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Vardas, pavardė Bakalaurinio darbo tema

1 Bakutytė Sandra
Genų ir baltymų kompleksų sąveikos su modifikuotu histonu H3 įvertinimas žmogaus promielocitinės 
leukemijos NB4 ląstelėse

2 Balnytė Kristina
Gonyostomum semen dumblių biomasėje kaupiamų kai kurių bioproduktų bei jų biologinio aktyvumo 
tyrimas

3 Bastytė Kristina ERK ir p53 vaidmuo chinonų bei polifenolių indukuotame MH-22a ląstelių žūties procese

4 Bendorius Mykolas Acinetobacter baumannii toksino-antitoksino sistemos cheTA savybių tyrimas

5 Bilotas Ignas Mezenchiminių kamieninių ląstelių migracijos tyrimas, panaudojant IVIS spectrum vizualizavimo sistemą

6 Binkis Mindaugas
Promotorinės genų srities metilinimo įvertinimas somatinėse bei indukuotose pliuripotentinėse kamieninėse 
ląstelėse

7 Binkytė Ieva
CTX-M β-laktamazes koduojančių genų grupių įvairovės tyrimas. The Research of Diversity of Genes 
Groups Coding CTX-M β-lactamases

8 Bražinskaitė Erika
Atsparumo beta-laktamams ir chinolonams determinantės Gram neigiamose bakterijose, išskirtose iš 
onkologinių pacientų

9 Dulkevičiūtė Donata Autologinių dendritinių ląstelių funkcinių savybių įvertinimas in vitro

10 Jančauskaitė Augustė-Ona Citokinų raiškos pokyčiai žmogaus kolorektalinės karcinomos HCT116 ląstelėse po 5-fluoruracilo poveikio

11 Janutytė Rūta Melsvadumblių Aphanotece stagnina biomasėje kaupiamų kai kurių medžiagų tyrimas

12 Jasnauskaitė Monika
Chromatino modifikatorių slopiklių belinostato ir DZNep bei diferenciacijos iduktoriaus retinoinės rūgšties 
poveikių žmogaus leukeminėms HL-60 ląstelėms tyrimai

13 Mačiūnaitė Gabrielė Reumatoidiniu artritu sergančių ligonių T ląstelių atsakas į parvoviruso B19 antigenus

14 Mickevičiūtė Evelina Polihidroksibutirato biosintezė Bacillus cereus

15 Olendraitė Ingrida Archėjų baltymų Nop5p ir aFib heterodimero vykdomo 16S rRNR metilinimo tyrimas
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16 Pakštytė Orina Eterinių aliejų antigrybelinio poveikio prieš Candida genties mieles įvertinimas

Vardas, pavardė Bakalaurinio darbo tema

1 Pažusytė Agnė
Lietuvoje atkuriamos Acipenser oxyrinchus populiacijos genetinės struktūros tyrimas panaudojant 
molekulinius DNR žymenis

2 Petrauskaitė Guostė Bakterinių oksigenazių paieška naudojant indoliną ir jo darinius

3 Pundziūtė Vitalija Patogeninių bakterijų detekcija maisto matricoje panaudojant realaus laiko PGR

4 Stankevič Evelina Ksenovakcinų efektyvumo tyrimai pelių modelinėse sistemose in vivo

5 Šakalinytė Justina Sapropelio iš Gervinio ežero sudėties tyrimas

6 Šocik Božena Gardnerella vaginalis virulentiskumo veiksniu tyrimas: biofilmu formavimas

7 Šulinskas Gediminas Rkombinuotų alkoholio dehidrogenazių tyrimas

8 Tamuliūnaitė Valda Imunofermentinių metododų taikymas echinokokozės diagnostikai žmogaus kraujo serume

9 Trockaja Ilona Skirtingais būdais brandintų autologinių dendritinių ląstelių fenotipo ir funkcinio aktyvumo įvertinimas

10 Vailionytė Agnė Celiakijos molekulinės epidemiologijos tyrimas Lietuvos populiacijoje

11 Vėbraitė Ieva
Dauginės PGR optimizavimas naujos kartos sekoskaitai ir mutacijų nustatymas žmogaus genuose, 
susijusiuose su klausos patologijomis

12 Vilčinskas Vilius MDM2 E3 ubikvitino ligazės ir p53 sąveikos slopiklių Nutlin ir RITA poveikio melanomos ląstelėms tyrimas

13 Žebrauskaitė Justa
Sarkosporidijų (Sarcocystis), parazituojančių paukščiuose, rūšių identifikacija ir filogenija naudojant COX1 
bei rpoB genų sekų analizę

14 Žitkutė Vilmantė
HIF-1 alfa ir autofagijos baltymų ATG7, ATG12 tildymo poveikis citokinų VEGF ir IL-1 alfa raiškai po 
fotodinaminio poveikio žmogaus epidermoidinės karcinomos ląstelėse A-431 in vitro



15 Bernotas Mantas
Genų raiška plaučių vėžio klasifikavimui: duomenų iš DNR mikrogardelių tyrimų duomenų bazių 
bioinformatinė analizė


