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BIOCHEMIJA
Duona mūsų kasdieninė
Kamilė Rudokaitė, 8 kl.
Lina Supronaitė, 8 kl.
Kėdainių r. savivaldybės Akademijos gimnazija
Vadovė Birutė Diliautienė
Konsultantė dr. Skaidrė Supronienė

Tyrimo tikslas – įvertinti duonos gaminius pagal jų sudėtį ir mikrobiologinio 
užkrato įtaką žmogaus sveikatai. Duona – pagrindinis ir svarbiausias žmonių 
maistas. Duona yra vienas pagrindinių maisto produktų ir vienas pagrindinių 
skaidulinių medžiagų šaltinių, kurio negalima pakeisti jokiais papildais. Pagrin-
dinė duonos paskirtis – teikti energiją. Deja, šiuo metu situacija yra labai pasikei-
tusi, nes pramonė, tiesiogiai susijusi su duonos gaminimu ir pardavimu, duoną 
pavertė sintetikos ir E nuodų produktu: kepant vartojamos sintetinės rūgštys, 
raugų pakaitalai, įvairūs E tipo emulsikliai ir antioksidantai.

Geno VKORC1 (G3730A) polimorfizmo įtaka terapinei 
varfarino dozei
Rasa Smalinskaitė, 4 kl.
Antanas Budėnas, 4 kl.
Kauno „Santaros“ gimnazija, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Neakivaizdi-
nė jaunųjų biochemikų mokykla
Vadovas Vacis Tatarūnas

Kad nesusidarytų gyvybei pavojingų kraujo krešulių, po širdies vožtuvų ope-
racijos skiriamas varfarinas, kuris slopina natūraliai krešėjime dalyvaujančius 
fermentus. Svarbiausias iš šių fermentų yra vitamino K epoksidreduktazės kom-
plekso 1 subvienetas (VKORC1). Pasaulinėje praktikoje varfarino dozė parenka-
ma atsižvelgiant į VKORC1 (C1173T) geno polimorfizmą. Šiuo metu, remiantis 
VKORC1 (C1173T) geno polimorfizmu, galima paaiškinti iki 30 % varfarino 
dozės svyravimų. Todėl mūsų darbo tikslas – nustatyti krešėjime dalyvaujančio 
VKORC1 geno (G3730A) polimorfizmo įtaką varfarino dozei ligoniams, kurie, 
atlikus širdies vožtuvų operaciją LSMU MA Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chi-
rurgijos klinikoje, buvo gydyti varfarinu.
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DNR ir bleomicino elektropernašos į ląsteles efektyvumo 
priklausomybė nuo terpės klampumo
Gabija Solovjovaitė, 11 kl.
Kauno technologijos universiteto gimnazija
Vadovas dr. Saulius Šatkauskas

Vienas iš DNR ir vaistų nuo vėžio pernašos į ląsteles bei audinius būdų yra 
susijęs su ląstelių elektroporacija. Siekiant suprasti DNR ir vaistų elektropernašos 
mechanizmus, didžioji dalis tyrimų atliekama in vitro sąlygomis. Tačiau sąlygos 
in vitro ir in vivo gali labai skirtis. Vienas iš tokių skirtumų yra ląstelių tankis. Be 
to, in vitro ir in vivo sąlygomis skiriasi audinių skysčių tankiai ir klampumas, o 
tai gali labai paveikti medžiagų patekimą į ląsteles ir audinius. Šio darbo tikslas 
buvo įvertinti mažų ir didelių molekulių elektropernašos priklausomybę nuo 
terpės klampumo. Tyrimai buvo atlikti in vitro sąlygomis, naudojant kininio 
žiurkėno kiaušidžių ląsteles. Atsižvelgiant į terpės klampumą buvo tirta vaisto 
nuo vėžio bleomicino ir liuciferazę koduojančios plazmidės elektropernašos 
efektyvumas. Tyrimai rodo, kad medžiagų pernaša į ląsteles priklauso nuo terpės 
klampumo ir nuo pernešamų molekulių dydžio. Didėjant terpės klampumui, tiek 
DNR, tiek ir bleomicino į ląsteles patenka mažiau. 
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Daugiavaisčio atsparumo geno MDR1 tyrimai priešinės liaukos 
navikuose
Ieva Liepuoniūtė, 11 kl.
Elena  Purlytė, 11 kl.
Vilniaus licėjus
Vadovė dr. Sonata Jarmalaitė 
Konsultantė Kristina Daniūnaitė 

Darbas atliktas VU Gamtos mokslų fakultete. Prostatos vėžys – klastinga, sunkiai 
pagydoma liga, kurią sukelia ląstelės fiziologijos ir morfologijos pokyčiai. Ji pasi-
žymi nekontroliuojamu audinio augimu, o susidariusios audinio ląstelės tampa 
nesveikos, negali tinkamai funkcionuoti. Ši liga ypač opi problema Lietuvoje. 
Mūsų darbo tikslas buvo priešinių liaukų navikų daugiavaisčio atsparumo geno 
MDR1 promotoriaus DNR metilinimo tyrimai, siekiant geriau suprasti šio geno 
svarbą priešinės liaukos vėžio plitimui. Buvo tirta trisdešimt navikų audinių 
ir trisdešimt morfologiškai nepakitusių mėginių iš šalia naviko esančių audi-
nių. Taip pat tyrėme kitomis vėžio ligomis sergančių asmenų ir visiškai sveikų 
audinių ląstelių linijų MDR1 geno promotorius. Gautus rezultatus lyginome ir 
pastebėjome, kad MDR1 geno promotoriaus metilinimas yra prostatos vėžio 
naviko formavimosi pradžios požymis ir gali būti laikomas ankstyvu prostatos 
vėžio žymeniu. 

Kofeino koncentracijos nustatymas kavoje ir arbatoje 
efektyviosios skysčių chromatografijos metodu
Auksė Kriaučiūnaitė, 10 kl.
Greta Bakaitytė, 10 kl.
Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla
Vadovė Lina Juškienė
Konsultantė  dr. Rasa Žūkienė 

Aprašytas kofeinas, jo metabolizmas, kofeino poveikis žmogui. Iškelti darbo 
tikslai ir uždaviniai. Numatyti darbo metodai naudojant efektyviąją skysčių chro-
matografiją. Aprašyti rezultatai, jie palyginti su turimais rezultatais, padarytos 
išvados. 
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Rūkymo ir alkoholio poveikis kraujui
Rasa Žeimaitė, 11 kl.
Plungės „Saulės“ gimnazija, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro  Neakivaizdi-
nė jaunųjų biochemikų mokykla
Vadovė Sigita Žilinskienė

Viena iš opiausių šių dienų problemų – jaunimo priklausomybės nuo alkoholio 
ir rūkalų didėjimas. Todėl aktyvus šių narkotinių medžiagų vartojimas tampa 
ankstyvos žmogaus mirties priežastimi. Šio darbo tikslas – išanalizuoti rūkaluo-
se esančio tabako bei alkoholio turinčių medžiagų poveikį vienam svarbiausių 
organizmo audinių – kraujui. Nagrinėta įvairaus alkoholio kiekio, jo vartojimo 
dažnumo, alkoholio turinčių medžiagų įtaka kraujui. Taip pat išanalizuotas ir 
tabako, vartojamo skirtingais kiekiais bei įvairiu dažnumu, poveikis kraujui. 
Tyrimai atlikti šviesiniu mikroskopu ir naudojant didesnius tiriamosios medžia-
gos kiekius. Nustatyta, kaip minėtos medžiagos paveikia kraujo ląsteles, kraujo 
plazmą. 

Inulino ir krakmolo mišinio superprebiotinių savybių tyrimas
Natalija Stepurko, 11 kl.
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
Vadovė Julija Baniukevič

Prebiotikai – tai sunkiai virškinamos maisto medžiagos, kurios stimuliuoja įvai-
rias žarnyno bakterijų rūšis – „gerąją“ žarnyno florą. Prebiotinėmis savybėmis 
pasižymi inulinas ir krakmolas, todėl jų sujungimas į vieną junginį padėtų daug 
efektyviau veikti žmogaus žarnyno mikroflorą nei atskiri mišinio komponen-
tai. Iš įvairių augalų buvo išskirti inulinas ir krakmolas. Jų mišiniui pagaminti 
panaudotas skirtingas komponentų santykis. Inulinas, krakmolas ir jų mišinys 
buvo charakterizuotas naudojant UV/Vis spektroskopinę analizę. Prebiotinės šių 
junginių savybės buvo ištirtos mikrobiologiniu tyrimu, prebiotikais veikiant upės 
vandens bakterijų kolonijas. Gauti rezultatai aptarti ir padarytos atitinkamos 
išvados. 
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Kambarinių augalų antibakterinės savybės
Aurita Vaidalauskytė, 10 kl.
Milda Bulotaitė, 10 kl.
Kauno r. Kulautuvos vidurinė mokykla
Vadovė Kolomba Bulotienė
Konsultantas prof. Rimantas Daugelavičius 

Patogeninių bakterijų atsparumas antibiotikams didėja. Tai skatina ieškoti 
naujų kovos būdų. Vis dažniau yra kreipiamas dėmesys į liaudies medicinos 
priemones. Kambarinių gėlių antibakterinės savybės yra nepakankamai ištirtos. 
Mikrobiologiniais ir instrumentinės analizės metodais tyrėme augalinės kilmės 
medžiagų tiesioginį poveikį bakterijoms ir antibiotikų efektyvumui. Nustatėme 
antibakterinių savybių pasikeitimus augalus džiovinant ir darant trauktines. 

Plastmasę kolonizuojančių mikroorganizmų įvairovės tyrimas
Erna Marija Meškytė, 12 kl.
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Neaki-
vaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla
Vadovė dr. Vida Časaitė

Nustatyta, kad plastmasę kolonizuojančių mikroorganizmų DNR tirti geriau-
siai tinka ZR Soil Microbe DNA Kit metodas. Panaudojus agarizuotas terpes, 
nustatyta, kad tirtas plastmases kolonizuoja įvairūs mikroorganizmai. Tiriant 
16S ribosominę RNR koduojančias genų sekas nustatyta, kad ant tirtų plastmasių 
paviršių prikimba įvairių grupių mikroorganizmai: bakterijos ir mikromicetiniai 
grybai. 
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Haloterapijos efektyvumas vaikams, sergantiems kvėpavimo 
organų ligomis
Santana Bliūdžiūtė, 11 kl.
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras
Vadovė Teresė Čėsnienė
Konsultantė Liuda Pliuškienė

Kasmet vis daugėja žmonių, sergančių kvėpavimo takų ligomis. Tai nulemia 
aplinkos veiksniai, paveldimumas, alergija ir kt. Haloterapija padeda atsikratyti 
įvairių simptomų. Tai nemedikamentinis gydymas dirbtinai sukuriant druskų 
kasyklų mikroklimatą, pastovią temperatūrą ir pastovų oro drėgnumą. Tyrimo 
tikslas – atskleisti haloterapijos efektyvumą vaikams gydyti. Klaipėdos terapijos 
centre su tėvelių pagalba buvo pildomas dienynas. Lankytojai žymėjo savo savi-
jautą, simptomus. Taip buvo sužinoma, kaip haloterapija veikia kvėpavimo takų 
organus ir ligas.

Amiloidinių baltymų sąveikos su makrofagų J774 ląstelėmis 
mechanizmų tyrimas
Žymantė Sakalauskaitė, 12 kl.
Kauno „Saulės“ gimnazija
Vadovė prof. Vilmantė Borutaitė 
Konsultantas Paulius Čižas

Alzheimerio liga yra neurogeneracinė, susijusi su reaktyvių deguonies formų 
sukeliamais pažeidimais. β-amiloidas yra vienas iš AL vystymosi veiksnių, kurio 
kaupimasis sukelia neuronų ir kitų, neneuroninių, ląstelių žūtį. Yra žinoma, kad 
β-amiloidas sąveikauja su mitochondrijomis, tačiau nėra aiškių duomenų, kaip 
amiloido dydis lemia mitochondrijų sukeltą toksiškumą. Mūsų darbo tikslas  
ištirti įvairių β-amiloido formų poveikį mitochondrijų kvėpavimo grandinės 
sistemai makrofagų kultūroje. Aβ1-42 oligomerizacija buvo atliekama in vitro, 
susidarančių polipeptidų dydis nustatytas atominės jėgos mikroskopu. Lyginant 
su kontroliniais makrofagais, makrofagų kvėpavimą mažino visos amiloido 
formos. Lėčiausiai ląstelės kvėpavo jas paveikus oligomerais, mažesnis poveikis 
pastebėtas veikiant monomerais ir fibrilėmis. 

-
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Vaistinių medžiagų šaltinis iš jonažolės kaliaus kultūros in
vitro
Tarvilė Nemeravičiūtė, 11 kl.
Inesa  Markevičiūtė, 11 kl.
Kauno r. Kulautuvos vidurinė mokykla
Vadovė Kolomba Bulotienė
Konsultantė dr. Ilona Jonuškienė

Paprastoji jonažolė (Hypericum perforatum L.) gydo žaizdas, opaligę, kepenų 
ligas, stabdo dantenų kraujavimą. Izoliuotų audinių ląstelių auginimas ant mai-
tinamųjų terpių steriliomis sąlygomis (in vitro) yra vienas svarbiausių augalų 
biotechnologijos metodų. Augalų ląstelių vystymosi procesas in vitro priklauso 
nuo augimo hormonų santykio ir jų koncentracijos maitinamojoje terpėje. Jona-
žolės kaliaus genezei nustatyti buvo pasirinktos aštuonios mitybinės terpės su 
skirtingomis fitohormonų koncentracijomis. Intensyviausia kaliaus genezė vyko 
MS terpėse su BAP (0,2 mg/l); BAP (2,5 mg/l) + NAR (0,5 mg/l) ir 2,4-D (1,105 
mg/l) + Kin (0,215 mg/l) + NAR (0,186 mg/l). Įvairių flavonoidų grupių kokybė 
nustatyta pagal spalvines reakcijas. Flavonoidų kiekis buvo nustatytas spektrofo-
tometriškai pagal Farmakopėjos metodiką. Didžiausią flavonoidų kiekį sukaupė 
jonažolės kaliaus kultūra, užauginta MS terpėje su BAP (2,5 mg/l) + NAR (0,5 
mg/l). 

Flavonoidų sąveikos su metalo jonais ir antioksidacinių 
savybių tyrimas
Laneda Burbulytė, 11 kl.
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
Vadovė Julija Baniukevič

Flavonoidų junginiai pasižymi antioksidacinėmis, metalo sujungimo savybėmis 
ir gali atlikti svarbų vaidmenį gydant metalo pertekliaus ligas. Polifenoliai gali 
slopinti laisvųjų radikalų susidarymą ir laisvųjų radikalų reakcijų sklidimą per 
pereinamųjų metalų jonų kompleksus, ypač geležies ir vario. Todėl šis tyrimas 
yra grindžiamas flavonoidų gebėjimu sujungti vario (II) jonus. Flavonoidai buvo 
išskirti iš raudongūžių kopūstų ir charakterizuoti pasitelkiant spektroskopijos 
metodą.
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Žolinių preparatų poveikis dantenų kilmės kamieninėms 
ląstelėms
Lauryna Griniūtė, 11 kl.
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro 
Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla 
Beata Vekeriotaitė, 11 kl.
Vilkaviškio„Aušros“ gimnazija, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Neakivaiz-
dinė jaunųjų biochemikų mokykla
Vadovė dr. Virginija Bukelskienė 

Audinių regeneracijos tyrimas – šiuolaikinė biomedicinos mokslo sritis, sieja-
ma su kamieninėmis ląstelėmis. Mūsų darbo tikslas – sukurti žolinės kilmės 
preparatą, skatinantį dantenų kilmės pirmtakinių ląstelių gyvybinius procesus: 
proliferaciją, diferenciaciją; ištirti tiriamų ląstelių žūties būdą. Pasirinkus triušio 
dantenų kilmės pirminę ląstelių liniją, analizuotas 11-kos įvairių žolinių spiritinių 
antpilų įvairių koncentracijų veikimas. Gauti rezultatai parodė, kad didžiausiu 
ląstelių dauginimąsi aktyvinančiu veikimu pasižymėjo miškinė sidabražolė, kiek 
silpniau dauginimąsi skatino taukė. Kitų žolių antpilai tirtomis koncentracijomis 
pasižymėjo priešingu – citotoksiniu veikimu, t. y. didinant antpilų koncentraciją, 
kultūroje pradėjo vyrauti nekrotinės ląstelės. Parinkus tinkamą žolinio preparato 
koncentraciją nustatyta kelių antpilų tendencija skatinti kaulinę ir/ar riebalinę 
diferenciaciją. Taigi gauti rezultatai rodo, kad žolinės kilmės preparatai gali turėti 
teigiamos įtakos audinių regeneracijai.

Paprastųjų organizmų panaudojimas globalioms problemoms 
spręsti
Rimvydas Rubavičius, 8 kl.
Telšių „Ateities“ vidurinė mokykla

Noriu padėti išgelbėti Žemę nuo klimato taršos: sieros dioksidui naikinti naudo-
siu savo paties sukurtą sistemą, kuri sieros dioksidą paverčia vandenilio sulfatu 
(H2S). Azoto dioksidui naikinti panaudosiu kitą savo sukurtą sistemą, kuri iš 
azoto dioksido gamins nitratą (NO3). Jį bus galima panaudoti trąšoms. Anglies 
dioksidą naudosiu fotosintezei, kuri bus suaktyvinta. Tas pats metodas naudo-
jamas ir sieros dioksidui naikinti su mano sukurtu filtru. Šiame filtre bus nau-
dojami žaliadumbliai. Vykstant fotosintezei žaliadumblių vis daugės, juos bus 
įmanoma panaudoti biokurui. 
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Įvairių arbatos rūšių antioksidacinės savybės ir sudėtis
Miglė Čiurinskaitė, 10 kl.
Greta Morkūnaitė, 10 kl.
Kaišiadorių  r. Algirdo Brazausko gimnazija
Vadovė Laima Sabaliauskienė
Konsultantas dr. Rimantas Venskutonis

Arbatos (ypač žaliosios) dažnai vertinamos dėl savo antioksidacinio poveikio. 
Pagrindiniai arbatų antioksidatoriai – katechinai, reguliuojantys kraujospūdį, 
mažinantys vėžinių susirgimų tikimybę, normalizuojantys cholesterolio kiekį 
kraujyje. Arbatos katechinai yra 20 kartų stipresnis antioksidatorius nei vitami-
nas E. Arbata labai populiarus gėrimas, dėl to mes nusprendėme ištirti įvairių 
arbatų fenolinių junginių kiekį ir įvertinti jų antioksidacinį poveikį. Mes tyrėme 
vandeninį ir acetoninį arbatos tirpalą, DPPH sujungimo metodu nustatėme ar-
batos ekstraktų radikalų sujungimo aktyvumą. Patvirtinome, kad žaliųjų arbatų 
antioksidatorių kiekis didesnis nei juodųjų. Taip pat įvertinome parduotuvės 
lentynose esančias arbatas pagal antioksidatorių kiekį. Nustatėme, kad daugiau-
sia antioksidantų yra „Мajskij“ žaliojoje arbatoje. 

Naminių musių (Musca domestica) vaidmuo platinant atsparias 
bakterijų padermes
Povilas Kavaliauskas, 11 kl. 
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Vadovė dr. Rita Plančiūnienė
Konsultantė dr. Rasa Grigaitė

Pastaruoju metu didžiulis dėmesys kreipiamas į antibiotikams atsparių infekci-
nių ligų sukėlėjų plitimo kelius ir būdus aplinkoje. Nuo VIII a. pradžios žinoma, 
kad naminės musės (Musca domestica) geba pernešti įvarius infekcijų sukėlė-
jus, tačiau mūsų klimatinėje juostoje jos nesiejamos su oportunistinių infekcijų 
sukėlėjų, atsparių antimikrobinėms medžiagoms, plitimu. Šio darbo tikslas buvo 
nustatyti antibiotikams atsparų Klebsiella pneumoniae ir Staphylococcus spp. pa-
plitimo dažnį tarp Musca domestica individų, sugautų įvairiuose ekologiniuose 
arealuose. Mėginius rinkome 2008–2010 m. iš gyvenamųjų, mokyklos ir ligoninės 
patalpų, vietovių, esančių netoli atliekų duobių, bei izoliuotų miškingų vietovių.



23

Įvairių arbatos rūšių antioksidacinės savybės ir sudėtis
Miglė Čiurinskaitė, 10 kl.
Greta Morkūnaitė, 10 kl.
Kaišiadorių  r. Algirdo Brazausko gimnazija
Vadovė Laima Sabaliauskienė
Konsultantas dr. Rimantas Venskutonis

Arbatos (ypač žaliosios) dažnai vertinamos dėl savo antioksidacinio poveikio. 
Pagrindiniai arbatų antioksidatoriai – katechinai, reguliuojantys kraujospūdį, 
mažinantys vėžinių susirgimų tikimybę, normalizuojantys cholesterolio kiekį 
kraujyje. Arbatos katechinai yra 20 kartų stipresnis antioksidatorius nei vitami-
nas E. Arbata labai populiarus gėrimas, dėl to mes nusprendėme ištirti įvairių 
arbatų fenolinių junginių kiekį ir įvertinti jų antioksidacinį poveikį. Mes tyrėme 
vandeninį ir acetoninį arbatos tirpalą, DPPH sujungimo metodu nustatėme ar-
batos ekstraktų radikalų sujungimo aktyvumą. Patvirtinome, kad žaliųjų arbatų 
antioksidatorių kiekis didesnis nei juodųjų. Taip pat įvertinome parduotuvės 
lentynose esančias arbatas pagal antioksidatorių kiekį. Nustatėme, kad daugiau-
sia antioksidantų yra „Мajskij“ žaliojoje arbatoje. 

Naminių musių (Musca domestica) vaidmuo platinant atsparias 
bakterijų padermes
Povilas Kavaliauskas, 11 kl. 
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Vadovė dr. Rita Plančiūnienė
Konsultantė dr. Rasa Grigaitė

Pastaruoju metu didžiulis dėmesys kreipiamas į antibiotikams atsparių infekci-
nių ligų sukėlėjų plitimo kelius ir būdus aplinkoje. Nuo VIII a. pradžios žinoma, 
kad naminės musės (Musca domestica) geba pernešti įvarius infekcijų sukėlė-
jus, tačiau mūsų klimatinėje juostoje jos nesiejamos su oportunistinių infekcijų 
sukėlėjų, atsparių antimikrobinėms medžiagoms, plitimu. Šio darbo tikslas buvo 
nustatyti antibiotikams atsparų Klebsiella pneumoniae ir Staphylococcus spp. pa-
plitimo dažnį tarp Musca domestica individų, sugautų įvairiuose ekologiniuose 
arealuose. Mėginius rinkome 2008–2010 m. iš gyvenamųjų, mokyklos ir ligoninės 
patalpų, vietovių, esančių netoli atliekų duobių, bei izoliuotų miškingų vietovių.

24

Mano namų vaistinė
Julija Pereverzeva, 11 kl.
Plungės r. Platelių gimnazija, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Neakivaizdi-
nė jaunųjų vaistažolininkų mokykla
Vadovė Rigonda Pereverzeva 

Darbo tikslas ir uždaviniai – surinkti medžiagą apie liaudiškas gydomąsias prie-
mones iš Žemaitijos nacionalinio parko gyventojų; išsiaiškinti, kokias vaistažoles 
dažniausiai vartoja mano kraštiečiai; atlikti tyrimą apklausiant Platelių, Alsėdžių, 
Dovainių k. gyventojus; surašyti antpilų, arbatų mišinių receptus; apdoroti infor-
maciją ir ją pateikti.

Vitaminų gamyba iš tabako produktų
Rytis Kisielius, 12 kl.
Vilniaus Simono Daukanto gimnazija
Vadovė Birutė Radzevičienė 
Konsultantas dr. Vladas Gefenas

Tarp nuodų ir vaistų tėra tik vienas žingsnis. Tabako produktuose esantis nikoti-
nas gali būti paverstas į vitaminą B3. Šitaip kasmet daugybę gyvybių nusinešan-
tys rūkalai gali pagerinti žmogaus sveikatą.

Augalų genetinės medžiagos (DNR) tyrimas 
Algirdas Žiemys, 8 kl.
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
Vadovė Julija Baniukevič

Darbas yra tęstinis, pradėtas 2008 m. Iš įvairių vaisių ir daržovių buvo išskirta 
DNR. Elektroforezės metu, kai sėkmingai buvo pritaikytas ir mano sukurtas prie-
taisas, išaiškėjo, kad augalai tikrai turi DNR. Vėliau buvo kurti DNR modeliai ir 
modeliai iš DNR.


