę politiką, rėmė labiausiai nuo pandemijos nukentėjusius verslus ir gyventojus, tai padėjo sumažinti pajamų nelygybės augimą. Vis dėlto, pastebimas regioninio pajamų skirtumo didėjimas.

Tyrimo metodologija.
Lietuvos regionų pajamų nelygybės pokyčių pandemijos metu tyrimas atliktas dviem etapais. Tyrimo metu
apskritis yra laikoma regiono vienetu. Pirmame etape atliekamas kiekybinis tyrimas, kurio metu, siekiama įvertinti
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Lietuvos apskričių specifiškumą ir pajamų nelygybės situaciją priešpandeminu ir pandemijos (2020 m.) metu. Šiame tyrimo etape lyginamosios analizės metodu analizuojami Lietuvos statistikos departamento duomenys: atlyginimų vidurkis ir gyventojų dalis dirbanti pagrindinėse apskričių ekonominės veiklos rūšyse 2019 ir 2020 metais; bendrosios pajamos, tenkančios vienam namų ūkio nariui lyginant su Lietuvos vidurkiu 2012–2020 metais [7]. Iškeliamos tyrimo hipotezės, kurios patvirtinamos arba atmetamos analizuojant kiekybinio tyrimo rezultatus. Antrame etape, siekiant patvirtinti arba paneigti gautus kiekybinio tyrimo rezultatus, atliekama didžiausią pandemijos neigiamą poveikį pajamų nelygybei patyrusios – Marijampolės apskrities gyventojų apklausa. Tyrime dalyvavo 210 Marijampolės
apskrities gyventojų.

Pajamų nelygybės Lietuvos regionuose pokyčių pandemijos metu tyrimas.
Priešpandeminių statistinių duomenų analizė parodė, kad dominuojantys apskričių sektoriai dėl pandemijos turėjo nukentėti vidutiniškai ir mažai. Vertinant gyventojų pajamas pastebėta, kad tuose pačiuose sektoriuose, tačiau skirtingose apskrityse pajamos yra nevienodos. Taip pat, bendrosios pajamos, tenkančios vienam namų ūkio nariui lyginant su Lietuvos vidurkiu apskrityse yra nevienodos, o lyginant konkrečias apskritis,
galima pastebėti labai didelius skirtumus. Tai įrodo pajamų nelygybės tarp Lietuvos regionų problemą priešpandeminiu metu.
Remiantis teoriniais rezultatais apie ekonominių sukrėtimų poveikį ir labiausiai pandemijos paveiktas industrijas
ir atliktos priešpandeminės situacijos analizės rezultatais, iškeltos dvi hipotezės:
H1: Dėl pandemijos neigiamo poveikio dominuojančioms industrijoms didesnis neigiamas poveikis pajamų nelygybei galimas Šiaulių, Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse;
H2: Dėl mažesnių apskričių gyventojų pajamų, lyginant su Lietuvos vidurkiu didesnis neigiamas poveikis pajamų
nelygybei galimas Marijampolės, Šiaulių, Tauragės ir Utenos apskrityse.
Atlikta pasirinktų rodiklių 2019–2020 metų pokyčių analizė atskleidė, kad dominuojančios industrijos apskrityse liko tos pačios. Gyventojų dalis, dirbanti dominuojančiose industrijose, labiausiai augo: Telšių apskrityje, o labiausiai sumažėjo – Vilniaus ir Kauno apskrityse. Vidutinės pajamos dominuojančiose industrijose augo visose apskrityse, didžiausias pajamų augimas buvo Utenos, Šiaulių, Klaipėdos apskrityse, mažiausias augimas – Tauragės, Panevėžio ir Telšių apskrityse. Marijampolės, Klaipėdos, Alytaus ir Kauno apskrityse, bendrųjų
pajamų, tenkančių vienam namų ūkio nariui lyginant su Lietuvos vidurkiu dalis augo lėčiau, tuo tarpu Vilniaus,
Telšių ir Šiaulių gyventojų pajamos didėjo sparčiau. Tai suponuoja teiginį, kad pajamų nelygybė tarp Lietuvos
regionų padidėjo.
Remiantis atliktos statistinės analizės rezultatais galima teigti, kad abi hipotezės priimamos iš dalies, nes ne visos
hipotezėse įvardintos apskritys patyrė didesnį pandemijos poveikį. Todėl siekiant patikslinti rezultatus, atlikta didžiausią neigiamą bendrųjų pajamų tenkančių vienam namų ūkio nariui lyginant su Lietuvos vidurkiu sumažėjimą pandemijos metu patyrusios – Marijampolės apskrities gyventojų apklausa. Apklausos rezultatai patvirtino pirmoje tyrimo
dalyje gautus rezultatus:
1. Marijampolės apskrities dominuojančios ekonominės veiklos patyrė nedidelį (vidutinį) pandemijos poveikį;
2. Marijampolės gyventojų pajamos nepatyrė didelio sumažėjimo pandemijos metu, tačiau jų augimas buvo lėtesnis, nei vidutiniškai Lietuvoje.
Pagal apklausos rezultatus galima teigti, kad pajamų nelygybė Marijampolės apskrityje, lyginant su kitomis apskritimis, padidėjo.

Išvados ir rekomendacijos.
Mokslinės literatūros ir tyrimo analizės rezultatai atskleidė, kad pandemijos sukeltas ekonominis šokas turėjo nevienareikšmišką poveikį Lietuvos regionų pajamų nelygybei, o kartu ir apskričių dominuojantiems sektoriams.
Atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos apskrityse dominuoja mažą ir vidutinį pandemijos poveikį patyrę sektoriai. Pandemijos metu nepastebėti dideli pagrindinių apskričių sektorių struktūros skirtumai, tai rodo sąlyginai mažą pandemijos poveikį pagrindiniams Lietuvos sektoriams. Vis dėl to, pastebima pajamų nelygybės tarp regionų problema – tų pačių sektorių darbuotojai skirtingose apskrityse gauna nevienodo dydžio pajamas, taip pat skiriasi ir bendrosios namų ūkio nario pajamos, skirtumai yra sąlyginai dideli. Pandemijos metu skirtingo dydžio pajamų augimas
apskrityse padidino pajamų nelygybę tarp Lietuvos regionų. Dėl pandemijos patirtus pajamų nuostolius gyventojams kompensavo valstybės vykdomos fiskalinės politikos priemonės, tačiau gyventojų nuomone, parama kompensavo iki pusės prarastų pajamų. Didžiausią pajamų nelygybės augimą patyrė Marijampolės, Klaipėdos, Alytaus ir Kauno apskričių gyventojai, lyginant su kitomis apskritimis. Tokius rezultatus patvirtina ir atlikta Marijampolės apskrities
gyventojų apklausa.
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Siekiant sumažinti pajamų nelygybę tarp Lietuvos regionų, neleidžiant susiformuoti depresiniams regionams bei
sušvelninti galimą ekonominių šokų poveikį pajamų nelygybei, svarbu užtikrinti darnų Lietuvos regionų vystymąsi – daugiau lėšų skiriant mažesnio išsivystymo regionams, didinti investicijas į išsilavinimą, siekiant turėti daugiau aukštesnės
kvalifikacijos darbuotojų.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0108) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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LIETUVIŲ KALBOS ATLASO
II TOMO (FONETIKA)
DIALEKTOMETRIZAVIMAS
Projekte numatytas Lietuvių kalbos atlaso (LKA) II tomo (Fonetika, 1982, 152 p., 112 žemėl.) dialektometrizavimas yra susijęs su kalbos variantiškumu ir konkrečiai – su vietinių kalbos variantų tyrimu. Tokie tyrimai, ypač Europoje, pastaruoju metu yra itin populiarūs. Viena iš didžiausių problemų, kylančių kalbos variantiškumo ir varietetų tyrėjams, yra medžiagos, ir ypač didelės jos apimties, analizė. Bene objektyviausias ir patikimiausias būdas ir įrankis nagrinėti didelius lingvistinės medžiagos kiekius yra dialektometrija. Jos esmė – pasitelkus specialiai sukurtas programas apdoroti itin didelius duomenų kiekius, skaičiuoti ir vizualizuoti kalbinius panašumus ir skirtumus atitinkamų
kalbų plotuose.

Tyrimo tikslai:
1. Susipažinti su dialektometrijos teorija: gilintis į Salzburgo dialektometrijos mokyklos ir kalbos atlaso dialektometrizacijos principus bei metodologiją, studijuoti dialektometrijos srities literatūrą.
2. Atlikti dialektometrinės praktikos veiksmus: per tyrimams numatytą laiką išmokti parengti Lietuvių kalbos atlaso II tomo (Fonetika) žemėlapių medžiagą kelti į specialią VDM programos δ formą ir pildyti pačią δ formą. Numatomas konkretus praktinio tikslo rezultatas: parengti ir į δ formą įvesti 100 LKA žemėlapių medžiagą.

Tyrimo uždaviniai:
a) s usipažinti su su VDM programa ir jos galimybėmis, išsiaiškinti, kaip techniškai parengiami žemėlapiai, kaip dialektometrizavimui parenkami lingvistiniai kriterijai, kaip sukurta kodavimo sistema ir kaip pildomos δ formos.
b) Studijuoti literatūrą dialektometrijos tema.
c) P
 agal projekto vadovo suformuluotus lingvistinius kriterijus ir medžiagos kodavimo sistemą parengti Lietuvių
kalbos atlaso II tomo (Fonetika) 100 žemėlapių medžiagą ir ją kelti į specialią VDM programos δ formą;
d) Pildyti specialią VDM programos δ formą: į ją įvesti parengtą LKA II tomo (Fonetika) 100 žemėlapių medžiagą.

Tyrimo metodai.
Projekte nuosekliai remiamasi ir vadovaujamasi Zalcburgo dialektometrijos mokyklos kalbos atlasų dialektometrizavimo principais (žr. Goebl Hans, Dialektometrie. Prinzipien und Methoden des Einsatzes der Numerischen Taxonomie im Bereich der Dialektgeographie, Wien 1982; Goebl Hans, Dialektometrische Studien. Anhand italoromanischer,
rätoromanischer und galloromanischer Sprachmaterialien aus AIS und ALF, Tübingen (Niemeyer) 1984); https://www.
sbg.ac.at/rom/people/prof/goebl/docs/Goebl2018_Sprache%20%E2%80%93%20Mensch%20%E2%80%93%20Maschine.pdf). Šiam projektui vykdyti minimi principai pasirinkti, nes Zalcburgo mokykla dirba su kalbų atlasais. LKA lietuvių
lingvistikoje iki šiol nebuvo skirta daug dėmesio, nors atlase sukaupta diatopiniam variantiškumui tirti labai vertinga
medžiaga, kuriai reikia išsamios ir modernios variantiškumo analizės. Į lietuvių kalbos plotą svarbu pažvelgti ir iš kitokios perspektyvos, todėl Lietuvoje jau atstovaujama Groningeno mokykla šiam projektui nebuvo pasirinkta. Juo labiau,
kad jos metodologija paremtų tyrimų jau yra atlikta.

Tyrimo problema.
Zalcburgo dialektometrijos mokykla remdamasi atlasų duomenimis ir specialiai šiai mokyklai sukurtos VDM programos algoritmais bei vizualizacija stengiasi pateikti kuo išsamesnį ir kiek įmanoma objektyvesnį kalbinio ploto diatopinių varietetų vaizdą. Atlasą dialektometrizuoja lingvistas, ne VDM programa – ji tik atlieka skaičiavimus. Problematiška tai, kad kol kas nėra automatizuoto būdo pateikti VDM programai atlaso duomenis. Juos išgauti („ekstrahuoti“) galima tik rankiniu būdu, kliaunantis itin kruopščiu ir atidžiu rankiniu darbu, kuriam tinkamai atlikti reikalinga
atitinkama lingvistinė kvalifikacija.
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Tyrimo atlikimo būdas.
δ formą sudaro 35 takai (vok. Pfad), kuriuos sudaro 20-25 LKA punktai. Į kiekvieną taką įvedami LKA žemėlapiuose
kartografuotos ir dialektometrizuojant užkoduotos medžiagos (kartografuotų ypatybių) kodai. Priklausomai nuo ypatybių distribucijos, žemėlapiuose bei viename take gali susidurti kelios ypatybės ir jų skirtingi kodai. Kitaip tariant, tokios ,,sandūros“ žymi kalbos variantiškumą, kurį kartais sunku tiksliai suvesti į δ formą, nes jį suprasti trukdo painios,
itin panašios ir persidengiančios legendos (pvz., žemėl. Nr. 80 – 1, 2, Nr. 48 – 7, 8, 9 legendos pozicijos ir kt.). Tai nėra tik techninė procedūra, nes siekiant tikslumo „sandūras“ svarbu įvertinti pagal atitinkamus lingvistinius kriterijus, o
tam reikia dialektologijos žinių.

Tyrimo praktinis rezultatas:
Parengta ir į δ formą įvesta 100 LKA žemėlapių medžiaga.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0047) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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DIRBTINIO INTELEKTO TERMINŲ IR
PSEUDOTERMINŲ VERTIMO MAŠININIU
BŪDU KOKYBĖS VERTINIMAS
Visame pasaulyje populiarėjant dirbtiniam intelektui ir augant jo poreikiui, vis daugiau atsiranda su juo susijusių tekstų, tuo pačiu ir terminų. Dažnai šie tekstai verčiami iš skirtingų kalbų, todėl atsiranda poreikis į pagalbą pasitelkti mašininį vertimą. Šis projektas koncentruojasi būtent į mašininio vertimo kokybę, jei tiksliau – į mašininiu būdu verčiamų dirbtinio intelekto terminų ir pseudoterminų kokybę. Siekiama įvertinti, ar vertyklė „Google Translate“ terminus verčia kokybiškai ar ne. Šio tikslo pirmiausia siekiama atliekant teorinės literatūros analizę, kurios metu bus nustatomi mašininio vertimo kokybės vertinimo kriterijai. Vėliau, bus atrenkami 100 dirbtinio intelekto terminų ir pseudoterminų ir atliekama jų analizė. Galiausiai bus įvertinama vertyklės vertimo kokybė,
vertimo klaidų įtaką teksto adekvatumui, sklandumui bei skaitomumui bei pateikiamos vertimo rekomendacijos ir
(arba) siūlymai.
E. Jakaitienė [1] terminą apibūdina kaip tam tikros žmonių veiklos srities sąvoką pavadinantį specialų žodį ar žodžių junginį. Kadangi terminų egzistuoja daug ir įvairių, jiems keliami įvairūs reikalavimai, pavyzdžiui: sistemiškumo,
taisyklingumo, tikslumo ir aiškumo, trumpumo ir pastovumo [2]. Kadangi terminai dažnai yra verčiami iš kitų kalbų ir
adaptuojami prie vertimo kalbos, atsiranda poreikis įvertinti, kaip juos verčia mašininio vertimo sistema. Tačiau tokių
tyrimų, kurie koncentruotųsi būtent į MV sistema verčiamų tyrimų kokybę, nėra daug. Pavyzdžiui, E. Miltakienė [3]
analizavo neuroninio mašininio vertimo galimybes versti knygų pavadinimus, G. Stankevičiūtės, R. Kasperavičienės ir
J. Horbačauskienės [4] atliktame tyrime vertinamos mašininio vertimo programėlių galimybės versti sakinius iš anglų
kalbos į lietuvių ir atvirkščiai. Tačiau šiame tyrime koncentruojamasi ne į apskritai mašininio vertimo kokybės tyrimą,
bet į tai, kaip sistema geba versti vienos srities, t. y. dirbtinio intelekto (toliau ir DI) sąvokų pavadinimus. Mašininio
vertimo kokybei įvertinti gausu įvairių taisyklių, reikalavimų, standartų. Pavyzdžiui, pagal ISO 18587:2017 standartą
taikomi šie reikalavimai: „terminų ir leksikos vartojimas turi būti nuoseklus; taikomas standartinis sintaksės, rašybos,
skyrybos, diakritinių ženklų, specialiųjų simbolių ir santrumpų vartojimas; tekstas turi atitikti visus taikomus standartus; naudojamas teisingas formatavimas; vertimas turi atitikti savo tikslinę auditoriją [5]. J. Moorkens’as, S. Castilho,
F. Gaspari ir S. Doherty [6] išskiria šiuos pagrindinius mašininio vertimo vertinimo kriterijus: išversto teksto sklandumas, adekvatumas, skaitomumas, suprantamumas ir priimtinumas.
Šiame tyrime mašininio vertimo kokybė verčiant DI terminus, pseudoterminus vertinama pritaikius R. Haque’o,
M. Hasanuzzaman’o, A. Way’aus [7] vertimo klaidų tipologiją. Ši klaidų tipologija pasirinkta, nes yra viena iš naujausių klaidų tipologijų klasifikuojant mašininio vertimo klaidas. Be to, pagal šią terminijos tipologiją skirstomos
ne tik klaidos, bet ir teisingai išversti terminai. Pagal R. Haque’o ir kt. [7] terminų vertimo klaidų tipologiją, klaidos skirstomos į šias pagrindines kategorijas: žodžių tvarkos klaidos (angl. reorder error); kaitybos klaidos (angl. inflectional error), dalinės klaidos (angl. partial error); netinkama leksika (angl. incorrect lexical selection), termino išmetimas (angl. term drop) ir kito tipo klaidos (angl. remaining class). Adaptavus šią klasifikaciją prie lietuvių kalbos, kaitybos klaidų kategoriją pakeitė morfologijos klaidos, kadangi ši kategorija lietuvių kalboje apima didesnę subkategorijų grupę (1 pav.). Taip pat, dalinių klaidų kategorija pašalinta, nes dalinės klaidos bus aptariamos prie jau esamų klaidų kategorijų, t. y. dalinės leksikos klaidos aptariamos prie netinkamos leksikos kategorijos ir pan. Taip pat bandoma vertinti terminijos klaidų įtaką teksto adekvatumui, sklandumui ir teksto suprantamumui. Tai bus atliekama pasitelkiant teorinę norminamojo pobūdžio medžiagą, patikimus terminologijos išteklius bei
gimtakalbio kompetenciją.
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1 pav.
Lietuvių kalbai adaptuota R. Haque’o ir kt. [7] terminų vertimo klaidų tipologija.

Terminai ir pseudoterminai buvo renkami iš įvairių internetinių šaltinių, pavyzdžiui, technologinių naujienų puslapių „New Scientist“, „Science News“ ir kt. Atlikus terminų analizę, nustatyta, kad iš viso „Google Translate“ sistema
verčiant terminus padarė 42 klaidas, teisingai išvertė 60 terminų, atitinkamai tai sudaro 41,2 ir 58,8 proc. Dažniausiai tarp teisingai išverstų terminų pasitaikė morfologinių variantų ir tai sudaro 46,(6) proc. visų teisingų vertimo atvejų. Taip pat, mašininis vertimas dažnai parinko ir tiesioginių atitikmenų (19 atvejų), t. y. 31,(6) proc. visų teisingų vertimo atvejų. 13 atvejų (atitinka 21,(6) proc. visų teisingų vertimo atvejų) priskirta prie kito tipo teisingo vertimo, iš kurių septyni priskiriami pažodiniam vertinimui, keturi atvejai, kai keliažodis terminas virsta vienažodžiu ar atvirkščiai,
vienas perfrazavimo atvejis ir vienas būdvardžio bei daiktavardžio kilmininko konkurencijos atvejis. Grįžtant prie dažniausios teisingo vertimo kategorijos – morfologijos variantų, nustatyta, kad didžioji dalis (12) teisingai išverstų terminų priskiriami tokiems gerai išvertus skaičiaus, vienuolika – linksnio, vienas – įvardžiuotinės formos kategorijas, ir keturi taisyklingos žodžių darybos atvejams, kai konkuravo priesagos -inis būdvardis su daiktavardžiu. Pavyzdžiui, termino intelligent manufacturing system vertimas į išmanioji gamybos sistema iliustruoja pavyzdį, kaip termino vertime atsirado įvardžiuotinė forma. Termino supercomputer vertimas į superkompiuteris iliustruoja tiesioginio atitikmens panaudojimą vertime.
Kalbant apie „Google Translate“ vertyklės klaidas, matyti, kad labiausiai išryškėjo termino neišvertimo klaidų kategorija (40,5 proc. visų klaidų). Taip pat, rasta 13 leksikos ir 8 morfologijos klaidos, atitinkamai 30,9 ir 19,1 proc. Mažesnę klaidų dalį sudarė dviprasmiškumo klaidos, kurių rasta trys (7,1 proc.). Žodžių tvarkos klaidų rasta tik 1 ir tai
yra 2,4 proc. visų klaidų. Termino neišvertimas analizuojamuose pavyzdžiuose atsirado beveik visada, kai terminas
artificial intelligence originalo tekste sutrumpintai pavartojamas AI. Pavyzdžiui, AI tools išverčiamas kaip AI įrankiai;
AI solutions kaip AI sprendimai ir t. t. Leksikos klaidas iliustruoja termino supperintelligence vertimas į superintelektas. Šiuo atveju MV sistema terminą išvertė pažodžiui, panaudodama svetimybę, nors IATE siūlo šio termino atitikmenį viršesnis dirbtinis intelektas. Iš aštuonių morfologijos klaidų šešios padarytos klaidingai vartojant įvardžiuotinę formą (pavyzdžiui, terminas deep learning išverstas kaip gilus mokymasis, o ne gilusis mokymasis). Prie klaidų kategorijos kita išskirtoje subkategorijoje dviprasmiškumas rastos trys klaidos. Pavyzdžiui, terminas AI implementation išverstas kaip dirbtinio intelekto įgyvendinimas, užuot vertus dirbtinio intelekto diegimas, dirbtinio intelekto taikymas ir pan.
Žodžių tvarkos klaidų buvo rasta tik viena. Terminas artificial general intelligence išverstas kaip dirbtinis bendrasis intelektas, nors, atsižvelgiant į lietuvių kalbos taisykles, turėtų būti bendrasis dirbtinis intelektas.
Taigi, atlikus tyrimą nustatyta, kad mašininio vertimo klaidos dažniausiai analizuojamos vertinant išversto teksto
adekvatumą, sklandumą, suprantamumą, skaitomumą ir priimtinumą. Tyrimo metu nustatyta, kad „Google Translate“
vertyklė 58,8 proc. dirbtinio intelekto terminų išvertė teisingai, o 41,2 proc. terminų vertime padarė klaidų. Tai rodo,
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jog didesnę dalį terminų mašininio vertimo sistema išvertė teisingai, todėl vertimo kokybę galima laikyti pakankamai
gera, taip pat turint omenyje, kad dirbtinio intelekto tematikos terminai yra ganėtinai nauja sritis. Taip pat nustatyta,
kad leksikos, termino neišvertimo, dviprasmiškumo, morfologijos ir žodžių tvarkos klaidos dirbtinio intelekto terminų vertime darė įtaką teksto adekvatumui, sklandumui ir suprantamumui, kas dalykiniams tekstams yra labai aktualu.
Pastarosios klaidos trukdo aiškiam originalaus teksto minties perteikimui.
Išplėtus šį tyrimą bei nusistačius didesnę tyrimo imtį, būtų galima analizuoti ne tik terminus, pseudoterminus, bet
ir jų sinonimus ar variantus. Be to, mašininio vertimo sistemą rekomenduojama labiau pamokyti, t. y. išmokyti atsirinkti tarp skirtingą reikšmę skirtingame kontekste turinčių tų pačių žodžių. Tokiu būdu, sistema gebėtų nesirinkti pirmos
žodžio reikšmės, kuri tame kontekste galbūt net netinka.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0087) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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MODALINĖS METAFIZIKOS
TERMINOLOGIJOS ŽODYNO RENGIMAS
REMIANTIS S. KRIPKĖS, D. LEWISO
IR A. PLANTINGOS DARBAIS
Įvadas
Modalinė logika, XX a. pirmojoje pusėje formaliai išplėtota neklasikinės logikos atmaina, išplečia klasikinės logikos galimybes teikdama formalius įrankius dirbti su galimybę ir būtinybę išreiškiančiais teiginiais – t. y. tokiais, kurie kalba ne tik apie faktinę dalykų padėti, bet ir apie tokią, kuri galioja būtinai arba faktiškai yra klaidinga, tačiau jos
galiojimas yra vien tik įmanomas. Modalinės logikos, šiandien plačiai naudojamos ne tik filosofų, bet ir informatikų dirbtinio intelekto tyrimuose, plėtra pagreitį įgavo praėjusiojo amžiaus viduryje, amerikiečių mokslininkui Saului
Kripkei [1] išplėtojus vadinamąją galimų pasaulių semantiką (possible world semantics), nusakančią modalinių teiginių teisingumo sąlygas bei pritaikius šią semantiką [2, 3] sprendžiant kalbos filosofijoje ir modalinėje metafizikoje kylančias problemas; prie šios semantikos plėtros reikšmingai prisidėjo skirtingas galimų pasaulių interpretacijas pateikę Davidas Lewisas [4, 5, 6, 7] ir Alvinas Plantinga [8, 9, 10, 11, 12, 13]. Pastarųjų trijų autorių modalinei problematikai skirti darbai – tai iki šiol kertiniai šios srities tyrimai, kuriuose įvestas konceptualinis aparatas plačiai naudojamas šiuolaikinių logikų ir filosofų. Nuo XX a. antrosios pusės greta išimtinai formalių tyrimų plėtoti metafizinio pobūdžio svarstymai apie galimų pasaulių ontologinį statusą, kelti klausimai, ar skirtinguose galimuose pasauliuose egzistuojantys individai gali būti susieti tapatybės ryšiu bei ar visuose galimuose pasauliuose esama to paties objektų domeno – šie ir panašūs metafizinio pobūdžio klausimai davė pradžią šiandien plačiai nagrinėjamai modalinės
metafizikos disciplinai.

Tyrimo tikslas
Vykdomo projekto tikslas – studentų mokslinių kompetencijų, reikalingų analitinės filosofijos ir modalinės logikos sričių tyrimams atlikti, ugdymas per praktinę veiklą: rengiant išsamų filosofinį terminų žodyną, supažindinantį su vienos aktualiausių šiuolaikinės analitinės filosofijos krypčių – modalinės metafizikos – svarbiausiais terminais
ir koncepcijomis.

Tyrimo tikslui pasiekti keliami uždaviniai
1. Svarbiausių šiuolaikinės analitinės modalinės metafizikos terminų atranka su vertimu į lietuvių kalbą;
2. apibrėžimų atrinktiems terminams formulavimas lietuvių kalba pateikiant nuorodą į pirminį šaltinį (-ius);
3. pasirinktų terminų vartosenos skirtumų svarbiausiuose modalinei problematikai skirtuose filosofiniuose šaltiniuose analizė;
4. r elevantiškų aiškinamiems terminams filosofinių kontroversijų aprašų ir aktualios literatūros sąrašų rengimas;
5. terminologinio žodyno iliustravimas schemomis ir relevantiškų filosofinių šaltinių ištraukų vertimas į lietuvių kalbą;
6. žodinio pranešimo įgyvendinančioje institucijoje bei pranešimo santraukos rengimas.

Tyrimo rezultatai
Vykdomo mokslinio tyrimo metu buvo atrinkta keliasdešimt svarbiausių šiuolaikinės analitinės modalinės metafizikos terminų, pasiūlyti jų vertimai į lietuvių kalbą, detaliai aprašytos terminų reikšmės, eksplikuotos su terminų vartosena susijusios dviprasmybės bei išsamiai aptartos pamatinės šiuolaikinės analitinės modalinės metafizikos kontroversijos.
Mokslinio tyrimo metu sukurtas produktas – tai 225 000 sp. ž. apimties šiuolaikinės analitinės modalinės metafizikos žodynas. Ši priemonė, specialistų ir nespecialistų auditorijoms, leis konceptualiai prieinamu būdu susipažinti su
svarbiausiais XX–XXI a. analitinės filosofijos ir filosofinės logikos (didžiausią dėmesį skiriant modalinei problematikai)
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terminais, kontroversijomis ir galimais jų sprendimo būdais. Pažymėtina, kad viso projekto metu numatyta parašyti
80000 sp. ž. apimties žodyną, o projekto vykdymo laikotarpio pabaigoje parašyta daugiau nei 225 000 sp. ž.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0139) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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MOKSLINIO TYRIMO „PANDEMIJOS
KONCEPTUALIZAVIMAS LIETUVOS
INTERNETINĖJE ERDVĖJE: METAFORŲ
APŽVALGA“ KONFERENCIJOS
PRANEŠIMO SANTRAUKA
Metafora yra neatsiejama mūsų kalbinės išraiškos dalis. Tai yra pagrindinė literatūros studijų koncepcija plačiai
paplitusi ir kasdienėje kalboje.[1] Kognityvinė kalbotyra tiria žmogaus gebėjimą matyti panašumus ir sąsają tarp daiktų bei perteikti tai kalbant. Net jei ir galėtume kalbą įsivaizduoti nenaudojant jokių metaforų, o tai yra beveik neįmanoma, mūsų bendravimas taptų niūriu, taip pat būtų smarkiai apribota mūsų kalbinė išraiška.[1] Džordžas Leikofas ir
Markas Džonsonas teigia, kad metaforos pasąmonėje formuoja mūsų mąstymo bei veikimo būdą.[2]
Konceptualiųjų metaforų teoriją grindžia klasifikacija, kuri jas skirsto į struktūrines, orientacines bei ontologines.
Struktūrinės metaforos grindžiamos žmogaus patirtimi, žiniomis apie skirtingus reiškinius, ištakų konceptas suteikia
aiškų tikslo koncepto vaizdą. Tikslo konceptas A išreiškiamas žiniomis apie ištakų konceptą B. Orientacinės metaforos
remiasi fizine orientavimosi erdvėje patirtimi, dauguma šių metaforų susijusios su erdvinėmis kryptimis. Ontologinės
metaforos abstrakčius konceptus paaiškina konkrečiais dalykais, turinčiais dydį, formą, svorį, spalvą, kiekybę, vidų, išorę, ir t. t., tačiau abstraktus konceptas neįvardijamas konkrečiu dalyku, tik įgyja tam tikras konkrečių daiktų savybes,
dažniausia šių metaforų išraiškos forma – personifikacija. Svarbų vaidmenį atlieka ir metaforizacijos kryptys, pagal kurias minėtasis skirstymas ir yra atliekamas. Skiriamos dvi metaforizacijos kryptys: ištakos sfera, pagal kurią kas nors
įvardijama, bei tikslo sfera, kuria iš tiesų norima ką nors įvardyti.
Analizuojant pandemijos konceptualizaciją Lietuvos internetinėje erdvėje būtina apžvelgti LIGOS koncepto pagrindines struktūras bei dažniausiai vartojamus pavyzdžius. Kelios esminės koncepcinės struktūros lietuvių kalboje – LIGA
YRA DAIKTAS; LIGA YRA NAŠTA; LIGA YRA SKYSTIS; LIGA YRA UGNIS; LIGA YRA ASMUO; LIGA YRA PRIEŠAS; LIGA YRA
GYVŪNAS. LIGOS konceptą išreiškiant per DAIKTO sampratą naudojamos ontologinės metaforos. Metaforinė koncepcinė struktūra LIGA YRA NAŠTA yra giminiška daiktiškumo ir materialumo idėjai. Metaforinis konceptas LIGA YRA SKYSTIS dažniausiai ligą sieja su vandeniu ir jo savybėmis, tokiomis, kaip dideli jo kiekiai, bangos, atoslūgiai. Konceptualioji metafora LIGA YRA UGNIS vartojama ligai pritaikant bendrai suvokiamas ugnies savybes – deginimą, liepsną, dinamiškumą, nenuspėjamumą bei nesuvaldomumą. LIGA YRA ASMUO schemai apibūdinti pasirenkamas itin platus spektras sąvokų, iš kurių tampa aišku, kad liga personifikuojama. LIGA YRA PRIEŠAS konceptualiosios metaforos grindžiamos žmonių patirtimi bei užfiksuotais reiškiniais ir turimomis žiniomis apie karą ir kovą tarp dviejų oponuojančių pusių. LIGA YRA GYVŪNAS metaforiniam modeliui lietuvių kalboje priskiriamos tik gyvūnams priklausančios savybės, tokios kaip ėdimas ir graužimas.
Atlikus mokslinę metaforų Lietuvos internetiniame diskurse skirtų pandemijai įvardinti apžvalgą bei analizę ir remiantis šiais duomenimis galima daryti išvadą, jog Lietuvoje populiariausia rinktis PRIEŠO konceptą norint įvardinti
pandemiją bei kitus jai priklausančius veiksnius. Tai rodo, jog pasirinkus žmogui atgrasų ir visokeriopai neigiamą konceptą pandemijai išreikšti, visuomenės nuomonė šiuo klausimu bus taip pat atitinkamai (neigiamai) formuojama. To
rezultatas – dalis visuomenės priešinasi bet kokiems naujiems pandeminės padėties apribojimams, skirtiems sumažinti COVID-19 užsikrėtimų skaičių bei tampa abejingi priemonėms virusui pažaboti. Kita vertus, pasirinkus metaforas,
kurios pandemiją įstato į baisaus, galingo bei pavojingo priešo rėmus, daliai piliečių toks palyginimas kelia juoką ir šie
vieningai COVID-19 ligą bei pačią pandemiją įvardija pasitelkdami mažiau pavojingus konceptus, pavyzdžiui, pasiskiepyti nusprendusius žmones įvardija avimis, kurios mums suvokiamos kaip baikštūs ir paklusnūs gyvūnai. Šis tyrimo
vykdymo metu gautas rezultatas siekia atkreipti dėmesį į pasirinktas metaforas, kurios formuoja visuomeninį požiūrį
į ligas bei pandemijas.
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Padėka.
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L. Čekavičius
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

TARP NACIONALIZMO, GLOBALIZMO
IR IDEOLOGIJŲ: M. NUSSBAUM
TEISINGUMO KONCEPCIJOS ANALIZĖ
Ar valstybės turi moralinę pareigą spręsti socialinės ir ekonominės nelygybės problemas tarptautinėje sferoje? Šioje dilemoje galima skirti dvi pozicijas. Viena vertus, kosmopolitams teisingumo normos turėtų būti suvokiamos kaip
reguliuojančios visų žmonių tarpusavio santykius, o ne tik būti taikomos atskirose visuomenės grupėse [8]. Kita vertus, nacionalistinė teisingumo samprata teigtų priešingai – teisingumo principai pirmiausiai turėtų būti taikomi tiems
socialinės grupės nariams, kuriuos sieja bendra kultūra, kalba ar tautybė [5].
Šis tyrimas analizuoja M. Nussbaum tarptautinio teisingumo koncepciją, paremtą pajėgumų prieiga. Šiuo darbu
bandoma atsakyti į du pagrindinius klausimus. Pirma, kodėl Nussbaum tarptautinę teisingumo koncepciją galima interpretuoti kaip tarpinį variantą tarp nacionalizmo ir kosmopolitizmo? Antra, kaip teisingumo samprata, pagrįsta pajėgumų prieiga, gali derėti su skirtingomis ideologinėmis pozicijomis ir politinėmis pasaulėžiūromis?
Nussbaum teorijoje teisingumo pareigos yra neatskiriamos nuo materialios pagalbos pareigų – siekiant įgyvendinti teisingumą, privaloma užtikrinti žmogaus prieigą prie išorinių gėrybių, kurios leistų atsiskleisti baziniams žmogaus
pajėgumams (tai, ką Nussbaum vadina „pajėgumų prieiga“) [6]. Trumpai tariant, pajėgumų prieigos argumentas yra
tas, kad mūsų svarstymai apie teisingumą pirmiausia turėtų būti susiję ne su teisių apsauga ar naudos maksimizavimu, bet su visuotinų pajėgumo sąrašo kriterijų, kurie yra skirti įgalinti žmogaus funkcionavimą, įgyvendinimu. Pajėgumų prieigą Nussbaum suformuluoja remiantis Aristotelio žmogaus funkcionavimo ir geros politinės tvarkos samprata.
Žmogaus funkcija Aristoteliui yra proto veikla [2]. Žmogus atliks savo funkciją, kai jis veiks protaudamas, o savo funkciją atliks gerai, kai jis veiks protingai. Nussbaum ir Aristotelio požiūriu, gera politinė tvarka yra ta, kuri žmogui suteikia galimybę savo norimą veiklą daryti gerai [7]. Išorinių gėrybių paskirstymas turi būti atliktas, atsižvelgiant į visapusišką žmogaus funkcionavimo ir gėrio sampratą, apibūdintą pajėgumų prieigoje. Ja norima apibrėžti, kokiose gebėjimo veikti ribose (a) gyvenimas dar gali būti laikomas žmogišku, t. y. kokios funkcijos apibūdina žmogiškąją gyvenimo
formą ir (b) gyvenimas gali būti laikomas geru.

1 pav. M. Nussbaum pajėgumų prieiga
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Pirmas žmogiškos
koncepcijos lygmuo

Antras žmogiškos koncepcijos lygmuo

Mirtingumas

Pajėgumas gyventi iki padorios gyvenimo trukmės, nemirti per anksti
(prematurely), ar atsidurti tokioje padėtyje, kad gyvenimas taptų beprasmis

Kūniškumas

Pajėgumas turėti gerą sveikatą; būti tinkamai maitinamam; turėti padorią
pastogę, turėti lytinio pasitenkinimo ir pasirinkimo galimybes reprodukcijos
klausimais; pajėgumas judėti iš vienos vietos į kitą

Gebėjimas jausti
malonumą ir skausmą

Pajėgumas kiek įmanoma daugiau išvengti nereikalingo ir nenaudingo
skausmo ir turėti malonius patyrimus

Kognityvinės galimybės
(suvokimas, įsivaizdavimas,
mąstymas)

Pajėgumas naudotis jutimais; pajėgumas įsivaizduoti, mąstyti ir samprotauti bei
visa tai atlikti informuotu būdu, skatinamu adekvataus išsilavinimo, įskaitant (bet
neapsiribojant) raštingumu, pagrindiniu gamtamoksliu bei matematiniu mokymu.
Pajėgumas pasitelkiant vaizduotę patirti dvasiškai praturtinančias patirtis; ar
jos būtų religinės, literatūrinės, muzikinės, ar kitos. Šios priemonės turi būti
užtikrinamos tikėjimo ir žodžio laisvės įstatymais

Ankstyvasis kūdikių
vystymasis

Pajėgumas turėti artimus ryšius su kitais; mylėti tuos, kurie mus myli ir globoja,
sielvartauti dėl jų praradimo; apskritai mylėti, liūdėti, patirti ilgesį ir dėkingumą

Praktinis protas

Pajėgumas susidaryti gėrio sampratą ir kritiškai apmąstyti savo gyvenimo
planavimą. Į tai įeina pajėgumas dalyvauti politikoje

Ryšys su kitais žmonėmis

Pajėgumas gyventi, atsižvelgiant ir gerbiant kitą žmogų, parodyti rūpestį
kitais žmonėmis, užsiimti įvairiomis socialinės sąveikos formomis; pajėgumas
įsivaizduoti kito žmogaus situaciją ir jį užjausti; turėti tiek teisingumo, tiek
draugystės formavimo galimybes

Ryšys su kitomis gyvybės
rūšimis ir gamta

Pajėgumas gyventi rūpinantis gyvūnais, augalais ir gamta

Humoras ir žaismingumas

Pajėgumas juoktis, žaisti, mėgautis laisvalaikiu

Atskirumas

Pajėgumas gyventi savo ir nieko kito gyvenimą. Tai reiškia, kad turi būti
nesikišama į tam tikrus pasirinkimus, kurie yra apibrėžiantys asmenybę,
pvz: santuokos, seksualinės išraiškos ar darbo pasirinkimai. Taip pat turi būti
užtikrintos asociacijų laisvių ir laisvės nuo nepagrįsto arešto garantijos

Savo tarptautinio teisingumo koncepciją Nussbaum sukonstruoja atsispirdama ne nuo šiuolaikinio nacionalizmo ir
kosmopolitizmo disputo, bet nuo antikinės takoskyros tarp stoiško kosmopolitizmo bei Cicerono respublikonizmo. Viena vertus, antikinės ir šiuolaikinės takoskyros yra panašios, nes jos abi yra susirūpinusios vietinių atsakomybių ir moralinių pareigų skyrimu visai žmonijai santykio problematika. Kita vertus, jos skiriasi tuo, kad moderniajame dispute
viena iš centrinių diskusijos ašių yra tautos klausimas, kuris antikiniame formate nefigūravo.
Tiek stoikai, tiek Ciceronas manė, kad priimdami moralinį sprendimą, mes esame iš prigimties veikiami oikeiosis
proceso [3]. Oikeiosis esmė – žmogaus gebėjimas psichologiškai tapatinti save su savo protu bei su kitu žmogumi [2].
Mums pradeda rūpėti kitų žmonių skausmas dėl to, nes mes susitapatiname su kito žmogaus išgyvenamu skausmu.
Visgi ši antikinė skirtis kyla iš to, kad stoikams teisingumo pagrindas yra nešališkas rūpinimasis kitų interesais, o Cicerono manymu moraliniai sprendiniai yra priimami pagal jau paveldėtus pilietybės kodeksus [4]. Tai reiškia, kad žmogus
pirmiausiai norės pasirūpinti savo valstybe, nes jis bus labiau psichologiškai susitapatinęs su bendrapiliečiais.
Nussbaum kuria savąją koncepciją atsižvelgdama į šią vietinio prieraišumo bei visuotinų moralinių pareigų suformavimo santykio problematiką. Iš vienos pusės ji remiasi stoiškąja oikeiosis samprata, pripažindama žmonių gebėjimo psichologiškai tapatintis su kitais politinę vertę. Iš kitos pusės, Nussbaum pradėjo pripažinti išskirtinę valstybės
moralinę vertę, vėlesniuose raštuose nustodama laikyti save kosmopolite. Vis dėlto, savo naujausiame veikale filosofė formuoja tarptautinio teisingumo teoriją, besiremiančią pajėgumų prieigą. Jos pajėgumų prieiga apibrėžia universalias moralines normas, kurios nustato žmonių charakteristikas ir vertybes, kurios yra visuotinai bendros ir atliepia
kosmopolitinius idealus [6].
Taigi, kas leidžia manyti, kad Nussbaum tarptautinio teisingumo teoriją, paremtą pajėgumų prieigą, galime interpretuoti kaip tarpinę poziciją tarp kosmopolitizmo ir nacionalizmo? Pirma, nors Nussbaum ir pasisako už tarptautinę
sferą, vedamą moralumo dėsnio, ji vis vien gerbia suverenių valstybių norą formuluoti savo teisingumo principus. Viena vertus, Nussbaum tarptautinio teisingumo koncepcija turėtų džiuginti kosmopolitus, kadangi ji pasisako už bendrą
politinį rėmą, kuriame turėtų operuoti skirtingos valstybės. Kita vertus, ji nepaneigia valstybingumo prasmės, leidžiant
formuluoti konkrečius teisingumo įgyvendinimo būdus.
Antra, Nussbaum teorijoje valstybė nėra vertinama vien kaip instrumentas įgyvendinti bendrus žmogiškus reikalavimus. Pajėgumų prieigoje praktinis protas ir tarpusavio sąveikavimo ryšys (affiliation) išsiskiria savo ypatingu vaidmeniu, mat jie paverčia šią teisingumo sampratą išskirtinai žmogiška. Visi gyvūnai maitinasi, naudojasi juslėmis, tačiau žmonės šias bei kiekvienas pajėgumų prieigoje išvardintas funkcijas atlieka praktinio proto apgalvotu būdu ir šias
funkcijas atlieka santykyje su kitais. Affiliation numato, kad įsivaizdavimas, ką reiškia būti kitu yra esminis žmogaus gero gyvenimo klestėjimo (flourishing) aspektas. Todėl šioje vietoje galima interpretuoti, kad valstybė yra moraliai svarbi dėl to, nes ji yra ypatingų tarpusavio sąveikavimų ryšių terpė.
Valstybę apima artima aplinka, bendros kultūrinės praktikos, istorinės patirtys. Šie faktoriai lemia didesnę valstybės moralinę reikšmę savo piliečiams. Paprastai žmonijos tikslus geriausiai skatiname vykdydami savo pareigą ten, kur
gyvenimas mus paskyrė. Tiesa, turime nepamiršti, kad net ypatingas rūpestis, kurį skiriame savo valstybei, yra pateisinamas ne kokiu nors savaiminiu pranašumu, bet bendraisiais žmogiškais reikalavimais. Nors lietuviai, atsitiktinai gimę
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Lietuvoje, pirmiausiai rūpinsis Lietuvos interesais, jie to neturėtų daryti su mintimi esą jų Tėvynė yra pranašesnė ir geresnė už visas kitas valstybes, nepaisant politinių aplinkybių. Dažniausiai valstybės rūpesčiai eina lygiagrečiai žmogiškųjų, tačiau kraštutinumų grėsmė bando atskirti šiuos du elementus. Kraštutinis nacionalizmas atmeta žmogiškojo gėrio idealą, jis vadovaujasi nacijos savaiminės vertės idealu. Tuo tarpu kraštutinis kosmopolitizmas atmeta valstybingumo reikšmę, siekdamas žmogų atskirti nuo jo tapatybę formuojančių artimųjų ryšių poveikio.
Pabaigai, kaip Nussbaum pajėgumų prieiga gali derėti su skirtingomis ideologinėmis pozicijomis? Ideologijos yra
praktinės politikos kriterijų visuma. Jos turi tam tikrą piliečio vaizdinį ir jos kuriami principai yra šio piliečio vaizdinio
realizavimo pagrindas. Todėl Nussbaum neveda užbaigto gero gyvenimo elgesio taisyklių sąrašo. Ji kalba apie būtinų
pajėgumų užtikrinimą, leidžiančių žmogui pačiam rinktis gerą gyvenimą. Tai reiškia, kad mes negalime kalbėti apie jokį piliečio vaizdinio realizavimą, pirmiausiai neapsibrėžę ir neįgyvendinę to, kas leidžia mums apskritai būti žmonėmis. Čia slypi esminė Nussbaum aristotelinė prielaida – tikrai geras pilietis gali būti tik tada, kai esi geras žmogus. Norint būti piliečiu, pirmiausiai turi būti leista atsiskleisti kaip žmogui. Praktinės politinės problemos tampa aktualios ir
sprendžiamos tik tuomet, kai yra pasirūpinta bazinėmis žmogišką ir gerą žmogišką gyvenimą apibūdinančiomis nuostatomis. Pavyzdžiui, praktinės sveikatos apsaugos problemos (tarkim, dilema, ar reikėtų investuoti į ligoninių struktūrų plėtrą, ar geriau investuoti į didesnį vaistų kompensavimą) žmogui taps asmeniškai svarbios tuo atveju, jei jis turės
pajėgumą gyventi sveikai (t. y. turės prieigą prie pačios sveikatos apsaugos sistemos). Pajėgumų prieigą vertėtų suvokti kaip rėmą, kurio turinį piliečiai yra laisvi užpildyti patys, tačiau jie negali peržengti šio rėmo ribų. Piliečiai yra laisvi priotetizuoti skirtingas gerą gyvenimą nusakančias sritis, taip skirtingai realizuodami gero gyvenimo viziją, tačiau visos šios potencialiai skirtingos operacijos vyks tuose pačiuose rėmuose.
Ideologinio politinio lauko kontekste tai reiškia du dalykus. Pirma, riboti valstybės materialiniai resursai neleidžia
maksimaliai realizuoti visų gero gyvenimo kriterijų, numatytų pajėgumų prieigoje. Tai reiškia, kad skirtingos ideologinės pozicijos gali konkuruoti dėl skirtingų gero gyvenimo sričių priotetizavimo. Pavyzdžiui, žalieji gali siūlyti daugiausiai valstybės lėšų skirti gamtos apsaugos sistemos plėtrai, teigdami, esą „pajėgumas gyventi rūpinantis gyvūnais, augalais ir gamta“ yra gero žmogaus gyvenimo prioritetas, o libertarai siūlys skirti lėšas institucijų, skirtų ginti individų
teises, plėtrai bei apsaugai, kadangi jų prioritetas yra „žmogaus pajėgumas gyventi savo ir nieko kito gyvenimą“. Antra, net jei turėtume neribotus materialinius resursus, pajėgumų prieiga vis vien numato ideologijų reikšmę politikoje pačių moralinių normų (t. y. pajėgumų) interpretacijos klausimu. Pavyzdžiui, žaliesiems „pajėgumas gyventi rūpinantis gamta“ reiškia maksimizuoti šį rūpestį net individualių interesų sąskaita. Tuo tarpu libertariška pozicija teigtų,
kad „pajėgumas rūpintis gamta“ turėtų būti interpretuotas ir puoselėtas iki to lygio, kol tai nesikerta su paties individo
laisve bei nuosavybe.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0171) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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MOKSLINIO TEKSTO RIŠLUMAS IR
EL. SIEJIMO PRIEMONIŲ SĄVADAS

Mokslinis diskursas, kaip ir visi kiti, pasižymi specifine raiškos priemonių vartosena siekiant pristatyti informaciją tam tikru aspektu: reiškiant nuomonę, tvirtinant, aiškinant ar argumentuojant, lyginant, pristatant priežasties bei pasekmės ryšius, priešinant, pabrėžiant, papildant, teikiant pavyzdžius, pratęsiant mintį ar pereinant
prie naujos temos, apibendrinant, darant išvadas ir pan. Minėtos teksto siejimo priemonės eksplicitiškai žymi semantinius santykius (rašiusiojo tikslus) ir yra svarbios teksto rišlumui ir prasmingumui užtikrinti. Pagrindinis šio
projekto tikslas yra išnagrinėti konkrečius mokslinio diskurso tyrimus, atsižvelgiant į semantinius ir gramatinius
mokslinio teksto rišlumo aspektus, remiantis mokslo kalbos tekstynais ar tekstynų dalimis atlikti lyginamąją kiekybinę ir kokybinę siejimo priemonių analizę ir sukurti elektroninį funkcine klasifikacija paremtą ir konkrečiais
pavyzdžiais iliustruotą siejimo priemonių sąvadą.
Remiantis pagrindiniais projekto uždaviniais pirmiausia buvo surinkta 200 magistro darbų žvalgomasis tekstynas, apimantis 6 skirtingas sritis: žemės ūkio mokslus (30 darbų), humanitarinius mokslus (30 darbų), medicinos ir sveikatos mokslus (32 darbai), gamtos mokslus (35 darbai), socialinius mokslus (40 darbų), technologijos mokslus (36 darbai). Atrinkti darbai buvo atitinkamai paruošti: konvertuoti į txt formatą, pašalintos angliškos
santraukos, ilgesnės citatas, lentelės, paveikslai, literatūros sąrašai ir priedai. Toliau buvo analizuojama kohezijos priemones (diskurso žymiklius) tirianti literatūra (plg. Halliday, Hasan 1976; Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik 1985; Fraser 1999; Martin 2001; Bikelienė 2012; Poškienė, Vrubliauskienė 2012; Rezvani Kalajahi, Neufeld,
Abdullah 2017) joje pateikiamos kohezijos priemonių klasifikacijos, kurios buvo lygintos tarpusavyje, adaptuotos
ir pritaikytos šiam tyrimui. Nustatyta, kad funkciniu aspektu įvairiuose šaltiniuose pateikiamos skirtingos kohezijos priemonių klasifikacijos, kurias sudaro nuo 4 iki 11 tipų. Remiantis tuo, sudaryta 8 tipų konjunkcikos priemonių kasifikacija, kurios buvo laikomasi šiame darbe: sudėjimo konjukcija, pridūrimo konjunkcija, išvados konjunkcija, lyginamoji konjunkcija, priešinamoji konjunkcija, aiškinamoji, nuoseklumo konjunkcija, apibendrinamoji konjunkcija. Kiekviena semantinė grupė ir jos tipai, jei tokių yra, buvo aptariami bei paaiškinami detaliau. Taip
pat, remiantis įvairių sričių tekstų medžiaga bei pasitelkus automatinio generavimo programą (žr. https://glosbe.com/en/lt) MS Excel lentelinėse skaičiuoklėse sudarytas kohezijos priemonių inventorius, į kurį įeina ir pavieniai jungtukai, jungtukų ir dalelyčių samplaikos, frazės su abstrakčiaisiais daiktavardžiais, pvz., faktas, priežastis,
atvejis, būdas, skirtumas ir kt. Kiekvienas inventoriuje esantis teksto siejimo elementas priskirtas tam tikrai semantinei klasei. Toliau, naudojantis AntConc tekstų analizės programa, siejimo priemonės apžvelgtos ir platesnėje kontekstinėje aplinkoje – dvinarėse ir trinarėse sekose. Pastebėta, kad šios sekos turi referencijos ir substitucijos elementų. Išskirti struktūriniai vienetai (jungiamieji žodžiai, gramatinės (prielinksninės) struktūros, leksikalizuotos frazės, finitiniai ir nefinitiniai predikatiniai dėmenys, morfologinės samplaikos. Nustatytos pasirinktų
kohezijos priemonių dažnumų charakteristikos palygintos su jau turimų tekstynų (studentų rašto darbų ir mokslinių straipsnių) dažnumų charakteristikomis. Vėliau kohezijos priemonių inventoriuje prie kiekvieno teksto siejimo elemento nurodyti konkretūs pavyzdžiai iš tyrimo metu susidaryto magistro darbų tekstyno. Galiausiai, nustatytas konkrečių kohezijos priemonių absoliutusis bei normalizuotas dažnis. Taip pat šie dažniai nustatyti ir siauresniame kontekste – atskirų sričių tekstynuose.
Šio tyrimo metu sukurtas didaktinis įrankis supažindins su įvairių tipų ir struktūrų mokslinio teksto sąsajomis
bei jų funkcijomis. Šis darbas svarbus mokslo kalbos, kuri yra kalbos politikos dalis, tyrimams.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0178) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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XX A. TARPUKARIO KRĖSLO
RESTAURAVIMO ANALIZĖ

Šiame pranešime pristatoma XX a. tarpukario krėslo restauravimo analizė, kuri buvo atlikta projekto „XX a. tarpukario Kauno interjerų puošyba. Autentiškų elementų duomenų bazė ir atrinkto objekto restauravimo analizė“ metu.
Visų pirma trumpai apie vykdytą projektą. Jo idėja kilo iš to, kad mano studijų, t. y. Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo, metu mums nemažai tenka restauruoti daiktų, ypač baldų sukurtų 1918–1940 m. t. y. XX a. tarpukariu. Tai
nekelia nuostabos, žinant, kad Lietuvos dizaino istorijoje šis laikotarpis žymi profesionaliojo interjero dizaino gimimą.
Tuomet pradėti rengti interjerų įrangos konkursai, samdyti menininkai ir architektai įrengti interjerus. Atsivėrus valstybei naująją sostinę Kauną pirmiausia pasiekdavo europietiškos mados ir regioninės interjerų puošybos tendencijos.
Kaunas, tuomet laikinoji sostinė, iki šiol gali didžiuotis išsaugojęs daug autentiškų gyvenamųjų ir valstybinių interjerų
puošybos elementų. Vis dėlto, stokojant žinių apie šio Lietuvai unikalaus laikotarpio dizainą, jo vertes, pastebėta, kad
interjerų autentika sparčiai nyksta, į privačius interjerus studentams savarankiškai patekti dažniausiai labai sudėtinga
arba išvis neįmanoma. Todėl susiduriama su problema – nepakanka informacijos apie tarpukario interjerų puošybą,
analogų studijų metu restauruojamiems objektams.
Todėl projekto metu kartu su vadove buvo lankomasi autentiškuose Kauno tarpukario interjeruose, viso aplankyti
7 pastatai, fotografuojami tarpukariniai vertingiausi puošybos elementai: sienų, lubų, grindų dekoras, apšvietimo įranga, krosnys, baldai. Fotofiksacijoms parengti trumpi aprašai ir taip buvo sukurta tarpukario interjerų puošybos elementų duomenų bazė, kuria galės naudotis mano kolegos ar kitų specialybių studentai. Siekiant pademonstruoti duomenų bazės praktinį pritaikomumą, pasirinktas memorialinę ir meninę vertę turintis krėslas, kuriam parengta preliminaraus restauravimo analizė, kuri ir pristatoma šiame pranešime.
Trumpai apie krėslo istoriją. Šis, kaip manoma, XX a. 3-ojo deš. pabaigoje – 4-ojo deš. pradžioje pagamintas krėslas yra iš baldų komplekto, kuris priklausė žymiam tarpukario profesoriui Augustinui ir jo žmonai Elenai Janulaičiams.
Baldas iki šiol priklauso Janulaičio sūnui ir yra saugomas jų šeimos namuose Kaune. A. Janulaitis daug nuveikė puoselėdamas Lietuvos kultūrą, įspūdinga jo knygų biblioteka šiuo metu saugoma Kauno viešojoje bibliotekoje, todėl jam priklausęs krėslas neabejotinai turi memorialinę vertę. A. ir E. Janulaičių namus 1932 m. suprojektavo garsus Kauno modernistas, architektas Arnas Funkas. Architektas garsėjo ne tik moderniais architektūriniais sprendimais, bet ir dideliu
dėmesiu interjerų ir baldų dizainui. Taigi galima kelti prielaidą, kad galimai krėslas, kuris yra minkštų baldų komplekto
dalis, galėjo būti suprojektuotas A. Funko. Baldas pasižymi autoriniam modernizmui būdingu funkcionalumu ir aukštos kokybės medžiagų panaudojimu. Ąžuolo masyvo mediena ir mėlynai dažyta oda sukuria prabangos įspūdį, tačiau
išgryninta konstrukcija, bet kokio pridėtinio dekoro atsisakymas byloja apie tarpukario modernizmo tendencijas. Kad
tai autorinis kūrinys liudija ir žinomų analogų nebuvimas, visgi panašią stilistiką galime išvysti ir kitų Kauno architektų
darbuose, pavieniuose, šiandien muziejuose saugomuose balduose.

1 pav.
Restauravimo analizės objektas –
XX a. tarpukario krėslas.
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Krėslas turi didelių pažeidimų ir netekčių: konstrukcija netvirta, trūksta dešiniojo porankio, deformuota pasostė,
todėl baldas yra netinkamas naudojimui. Prieš pradedant restauruoti svarbu susidaryti konservavimo ir restauravimo
darbų programą.

XX a. tarpukario krėslo konservavimo ir restauravimo darbų programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizualiai apžiūrėti ir įvertinti objekto būklę;
Fotografuoti prieš restauravimą, restauravimo metu ir po restauravimo;
Dalinai išardyti baldą;
Pašalinti paviršiaus nešvarumus;
Atkurti trūkstamas detales;
Sutvirtinti konstrukciją;
Konservuoti metalines detales;
Tonuoti krėslą;
Atnaujinti originalią dangą;
Suformuoti minkštąją dalį;
Konservuoti ir restauruoti odą;
Surinkti baldą į visumą.

Turint programą reikia išanalizuoti pažeidimus ir rasti galimus jų sprendimų būdus. Dešinysis porankis ir dalis kojos yra išlūžusi. Tai ne tik estetiškai darko krėslo vaizdą, bet ir daro ją netvirta.
Sprendimas būtų pagal kairįjį atkurti dešinį porankį su dalimi kojelės. Pašalinus senąją vinį, naująją detalę įklijuoti
į trūkstamos vietą. Konstrukcijos nestabilumą taip pat lemia išlūžęs dešiniosios pusės pakojis ties nugarine kojele. Todėl būtina suklijuoti išlūžusią jungtį bei judančias konstrukcijos dalis su kaulų ir odos klijais. Kėdės atkaltės minkštoji dalis prie karkaso yra pritvirtina metalinėmis vinutėmis. Jos taip pat yra svarbi baldo estetinė detalė, tačiau dėl laiko ir netinkamų sąlygų oksidavosi. Vinutes reiktų išimti ir jas specialiomis medžiagomis konservuoti. Dėl ilgo naudojimo baldo danga yra nusidėvėjusi, praradusi estetinį vaizdą. Taip pat atkūrus porankį vjis spalviškai skirsis nuo visumos.
Sprendimas būtų suvienodinti medienos tonus naudojant beicą. Atnaujinti dangą šelako politūra. Krėslo pasostė praradusi formą, todėl reikia ją naujai suformuoti: įtempti ir prikalti diržus, užkalti drobę, suformuoti jūržolę, uždėti išlyginamąją medžiagą, suformuoti odą. Beveik analogiški veiksmai turi būti atliekami naujai formuojant atkaltę. Krėslo
oda itin susidėvėjusi, vietomis išplyšusi, išblukusi jos tamsiai mėlyna spalva, todėl būtinas jos konservavimas ir restauravimas siekiant sustabdyti tolesnį plyšimą. Tai būtų atliekama odos valymo, minkštinimo, tonavimo, klijavimo (pasitelkiant donorą) būdais.
Restauravimo analizės metu buvo surinkta baldo istorija, atskleidžianti, kad tai unikalus lietuviško modernizmo pavyzdys turintis ir memorialinę vertę. Parengta restauravimo programa, aptartos pažeidos, surasti jų šalinimo sprendimai
pasitarnaus kitais mokslo metais restauruojant šį krėslą.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0111) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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INTERJERO DIZAINO EKO-OBJEKTŲ
PROJEKTAVIMO STUDIJA:
KONSTRUKCINIŲ JUNGINIŲ IR
MEDŽIAGŲ YPATUMAI BEI JŲ DERINIAI
Tyrimo / projekto tikslas.
Išanalizuoti tvarių interjero objektų projektavimui keliamus reikalavimus, suprojektuoti pavyzdinių konstrukcijų
interjero dizaino objektus ir parengti metodinę priemonę jauniesiems dizaineriams.
Reikšminiai žodžiai: eko-dizainas, interjero objektas, konstrukcinės medžiagos, konstrukciniai sujungimai, projektavimo metodas, tvarus, žiedinė ekonomika
Eko-dizainas šiais laikais tapo pačia pagrindine dizaino kultūros dalimi. Pagaliau imta suprasti, kad dizainerių projektuojami gaminiai nėra tik „gražūs“ interjero dizaino objektai. Šių dienų nauji gaminiai atspindi vieną ar kitą visuomenės gerovei reikšmingą koncepciją. Pirmiausiai dizaineriai turi vis giliau pažinti aplinką (ne tik medžiagas, gamybos
procesus, bet ir poveikį aplinkai, žmogui, socialinę sąveiką ir pan.). Per materialiųjų daiktų rūšis ir pobūdį atliekama
kultūrinė analizė ir suformuojami vartojimo modeliai. Taip ugdomas vartotojas ir jo pasaulio suvokimas ir, tuo pačiu,
gyvenimo būdo pasirinkimas [9, 12].
Eko-dizaino holistinė koncepcija, tai nulinė tarša anglies junginiais, nulinis atliekų susidarymas, tvarus transportas, tvarios medžiagos, tvarios atliekos <...>. Tai visų pirma, dizainerių atsakomybė prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo projektuojant ekologinius dizaino objektus pagal aplinkosaugos reikalavimus, atkreipiant dėmesį ir į socialinius,
technologinius (gamybos) ir vartojimo aspektus [1, 2]. Šių dienų dizaineris atstovauja žmonių poreikius, saugo gamtos ir žmogaus sukurtus išteklius ir nepažeidžia ekosistemų. Tai saugodamas jis projektuoja taip, kad liktų neapribotos
esamų ir būsimų kartų generavimo galimybės. Tvarus dizainas paremtas būtent tikraisiais visuomenės poreikiais, o ne
trumpalaikiais, atitinkančiais trumpo periodo „madą“. Taip pat – sumažintais produkto, medžiagos ar paslaugos ekologiniais pėdsakais – mažesni ištekliai, mažiau energijos ir vandens, konstrukciniai komponentai ir medžiagos lengvai
atskiriamos, išrūšiuojamos, perdirbamos ar utilizuojamos [3, 6, 13].
„Tvarumo“ (angl. Sustainable) sąvoką gana sunku apibūdinti, kadangi tai sudėtingų idėjų grupių visuma, apimanti daugelį žmogaus supratimo apie ekologines bei socialines atsakomybes ir poveikį aspektų. Tvarumas, verčiantis kovoti ir daryti ką nors naudingo ir konstruktyvaus, kartais rizikingai sumenkinamas iki pavienių klausimų, kurie gali pavojingai atitraukti dėmesį nuo didesnių problemų. Taip gali būti susitelkta į akivaizdžiai matomus, tačiau pakankamai
menkus klausimus, bet neįžvelgti opių visuomenės gyvenimo būdo, organizacijų veiklos ar socialinių problemų. Todėl
dabar dizaineriui privalu įžvelgti, domėtis įvairių sričių galima plėtra rytoj, o svarbiausia, gebėti atsakyti, kas bus su jo
sukurtais produktais netrukus ir tolimoje ateityje [2, 8].
„Darnus dizainas“ (angl. Harmonious Design) dažniausiai apibūdina „antrinį dizainą“ (angl. Trash Design), kai dizaino objektas kuriamas iš antrinių žaliavų arba jau panaudotų daiktų. Tai būtų tinkamas sprendimas įmonėms, kai
viena jų kurtų ir gamintų iš kitos įmonės atliekinių – antrinių žaliavų. Tokiu principu žiedinė ekonomika suveiktų. Tačiau tai nėra tinkami sprendimai pavieniams atvejams, nes kai projektuojamas objektas iš panaudotų elementų, darnumas laikinas ir sąlyginis – netrukus vis tiek virsta šiukšle [10].
Kuriant tvarius naujus gaminius reikia stengtis projektuoti pranašiai, kad liktų kuo mažiau atliekų ir būtų kuo didesnis efektyvumas ir gamybos, ir jo naudojimo metu. Esmė tame, kad ženkliai sumažinamos energetinės, gamybos sąnaudas ir poveikis aplinkai gaminį sudarant iš vienarūšių medžiagų. Kuo mažiau medžiagų – tuo paprastesnis jų išrūšiavimas ir perdirbimas gyvavimo ciklo pabaigoje. Pasirinktos ekologiškos medžiagos gali būti naudojamos ir marketinginiais tikslais. To reikia tam, kad atkreiptų vartotojų dėmesį į jų ekologiją, unikalumą ir išskirtinumą, kitų rinkoje esančių
produktų atžvilgiu [5]. Naujo gaminio viešinimo metu būtina nurodyti gaminio ekologiškumo lygį, tai, kad jis pagamintas iš vietinių naujų ar perdirbtų žaliavų, kad konstrukcinės medžiagos neteršia aplinkos, pakuotė minimali ir tinkama
perdirbimui. Dar vienas iš pienas iš privalumų –naujo gaminio elementų gamyba iš tos įmonės atliekinių medžiagų [7].
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Vertėtų paminėti laisvo formaldehido išsiskyrimą į aplinką iš daugybės populiariausių baldų gamyboje kompozitų: medienos smulkinių plokščių (MDP, MPP, MDF, HDF), klijuotos faneros ir kt. Šio kancerogeno išsiskyrimas griežtai
reglamentuojamas ir atsiranda vis daugiau pasiekimų chemijos pramonėje, baldų konstrukcinėse medžiagose sumažinant formaldehido kiekį, bet išlaikant kokybines charakteristikas [4].
Projektuojant eko-dizaino gaminius labai svarbu stengtis išvengti furnitūros, kad gamybos, surinkimo ir, vėliau, išrūšiavimo ir utilizavimo procesai būtų kuo paprastesni. Dizaineriai, netgi pasitelkdami senąsias baldininkystės tradicijas, konstruodami interjero elementus įgyvendina daugybę konstrukcinių ir sudedamųjų elementų formavimo idėjų
tam, kad dalys būtų sujungtos nenaudojant papildomos furnitūros. Balduose labai svarbu išlaikyti konstrukcinių elementų vienodumą, kad jų gamyba ir surinkimas būtų kuo paprastesnis. Dizainerio apgalvotas elementų vienodumas
užtikrina beatliekinę gamybą ir daugiafunkcinį panaudojimą (galimybę modeliuoti net kelių skirtingų modelių interjero objektus iš tų pačių elementų) [11].

Tyrimo metodai.
Dokumentų analizė, mokslinės literatūros analizė, empirinio tyrimo atlikimas (brėžinių ir schemų sudarymas, techniniai skaičiavimai, vizualizavimas).

Rezultatai.
Parengta interjero dizaino eko-objektų projektavimo studija: atlikta keliamų reikalavimų bei ES standartų analizė,
tvaraus dizaino principų bei eko-dizaino metodų analizė, atlikta skirtingų tipų interjero objektų konstrukcijų bei konstrukcinių medžiagų analizė; suprojektuoti skirtingų tipų pavyzdžiai, sukurtos vizualizacijos, atlikti brėžiniai, pateikti jų
techniniai aprašai bei pateiktos nuorodos į atitinkamus metodus, standartus ir / ar reikalavimus.
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad vienas populiariausių ir dažniausiai taikomų Lietuvos dizainerių tarpe – „Pameistrystės“ metodas, tai kai dizaineris, kaip pameistrys, susipažįsta su įmonės galimybėmis ir suprojektuoja gaminį tik tos įmonės galimybių ribose. Pasaulyje gerai žinomas metodas „Iš lopšio į lopšį“ (angl. Cradle to Cradle) , tai kai projektuojama
išardoma objekto konstrukcija, kad objekto gyvavimo pabaigoje jo sudedamąsias dalis būtų galima panaudoti kitiems
produktams kurti. Dar vienas eko gaminio projektavimo metodas „Eko – dizaino gidas“, kuriame nurodoma veiksmų
eiga nuo pradinės gaminio kūrimo stadijos iki surežisuoto produkto gyvavimo ciklo ir gyvavimo pabaigos. Dažniausiai
technologijose, architektūroje ir infrastruktūroje pasitaikantis metodas „biomimikrija“, tai kai eko objektai kuriami pritaikant modelius iš gyvų gamtos formų.

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas.
Atsiranda vis daugiau gairių dizaineriams / projektuotojams apie naujo tvaraus gaminio projektavimą bei keliamus
reikalavimus jo gamybos – gyvavimo – perdirbimo ciklui, apie žiedinę ekonomiką ir pan. Tačiau net ir šios dizaino krypties atstovai klaidingai interpretuoja „tvarų“ dizainą, kuria vienetinius (vienetinis iš esmės neatitinka eko-dizaino ideologijos) ekologiškus gaminius arba neatitinkančius „nuo projekto iki utilizavimo“ ciklo visumos reikalavimams, netinkamai suderina konstrukcines medžiagas arba sukuria objekto konstrukciją, neatitinkančią tvaraus dizaino reikalavimų.
Siekiama visuomenei ir ypač dizaineriams perduoti žinią, jog ne sugebėjimas pakartotinai panaudoti atlikusias arba panaudotas medžiagas (angl. recycling arba Trash Design) įvardijamas eko-dizainu, o sugebėjimas mąstant apie išteklių tausojimą, kurti ekologiškus jau pirmoje gyvavimo stadijoje gaminius iš natūralių, atsinaujinančių ir po eksploatacijos lengvai savaime suyrančių gamtoje medžiagų (angl. biological degradation).

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0113) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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BIOFILINIS PROJEKTAVIMAS:
TARP GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ

Biofilinis projektavimas remiasi biofilijos hipoteze, kurią dar 1984 m. iškėlė ir išplėtojo amerikiečių mokslininkas,
biologas, gamtininkas ir rašytojas E. O Wilson. Ši hipotezė teigia, kad ryšio su gamta būtinybė žmogui yra įgimta ir nulemta evoliuciškai, kasdienis ryšys su gamta yra reikalingas normaliam žmogaus fiziniam ir psichologiniam vystymuisi [1]. Priešistorės laikotarpiu ir vėliau, daugelį žmonijos istorijos amžių, žmogaus ryšys su gamta buvo kasdienis ir betarpiškas. Tačiau XX a. dėl industrializacijos ir urbanizacijos šis ryšys ėmė trūkinėti ir šiuo metu, kai kurių tyrėjų teigimu [2], mes gyvename anti-biofiliškose aplinkose, o žmonijos vystymosi tendencijos taip pat vadinamos anti-biofilinėmis. Siekiant ne tik apibrėžėti ir pagrįsti žmogaus ryšio su gamta būtinumą, bet ir praktiškai šį ryšį atkurti, tiksliau, sukurti kasdienį žmogaus ir gamtos ryšį urbanizuotoje aplinkoje, kilo biofilinio projektavimo judėjimas.
Teigiama, kad apie 93 procentus paros laiko mes praleidžiame patalpose. Gyvenamojoje, darbo ar kitoje aplinkoje įkurdinti augalus, pritaikyti natūraliais medžiagas yra patys prieinamiausi būdai savo aplinkai suteikti biofilinių savybių. Tačiau biofilinio projektavimo galimybės yra kur kas platesnės nei vien tik augalų panaudojimas ir pastatų interjerų bei eksterjerų apželdinimas. Įvairiuose šaltiniuose pateikiamos projektavimo gairės ir principai [2,3,4,5] (1 pav.) padeda projektuotojams sukurti biofilinę aplinką. Vienos tokių gairių yra amerikiečių konsultacinės kompanijos Terrapin
Bright Green pasiūlyti 14 universalių biofilinio projektavimo principų [3], kurie šiuo metu yra plačiai taikomi architektų, interjero projektuotojų ir kitų specialistų veikloje.
Biofilinis projektavimas nėra vien tik tiesioginio ryšio su gamta kūrimas, biofilinei kokybei išgauti gali būti panaudotos natūralios medžiagos ir net gi natūralių medžiagų, gamtinių elementų ar gamtinės aplinkos savybių atkartojimas ar
interpretacija dirbtinėje aplinkoje [2]. Matematikas, architektūros ir urbanistikos teoretikas Nikos Salingaros, paskelbęs
publikacijų biofilinio projektavimo tema, mini tam tikrą „biofilinę geometriją“, kuomet gerai perprastos žmogui evoliucijos bėgyje išlikti ir klestėti padėjusios gamtinės aplinkos charakteristikos yra sukuriamos dirbtinėje, žmogaus suformuotoje aplinkoje [2]. Tokiu atveju, teoriškai galėtume sukurti biofilinį pastatą ar interjerą nepanaudoję nei vieno
augalo. Taip pat verta paminėti biofilinio projektavimo kryptį, kurioje įkvėpimo semiamasi iš tradicinės, etninės architektūros ir statybų tradicijų [4]. Tradicinė etninė architektūra daugeliu atvejų natūraliai buvo biofilinė, nors šio termino jai apibūdinti, savaime suprantama, niekas nevartojo. Apžvelgus šias tendencijas matyti, kad biofilinio projektavimo sprendimai gali būti ir labai paprasti, ir pakankamai sudėtingi, o augalų panaudojimas – svarbus, bet ne vienintelis
būdas kurti biofilinės aplinkos kokybę. atsižvelgiant į tai, darbe, atlikus literatūros apžvalgą ir išanalizavus prieinamus
biofilinės architektūros pavyzdžius, buvo išskirtos trys biofilinės architektūros raiškos kryptys: mimetinė, pritaikyta ir
organinė. Krypčių apibūdinimai ir pavyzdžiai pateikti 2 pav.

1 pav.
Biofiliniam projektavimui ir biofilinės architektūros
vertinimui taikomos kriterijų sistemos [2, 3, 4, 5]
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2 pav.
Biofilinės architektūros raiškos kryptys [6].
Iliustracijos iš Wikimedia Commons

Plėtojantis informacinėms sistemoms ima aiškėti, kad dirbtinis intelektas gali atlikti net ir tokias užduotis, kurios
anksčiau buvo laikomos išskirtinai žmogiškų galimybių sfera. Viena tokių sričių – meninė kūryba. Ateities studijų srityje dirbantys mokslininkai prognozuoja, kad ateityje mūsų laukia mašinų intelekto, žmonių ir gamtinių sistemų bendradarbiavimas ir bendrakūryba. Pirmieji žingsniai šia kryptimi žengiami jau šiandien. Vienas iš projektuotojams prieinamų būdų – dirbtiniu intelektu paremtų įrankių ir kodų, leidžiančių iš tekstinių raktažodžių generuoti vaizdus – panaudojimas netikėtų biofilinių architektūrinių formų, dizaino sprendimų paieškoje. Šio tyrimo metu atliktas kūrybinis eksperimentas parodė, kad gamtinių sistemų charakteristikas apibūdinančių raktažodžių ir VQGAN+CLIP (Vector Quantized
Generative Adversarial Network and Contrastive Language–Image Pre-training) kodo naudojimas leidžia sugeneruoti
netikėtas, įdomias formas, pasižyminčias kai kuriomis biofilinėmis charakteristikomis (3 pav.). Tokios formos gali tapti pradžia tolesnėms architekto kūrybinėms paieškoms. Sugeneruotų formų atitikties biofilinio projektavimo kriterijams vertinimas pateiktas 1 lentelėje.

3 pav.
Kai kuriomis biofilinėmis charakteristikomis
pasižyminčios formos, sugeneruotos
naudojant VQGAN+CLIP kodą

1 lentelė. Sugeneruotų formų atitikties biofilinio projektavimo kriterijams [2, 3, 4, 5] vertinimas.
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Žvelgiant į ateities komunikavimo technologijų raidos tendencijas plačiau, vis daugiau kalbama apie virtualiais
aplinkas, savo sukuriamomis patirtimis primenančias mūsų fizinį pasaulį, kuriose vyks nuotolinė socialinė sąveika. Gali būti, kad virtualios bendravimo aplinkos bus suprojektuotos optimaliai naudojant biofilinio projektavimo principus
ir leis perpildytuose megapoliuose susitelkusiems žmonėms pasinėrus į virtualų pasaulį atgauti psichines jėgas. Virtualus pasaulis fizinės gamtos patirties ko gero neatstos, tačiau net ir toks sprendimas gali tapti išsigelbėjimu daliai vis
labiau urbanizacijos kryptimi žengiančios mūsų planetos gyventojų. Taip pat, kalbant apie architektūros ir miestų raidos tendencijas, reikėtų paminėti biokolaboracijos koncepciją [7], kai žmogaus suprojektuotoje aplinkoje įkurdinamos
ir įveiklinamos biologinės sistemos, teikiančios žmogui tam tikras paslaugas; pavyzdžiui, samanos ar dumbliai panaudojami energijos gavybai. Tokiu atveju žmogus turi sukurti tinkamas sąlygas šiems organizmams gyvuoti ir pasitelkti technologijas jų teikiamai naudai išgauti. Pastaruoju metu mokslinėse publikacijose analizuojama biokolaboracijos
principo ir biofilinio projektavimo suderinamumo galimybė [7]. Taigi biofilinis projektavimas atveria dideles galimybes
tiek žmogaus gyvenimo kokybės gerinimo, tiek technologinės raidos srityse.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0115) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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KULTŪROS ATMINTIS KAIP TEKSTŲ
GENERAVIMO MECHANIZMAS:
JURIJAUS LOTMANO KULTŪROS
SEMIOTIKOS PRIEIGA
Projekto objektas – Jurijaus Lotmano straipsnis „Kultūros atmintis“ (1986) bei jame atsiskleidžiantys pagrindiniai lotmaniškosios semiotikos kultūros atminties mechanizmo veikimo principai. Projekto vykdymo metu buvo atliktas šio straipsnio vertimas į lietuvių kalbą, atlikta straipsnio analizė ir jos pagrindu suorganizuotas seminaras Vilniaus
Universiteto semiotikos studijų programos studentams bei seminaras-diskusija kartu su Tartu Universiteto semiotikos
studentais, kuomet šio straipsnio kontekste buvo diskutuojama apie simbolio kaip vieno iš kertinių kultūros atminties
mechanizmo Lotmano kultūros semiotikoje kintamumo ir nekintamumo santykį.
Lotmano kultūros sampratoje atmintis yra vienas esminių kultūrą steigiančių veiksnių. Jai skirtame straipsnyje
„Kultūros atmintis“ Lotmanas pateikia savo prieigą prie kultūros fenomeno ir teigia, kad kultūros vienalaikiškumas yra
neįmanomas. Dėl skirtingose kultūros srityse nevienodais greičiais vykstančių pokyčių bei dėl nuolat kultūroje cirkuliuojančių praeities tekstų, kurie, patekę į naują kontekstą, yra naujai perkoduojami, viename sinchroniniame laikiniame pjūvyje koegzistuoja kelios laikinės plotmės. Šį fenomeną Lotmanas straipsnyje diskutuoja kalbėdamas apie kalbinius elementus, kurie cirkuliuoja kultūroje sugebėdami išlaikyti savo invariantišką formą, bet kartu ir kisti, prisitaikydami prie konteksto ir taip pasipildydami naujomis reikšmėmis. Tokius elementus Lotmanas pavadina simboliais ir
laiko jais elementais, kuriuose išsaugoma ir per kuriuos atkuriama kultūros atmintis. Jie – veiksnys, užtikrinantis kultūros stabilumą ir rišlumą.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0198) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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LIETUVOS VALSTYBINIŲ
INSTITUCIJŲ KORESPONDENCIJA
SU VAKARŲ VALSTYBĖMIS 1991 M.
SAUSIO ĮVYKIŲ METU
Vienas kertinių atgavusios nepriklausomybę Lietuvos momentų – tragiškieji 1991 metų sausio įvykiai. Panaudojant
ginkluotąsias pajėgas ir vietinius kolaborantus, užsienio valstybių vis dar nepripažintoje Lietuvoje Kremliaus valdžia mėgino atkurti sovietų politinę valdžią [1]. Smurto keliu buvo siekta atkirsti Lietuvą nuo pasaulio, izoliuoti jos informacinę
erdvę užgrobiant televizijos, radijo, spaudos pastatus, bei pasikėsinti į Parlamentą [2]. Kitaip tariant, nutraukti vienašališkai nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos bet kokią korespondenciją į užsienį per tuo metu jai prieinamus informacijos perdavimo punktus. Nepaisant pastangų sukurti informacinę blokadą, Lietuva sugebėjo ne tik į Vakarus perduoti informaciją apie sovietų agresiją, bet ir padėti pamatus į didžiausią diplomatinę pergalę – tarptautinį pripažinimą.
Tyrimui buvo išsikeltas tikslas atskleisti priemones, kuriomis naujai atsikūrusi Lietuvos valstybė siekė pateikti Vakarų valstybėms ir jų visuomenėms savo poziciją svarbių geopolitinių įvykių verpete. Atsižvelgiant, jog valstybei atsidūrus ribinėje situacijoje reikėjo komunikuoti iškart, didelę žinutės perteikimo dalį sudarė žodinis tekstas – telefonu,
televizijos ir radijo eteriu. Todėl tikslui atskleisti pasitelkti dokumentai išsiplėtė už tarpvalstybinės korespondencijos
kaip ją suprantame tiesiogiai: šalia Vyriausybės ir Aukščiausiosios Tarybos dokumentų analizuojamos ir pilietinės iniciatyvos pastangos ištransliuoti žinutes apie besikeičiančią padėtį į Vakarus. Tad tyrime derinami du tuomet vykę procesai: politinis-diplomatinis ir komunikacinis.
Tuo pačiu dėtos pastangos atsižvelgti į atsirandančią istorinę distanciją, pasakojimą sintetinti, išeiti už kronikos žanro ribų; taip pat konstruoti pasakojimą iš jaunosios kartos perspektyvos, kuri įvykių atminties nebeturi ir kuriai įvykių
gylį suprasti reikia daugiau konteksto ir detalių.
1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos paskelbtas nepriklausomybės atkūrimas pasaulio diplomatijos nesukrėtė – Vakarai lūkuriavo valstybę pripažinti, o ir Kremlius atsisveikinti su šalimi nenorėjo. Dar tų pačių metų sausį Lietuvoje lankęsis Michailas Gorbačiovas, puikiai žinodamas apie vadinamąsias „separatistines“ nuotaikas, tikėjosi surasti pritarimo tarp darbininkų ir rusakalbių. Tuo metu jo kalbos apie „tikros respublikų federacijos“ kūrimą labiau įtikino užsienio
žurnalistus, nei Lietuvos gyventojus [3]. Nepaisant neramumų Maskvoje ir kitose jėga prijungtose respublikose, augančios Boriso Jelcino įtakos ir besivejančio supratimo, kad „perestroika“ nepavyko, tuo metu niekas nesitikėjo, kad
Sovietų Sąjunga „neatlaikys“ 1991 metų [4].
Lietuvos AT ir Vyriausybė diplomatiniais keliais reagavo ir pranešė Vakarų valstybėms ir bendrijoms apie besikeičiančią padėtį Lietuvoje agresijos akivaizdoje.
Priešiškoms pajėgoms užėmus Lietuvos radiją ir televiziją, išskirtinai pilietine iniciatyva atkurta radijo transliacija
Sitkūnuose ir televizija Juragiuose [5] leido pranešti apie esamą situaciją ir sovietų agresiją „nuo Lenkijos iki Amerikos“,
nediplomatiniais kanalais parodant lietuvių pasiryžimą būti laisviems.

Padėka.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0214) pagal
dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
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MODERNUMO RAIŠKA
DAINŲ ŠVENČIŲ ŠOKYJE

XXI a. Lietuvos Dainų švenčių Šokių dienose autorine kūryba išsiskiria prologai. Jais siekiama atnaujinti Šokių dienos renginį pasitelkiant modernias raiškos priemones. Prologai kiekvieną kartą susiejami su tų metų šventės tema ir
vėlesnėse šventėse nekartojami. Projekte analizuoti trijų (2009 m., 2014 m. ir 2018 m.) švenčių Šokių dienų prologai,
kreipiant dėmesį į tai, kokios prasmės perteikiamos moderniu šokiu, koks jų modernumo santykis su tautine tapatybe, kokią lietuvių bendruomenės koncepciją jie pateikia.
Prologuose šokių judesiai tampa išraiškos priemone iš anksto sugalvotam pasakojimui perteikti. Pasakojimo tema
pritaikoma prie visos Dainų šventės temos. Ji pirmiausia išreiškiama žodžiu – skaitomu tekstu, kuriam pajungiama muzika, šokis, vizualinė išraiška (aikštės piešiniai, šokėjų kostiumai ir pan.). Todėl tyrime prologai analizuojami kaip pasakojimai, pasitelkus naratyvinės semiotikos instrumentus.
2014 m. šventės tema – „Čia – mano namai“. Tų metų Šokių dienos prologe dominuoja grįžimo į Lietuvą ir jos gausinimo motyvai. Juos išreiškia į sodą grįžtančių bičių figūros, kurios tapatinamos su vaisingumo deive Austėja. Modernumas šiame prologe reiškiasi vien elektronine muzika. Prologą atlieka liaudies šokio šokėjai, kurių judesiai bei kostiumai nesiskiria nuo pagrindinėje dalyje atliekamų šokių. Prologe kaip ir likusiuose šokiuose steigiama paralelė tarp šokėjo, reprezentuojančio lietuvį, ir gamtinės būtybės (bitės). Tautinė bendrija suvokiama kaip šeima, giminė, o ne politinis darinys. Taip sutvirtinamas tradicinis lietuvių tautos kaip prigimtinio („natūralaus“) darinio vaizdinys, trinant skirtumą tarp socialumo ir gamtiškumo.
2009 m. ir 2018 m. Dainų šventės siejamos atitinkamai su Lietuvos tūkstantmečio ir šimtmečio jubiliejais, todėl
Šokių dienos prologuose svarbiausia laiko tema. 2018 m. prologe vaizduojamas Lietuvos susikūrimo mitinis–istorinis
laikas, išreiškiamas vaizduojant istorinius įvykius bei liaudies figūras: istorijos variklis – ne istoriniai lyderiai, kurių čia
nėra, o paprasta liaudis (kariai, knygnešiai, daraktoriai). Nors prologą atlieka modernaus šokio šokėjai, tačiau šokimo
jame nedaug: istorinio laiko dinamiką perteikia žygiuojančios, bėgiojančios figūros, statiškos kompozicijos, kostiumai
ar rekvizitai. Prologas lieka atskirtas nuo likusios šventės, pavadintos „Saulės rato ritimai“, dalies, kurioje nebelieka jokio istorinio matmens – jį visiškai išstumia gamtos tematika ir su tuo susijęs gamtinis ciklinis laikas.
Didžiausias dėmesys tyrime skirtas 2009 m. šventės „Amžių sutartinė“ Šokių dienai „Laiko brydėm“, nes joje intensyviausiai ir nuosekliausiai naudojamas modernus (šiuolaikinis) šokis. Jis pasirodo ne vien prologe, pavadintame „Pasaulio sutvėrimas“, bet ir per jungiamąsias šventės dalis, pavadintas „Maldomis“. Šie pavadinimai nurodo į mitinį laiką iki pasaulio atsiradimo ir į žmogaus gyvenimą reguliuojantį kosminį ciklą. Šiuolaikinis šokis tampa būdu pavaizduoti pasaulio kūrimą, anapusybę, žmonių santykį su dievais. Tai visiška naujovė, mat liaudies šokyje nėra nei tokių temų, nei tokio tipo figūrų. Šiuolaikinio šokio šokėjų apranga bei judesiai vaizduoja kosmines jėgas bei transcendentines
būtybes, kurios sudaro opoziciją liaudies šokio šokėjams, reprezentuojantiems žemdirbius bei gamtines būtybes (vyras–žirgas, moteris–gegutė ir pan.). Čia sujungiami krikščioniškos ir pagoniškos religijos motyvai, o šokis suartinamas
su religiniu aukojimo ritualu. Lietuviai nebėra vien kovojantys, dirbantys ar besilinksminantys žemdirbiai, jų buityje
atveriamas transcendentinės būties matmuo.

Padėka.
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