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Birželio 6 d. 

 Vardas, pavardė Bakalaurinio darbo tema 

1 Auglytė Milda Žmogaus leukeminių ląstelių ciklo reguliavimas epigenetinių modifikatorių slopikliais 

2 Baltrušis Paulius Bakteriofago vB_ArS-ArV2 terminazės komplekso tyrimas 

3 Barasa Povilas Paviršiaus topografijos įtaka miogeninių ląstelių gyvybiniams procesams in vitro 

4 Bartkutė Brigita Rekombinantinės žmogaus karboanhidrazės (CA) XIV gavimo sąlygų Escherichia coli ląstelėse 
optimizavimas 

5 Buragaitė Benita MikroRNR hsa-miR-20b poveikis IRF1, PTEN ir TXNIP genų raiškai žmogaus skrandžio 
adenokarcinomos MKN28 ląstelių linijoje 

6 Diržiūtė Ineta Nck adaptorinio baltymo interaktoma chemoterapiniam preparatui RH1 atspariose ir 
neatspariose vėžinėse ląstelėse 

7 Grubliauskaitė Monika Pažangiosios terapijos vaistinio preparato prototipo, pagaminto iš žmogaus virkštelės audinio 
mezenchiminių kamieninių ląstelių, transkriptomo tyrimai 

8 Gudoitytė Greta 
PARP genų raiškos pokyčių po jonizuojančios spinduliuotės poveikio tyrimas žmogaus 
gaubtinės žarnos karcinomos DLD1 ir HT29 linijų ląstelėse, kultivuotose monosluoksnio ir 
erdvinėse ląstelių kultūrose 

9 Juškevičiūtė Ema MDM2, MDM4, TP53 ir CCR5 genų polimorfizmų sąsajos su klinikinėmis patologinėmis 
charakteristikomis prostatos vėžio atveju 

10 Kalinskaitė Vilma Molekulinių žymenų paieška individualizuotam plaučių vėžio gydymui 

11 Kauneckaitė Kotryna Modifikuotą DNR atpažįstančios restrikcijos endonukleazės LpnPI DNR atpažinimo 
determinančių tyrimas 

12 Kavaliauskas Povilas Lietuvoje cirkuliuojančių legionelių (Legionella pneumophila) charakterizavimas molekuliniais 
bei mikrobiologiniais metodais 

13 Kričenaitė Jūratė Agurkuose ir žirniuose aptiktų fitoplazmų identifikavimas molekulinės biologijos metodais 

14 Kuodytė Karolina Pelių vėžinių ląstelių MH-22 ir LLC-1 linijų savybių palyginimas, naudojant erdvinių ląstelių 
kultūrų modelius 

15 Lopataitė Justina Lietuvoje paplitusių pušų fitoplazmų identifikavimas, atliekant 16s rRNR ir tuf genų analizę 

16 Miknytė Aistė Indukuotų pluripotentinių kamieninių ląstelių embrioninių kūnelių formavimas ir jų savybių 
tyrimas 

17 Mockus Aurimas Žmogaus gaubtinės žarnos karcinomos DLD1 linijos kamieniškumo tyrimas, kultivuojant 
erdvines ląstelių kultūras 

18 Mažionytė Laima 
(uždaras gynimas)  

  



Birželio 7 d. 
 

 Vardas, pavardė Bakalaurinio darbo tema 

1 Pamedytytė Daina miRNR raiškos ir BRAFV600E mutacijos nustatymas papilinės skydliaukės karcinomos 
navikiniuose audiniuose 

2 Rainytė Juta Detekcijos sistemai skirto Batai viruso nukleokapsidės baltymo gamyba 

3 Rybakovaitė Ieva Nitrato reduktazės iš Arabidopsis thaliana imobilizuotos ant anglinių medžiagų tyrimas ir 
taikymas nitratų analizei 

4 Sajavičiūtė Emilija Glioblastomos žymenų įvertinimas panaudojant molekulinės biologijos metodus 

5 Samulionė Laura Chinoninių junginių veikimo tyrimas panaudojant modelines vėžinių ląstelių linijas 

6 Samulionis Tomas Chemoterapiniams vaistams atsparių kiaušidžių vėžio linijų charakterizavimas 

7 Saudargaitė Justina Betaino poveikis sinovijos fibroblastams, išskirtiems iš reumatoidinio artrito pacientų 

8 Šileikaitė Inga Metagenominės kilmės genų klasterio tyrimas (Investigation of metagenomic gene cluster 
with exposed lipolytic activity) 

9 Šimulevič Tomaš miR397b raišką vykdančios ir pernešančios sistemos kūrimas 

10 Šiuškaitė Dovilė DNR pažaidų taisymo sistemos genų ERCC1 ir RRM1 predikcinė reikšmė sergant 
nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu 

11 Valančauskas Lukas Nuo atstumo priklausančios biotino žymėjimo sistemos (BioID) pritaikymas augalams 

12 Vasiljeva Jevgenija Microtus arvalis, Microtus agrestis ir Microtus oeconomus populiacinės genetinės struktūros 
palyginamasis tyrimas naudojant citochromo b DNR žymenį 

13 Versockaitė Viktorija KRAS ir NRAS genų mutacijų nustatymas realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos 
metodu pacientų sergančių storosios žarnos vėžiu grupėje 

14 Vilkaitytė Monika T4 Giminingų Bakteriofagų Rekombinantinių Gliukoziltransferazių Tyrimai 

15 Vorsa Rolandas Lipofilinio terafenilfosfonio jono taikymas mielių S.cerevisiae sienelės pralaidumui įvertinti 

 


