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Dalyko programos duomenys
Mokslų sritis
Mokslo kryptis (kodas)
Dalyko pavadinimas
Programos apimtis
Paskaitos
Seminarai
Savarankiškas darbas
Referato pristatymas ir egzaminas

Biomedicinos mokslai
Farmacija – 08B
Biotechnologiniai vaistai
160 val. (6 ECTS kreditai)
40 val.
32 val.
80 val.
8 val.

Dalyko programos rengimo grupė
Eil.
Nr.
1
2

Pedagoginis vardas, vardas,
pavardė
Prof. Vitalis Briedis
Prof. Kristina Ramanauskienė

Pareigos
profesorius
profesorė

Telefonas
(darbo)
327291
327290

Elektroninio pašto adresas
Vitalis.Briedis@lsmuni.lt
kristinaraman@gmail.com

Dalyko programos aprašas:
1. Dalyko programos poreikis. Biotechnologinių preparatų gamyba remiasi naujausiais
šiuolaikininių mokslų pasiekimais: genetinės inžinerijos, molekulinės diagnostikos ir
molekulinės biologijos, selekcinės genetikos, mikrobiologijos, biochemijos. Vaistinių
preparatų gamyboje vis plačiau taikomi biotechnologiniai procesai atverdami naujas
vaistinių preparatų kūrimo ir gamybos galimybes. Programos „Biotechnologiniai vaistai“
poreikis grindžiamas būtinumu farmacijos mokslininkams visapusiškai išmanyti teorinius
biotechnologijos pagrindus, žinoti, suprasti ir tinkamai taikyti biotechnologinius procesus
vaistų kūrimo ir gamybos srityse. Farmacijos mokslininkai privalo turėti pakankamai
teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, kad galėtų sekti ir vertinti naujausias mokslo ir
praktines naujoves vaistinių preparatų kūrimo srityje.
2. Dalyko programos tikslai. Pagrindinis programos „Biotechnologiniai vaistai“ tikslas suteikti
farmacijos doktorantūros studijų studentams žinių apie pagrindinius biotechnologijos
procesus ir jų taikymą biotechnologinių preparatų gamyboje, padidinti doktorantų
kompetenciją biotechnologinių preparatų kūrimo srityje ir jų gebėjimus įgyti bei pritaikyti
tarptautinio lygio mokslines žinias, reikalingas taikomajam mokslui, verslui ir šalies ūkiui.
Asmenys, sėkmingai baigę doktorantūros programos „Biotechnologiniai vaistai“
studijas, galės sekti ir įvertinti mokslo ir praktikos naujoves, įsisavinti moderniųjų
biotechnologijų principus, dalyvauti biotechnologiniais metodais gaunamų vaistų kūrime.
3. Dalyko programos sandara, turinys ir studijų metodai.
Doktorantūros programos „Biotechnologiniai vaistai“ studijos apima paskaitas, seminarus,
savarankiško darbo rengimą ir viešą pristatymą bei egzaminą.
Studijų dalyko programos sandara
Studijų kursą sudaro: paskaitos (25 ), seminarai ir praktiniai užsiėmimai (25 ), kontroliniai
darbai (5 ) ir savarankiškas darbas (45 ).
Studijų dalyko programos turinys
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Doktorantūros programos „Biotechnologiniai vaistai“ studijų turinį sudaro žinios apie
biotechnologijos mokslą, biotechnologinių tyrimų tikslus, biotechnologinių procesų taikymą vaistų
technologijos srityje. Studijuojama prokariotinių ir eukariotinių ląstelių sandara, DNR
biotechnologija, RNR ir baltymų sintezė, bendroji biotechnologinio proceso charakteristika.
Suteikiamos žinios apie biotechnologinių vaistų, gautų rekombinantinių mikroorganizmų pagrindu
gamybą, antibiotikų biotechnologiją, fermentų, žmogaus normofloros, augalinės kilmės
biotechnologinių preparatų gamybą.
Seminarų metu aptariami genų klonavimo, bakterijų transformacijos, producentų stabilumo
metodai, atliekama jų analizė ir daromos išvados.
Studijų metodai:
Paskaitos (40 val.), seminarai ir konsultacijos (40 val.), studentų savarankiškas darbas (72 val.),
referato pristatymas ir egzaminas (8 val.)

TEORINĖ DALIS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Paskaitos pavadinimas
1. Biotechnologijos samprata. Biotechnologinių
procesų kilmė ir įvairovė.
1.1.Biotechnologija – kaip mokslinė disciplina ir
praktinės veiklos sritis.
1.2.Biotechnologinių tyrimų tikslai.
1.3.Šiuolaikinė biotechnologinė gamyba.
1.4. Biotechnologinių procesų taikymas
mikrobiologijos, biochemijos, vaistų technologijos,
enzimologijos, genetikos srityse.
2.Biologinės sistemos naudojamos biotechnologijoje.
2.1. Prokariotinių ir eukariotinių ląstelių naudojimas
biotechnologijoje.
2.2. Mikroorganizmų skirstymas į termofilus,
mezofilus, psichrofilus,
2.3. Bakterijų Escherichia coli ir vienaląsčių mielių
Sacharomyces cerevisiae naudojimas biotechnologijoje.
3.DNR biotechnologija.
3.1. DNR klonavimas
3.2. DNR fragmento amplifikacija, naudojant
polimerazinę grandininę reakciją (PGR)
3.3. DNR sekvenavimas.
3.4. Rekombinantinės DNR technologijos taikymas.
4. RNR ir baltymų sintezė.
4.1. Pagrindiniai RNR tipai (matricinė RNR, pernašos
RNR, ribosominė RNR).
4.2. Prokariotų ir eukariotų RNR transkripcija.
4.3. Genetinės informacijos transliacija.
4.4. Pagrindiniai baltymo biosintezės etapai: iniciacija,
elongacija, terminacija.
5.Bendroji biotechnologinio proceso charakteristika.
5.1. Maitinamosios terpės ir jų sudėtis.
5.2. Kultūrų paruošimas biotechnologinių preparatų
gamybai.

Trukmė

Dėstytojas

2 val.

Prof. V.Briedis

2 val.

Prof. V.Briedis

6 val.

Prof. V.Briedis

6 val.

Prof. V.Briedis

4 val.

Doc. A. Inkėnienė
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6.

7.

8.

9.

10.

5.3. Kultivavimas.
5.4. Biotechnologinių preparatų gamybos įranga.
Bioreaktoriai.
5.5. Fermentacijos proceso efektyvumo didinimas.
5.6. Biomasės ir ląstelių kiekio kontrolės metodai
kultivavimo metu.
5.7. Biosintezės produktų išskyrimas.
5.8. Gatavo produkto gavimas.
6. Biotechnologiniai vaistai, gauti rekombinantinių
mikroorganizmų pagalba.
6.1. Monokloniniai antikūniai kaip vaistinė žaliava.
6.2. Trombolitikai ir antikoaguliantai.
6.3. Aminorūgštys.
6.4. Hormoniniai preparatai.
6.5. Vakcinos.
6.6. Citokinai.
7.Antibiotikų biotechnologija.
7.1. Antibiotikų klasifikacija
7.2. Antibiotikų gamyba,
7.3. Atskirų antibiotikų grupių gamyba.
8. Fermentai. Imobilizuoti fermentai.
8.1. Pramoninė biotechnologiniais metodais gautų
fermentų gamyba.
8.2. Fermentų imobilizavimas.
9. Žmogaus normofloros (mikrofloros) preparatai.
9.1. Žmogaus normofloros charakteristika,
9.2. Disbakteriozė, jos atsiradimo priežastys,
profilaktika ir gydymas,
9.3. Normofloros preparatai ir jų gamyba.
10. Augalinės kilmės biotechnologiniai preparatai.
10.1. Izoliuotų augalų ląstelių, audinių ir organų
kultūros,
10.2. Izoliuotų augalų ląstelių ir audinių kultivavimo
ypatumai.
10.3. Izoliuotų ląstelių ir audinių kultivavimo metodai.

6 val.

Prof. V.Briedis

4 val.

Prof. V.Briedis

4 val.

Prof. K.
Ramanauskienė

2 val.

Prof. V.Briedis

4 val .

Prof. K.
Ramanauskienė

TEORINĖ-PRAKTINĖ DALIS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Seminaro temos pavadinimas

Trukmė

Biotechnologinių procesų kilmė ir įvairovė 2 val.
Biotechnologinių procesų taikymas vaistų kūrimo ir
gamybos srityje. Biotechnologinių vaistų rinka. Patentai
biotechnologijoje.
Biologinės sistemos. Prokariotinių ir eukariotinių
2 val.
ląstelių struktūriniai skirtumai. Bakterijos E. coli
ypatumai ir taikymas baltymų gavimui. Mielių
Sacharomyces cerevisiae naudojimas biotechnologijoje.
DNR fragmento (geno) klonavimas. Genų klonavimo 4 val.

Dėstytojas
Prof. V.Briedis

Prof. V.Briedis

Prof. V.Briedis
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

metodai. Individualaus organizmo viso genomo
pirminės sekos nustatymas. Klonuotų genų patikra.
Polimerazinės grandininės reakcijos taikymas
specifinės DNR sekos amplifikacijai in vitro.
Rekombinantinės DNR įvedimas į bakterinę ląstelę.
Bakterijų transformacijos metodai. E.coli RRI kamieno
transformacija, naudojant plazmidinę DNR.
Kompetentinės kultūros paruošimas. Transformacijos
efektyvumo įvertinimas.
Pagrindiniai producentų stabilumo vertinimo
metodai.
Producento apibūdinimas. Mikroorganizmų
liofilizacija. Mikroorganizmų kultūrų laikymas ant
agarizuotos terpės po vazelino ar parafino sluoksniu.
Kriogeninis konservavimo metodas. Plazmidės
stabilumo kontrolės metodai.
Biotechnologinis procesas. Maitinamosios terpės ir jų
kokybinė sudėtis. Kultūrų paruošimas ir kultivavimas.
Bioreaktoriai ir jų klasifikavimas. Oro išvalymas nuo
mikroorganizmų. Gamybos sąlygos.
Biotechnologiniai vaistai, gauti rekombinantinių
mikroorganizmų pagrindu. Rekombinantinio baltymo
biosintezė E. coli ląstelėse. Pasėjamosios kultūros
paruošimas. Rekombinantinio producento auginimas
fermentatoriuje. Biomasės gavimas. Preparatų, gautų
rekombinantinių mikroorganizmų pagrindu
asortimentas.
Hormoniai preparatai. Insulinas, jo tipai. Žmogaus
insulino gamyba panaudojant rekombinantinęDNR
technologiją. Augimo hormonas. Rekombinantinio
augimo hormono gamyba. Rekombinantinio augimo
hormono gryninimas jonų mainų chromatografijos
metodu. Eritropoetinas ir jo gamyba genų inžinerijos
būdu.
Vakcinos. Rekombinantinės DNR technologijos
taikymas vakcinų gamyboje. Vakcinų klasifikacija ir
asortimentas. Priešherpinės vakcinos.
Priešsalmoneliozinės vakcinos.
Antibiotikai. Antibiotikų gamybos vystymo
etapai.Antibiotikų klasifikacija. Antibiotikų gamybos
schema mikrobiologinės biosintezės būdu. Antibiotikų
producentai. Penicilinų ir cefalasporinų biosintezė.
Fermentų gamyba biotechnologiniais metodais.
Producentų kultivavimas. Fermentų išskyrimas ir
gryninimas. Fermentų imobilizavimo metodai
Imobilizuotų fermentų preparatų asortimentas.
Augalinių ląstelių imobilizavimas.
Normofloros (mikrofloros) preparatai.
Probiotikai, prebiotikai, simbiotikai. Bendroji
probiotikų technologinio proceso schema. Normofloros
preparatų asortimentas.
Augalinės kilmės biopreparatai.

4 val.

Prof. V.Briedis

4val.

Prof. V.Briedis

3val.

Prof. V.Briedis

3 val.

Prof. V.Briedis

4val.

Prof. V.Briedis

2 val.

Doc. A. Inkėnienė

4 val.

Doc. A. Inkėnienė
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Prof. K.
Ramanauskienė

2 val.

Prof. V.Briedis

2 val.

Prof. K.
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Izoliuotų augalų ląstelių ir audinių kultivavimo
ypatumai. Kultivavimo metodai: kietosios fazės
metodas, suspensinis kultivavimas, protoplastų
kultivavimas, mikrokloninis dauginimas. Augalinės
kilmės biopreparatų asortimentas.

Ramanauskienė

SAVARANKIŠKAS DARBAS
Ruošdamiesi seminarams ir egzaminui doktorantai individualiai studijuoja literatūrą,
pateiktą pagrindinės ir papildomos literatūros sąraše, originalius mokslinius straipsnius, bei kitus
šaltinius, kuriuos nurodo dėstytojas paskaitos ar seminaro metu.
4. Dėstytojai
1. Dalyko programoje dėsto profesoriai arba vyriausieji mokslo darbuotojai:
Prof. dr. Vitalis Briedis
Prof. dr. Kristina Ramanauskienė
2. Dalyko programoje dėsto:
Doc. dr. Asta Marija Inkėnienė
REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Leidinio pavadinimas

Leidinio autorius

Biologinės membranos, biologinė
oksidacija, fotosintezė. Kaunas,
KMU, 2001
The structure of biological
membranes
Industrial pharmaceutical
biotechnology

Praškevičius A., Ivanovienė
L., Rodovičius H.

Biotechnology and
biopharmaceuticals: transforming
proteins and genes into drugs
Applied Biopharmaceutics and
Pharmacocinetics. 5th edition.

Ho R.J.Y., Gibaldi M.

Pharmaceutics, the science of
dosage form design. Second Edition
Pharmaceutical formulation
development of peptides and
proteins
Biopharmaceuticals: biochemistry
and biotechnology

Aulton, M. E. (Ed)

Modern pharmaceutics

Banker G.S., Rhode Ch. T.
(editors)

Leidimo metai ir
leidykla
2001, KMU Spaustuvė

Yeagle P.L

2004, CRC Press Inc

Klefenz R.

Wiley-VCH Verlag
GmbH. Weinheim,
Germany, 2002
John Wiley & Sons
Ltd. Hoboken, New
Jersey, US 2003
2005, McGraw-Hill,
Medical Publishing
Division

Leon Shargel, Susanna WuPong, Andrew B.C.

Frokjaer S., Hovgaard L.
(editors)
Walsh G.

2002, Eidinburg,
Churchill Livingstone
Taylor and Francis.
London, New York,
2003
John Wiley & Sons
Ltd. Chichester,
England, 2004
Marcel Dekker. Inc.
New York, Basel,
Honk Kong, 1996
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10.
11.

Pharmaceutical biotechnology, 2nd Crommelin D.J.A, Sindelar
edition.
R.D. (editors)
rd
Biochemistry, 3 ed.
Mathews C.K., Van Holde
K.E., Ahern K.G.

12.

Textbook of biochemistry with Devlin T.M.
clinical correlations, 5th ed.

13.

European Pharmacopoeia. 7th
edition (with supplements)
Peptide and protein drug delivery

14.

Lee V.H.L. (editor)

15.

Physicochemical
Principles
Pharmacy. Forth edition.

of Alexander T.Florence,
David Attwood

16.

Biotechnology in healthcare. An
introduction to biopharmaceuticals

Brooks G. (editor)

Taylor and Francis.
London, 2002.
2000,Benjamin/Cumm
ings, an imprint of
Addison Wesley
Longman, Inc.
2002, Wiley-Liss,
A.John Wiley and
sons, inc. publications,
New York
2011
Marcel Dekker. Inc.
New York, Basel,
1991
2006, London,
Chicago,
Pharmaceutical press
Pharmaceutical press.
London, 1998

Įvertinimas.
GALUTINIO EGZAMINO VERTINIMO APRAŠYMAS
Galutinis egzamino vertinimas yra 100 %. Jis susideda iš dviejų dalių:
60 % kaupiamosios dalies + 40 % baigiamojo egzamino dalies įvertinimo
Kaupiamąją balo dalį sudaro:
30 % auditorinio darbo + 70 % savarankiško darbo.
Auditorinis darbas apjungia studijuojančiųjų dalyvavimą paskaitose ir pasisakymus seminaruose.
Savarankiškas darbas apima referato paruošimą ir viešą pristatymą. Referato temą skiria
„Biotechnologiniai vaistai“ doktorantūros programos koordinatorius, glaudžiai bendradarbiaudamas
su programoje tiesiogiai dalyvaujančiais dėstytojais, doktorantūros moksliniu vadovu ir pačiu
doktorantu. Referato apimtis – ne mažiau 10 psl., 1,5 intervalo 12 dydžio Times New Roman šriftu.
Referato rašyme rekomenduotina naudoti ne mažiau 20 mokslinių publikacijų, paskelbtų per
pastaruosius 5 metus. Viešo pristatymo metu autorius pagrindžia temos aktualumą, naujumą,
apžvelgia ir įvertina kitų mokslininkų paskelbtų tyrimų rezultatus, pagrindžia planuojamų vykdyti
mokslinių tyrimų kryptį. Apie referato viešą pristatymą autorius informuoja LSMU farmacijos
fakulteto mokslinę ir akademinę visuomenę pateikdamas atitinkamą informaciją farmacijos
fakulteto tarybai ir paskelbdamas apie pristatymo laiką ir vietą skelbimų lentoje ne vėliau kaip 10
dienų iki pristatymo.
Baigiamojo egzamino dalies aprašymas:
Baigiamąjį egzaminą sudaro teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimas.
Egzaminas laikomas atsakant į 3 pateiktus klausimus. Egzamino klausimų sąrašas paskelbiamas ne
vėliau kaip 30 dienų iki nustatytos egzamino datos.

