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DUOMENYS APIE 2010–2014 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo 
Nr. 

Konkurse dalyvavusių 
projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 
skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1 I 49 29 29  7988,2 

2 II 17 5 5  1564,9 

3 III 59 14 14  9318,4 

Iš viso:  115 48 48  18871,5 

 

SANTRAUKA 

Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“ (LNL) buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-952. Jos tikslas – gauti naujų mokslo žinių, 

reikalingų sergamumui, ligotumui, mirtingumui ir neįgalumui dėl Lietuvos gyventojams aktualiausių LNL 

(širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, cukrinio diabeto, neurodegeneracinių, alergijų ir autoimuninių 

ligų, psichikos ir elgesio sutrikimų) mažinti, parengti šių ligų profilaktikos strateginius principus, sukurti 

tobulesnius jų prevencijos ir diagnostikos metodus. Programos tikslui pasiekti buvo numatyti uždaviniai: 

1. nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių pokyčių reikšmę Lietuvos 

gyventojų sveikatos netolygumams bei rizikai sirgti LNL ir moksliškai pagrįsti šių ligų profilaktikos ir kontrolės 

strateginius principus; 

2. išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio vaizdinimo metodus, skirtus LNL 

prevencijai ir ankstyvai diagnostikai. 

Programa LNL buvo vykdoma 2010–2014 metais. Per šį laikotarpį įvyko trys kvietimai teikti projektus. Iš 

viso buvo finansuoti 48 projektai (iš jų 17 skirti pirmajam ir 31 – antram uždaviniui spręsti).  

Vykdant pirmame uždavinyje numatytus tyrimus, buvo tirta atsitiktinių imčių vaikų ir paauglių 

gyvensena, jos ryšiai su socialiniais ir ekonominiais veiksniais bei sveikata: buvo nustatytas LNL rizikos 

veiksnių paplitimas tarp Lietuvos paauglių ir jo pokyčiai, išanalizuoti rizikos veiksnių ryšiai su socialiniais ir 

ekonominiais šeimos veiksniais bei nustatytos pažeidžiamiausios grupės, įvertintas mokyklos aplinkos 

poveikis paauglių LNL rizikos profiliui; nustatytas padidėjusio arterinio kraujospūdžio paplitimas tarp paauglių 

ir su juo susiję veiksniai; įvertintas alerginių ligų dažnis tarp vaikų ir jų šeimos narių, pirmą kartą Lietuvoje 

atlikti molekulinės alergologijos tyrimai ir nustatyti Lietuvai būdingi įvairių grupių alergenų komponentai, 

alergijos žymenų dažnis ir jų sąsajos su alerginėmis ligomis; taikant įvairius prognozavimo modelius, įvertinta 

vaikystėje nustatytų LNL rizikos veiksnių įtaka suaugusiųjų LNL rizikai ir parodyta, kokį poveikį suaugusių 

Lietuvos gyventojų sveikatai galėtų turėti LNL rizikos veiksnių kontrolė paauglystėje. Šių tyrimų duomenys gali 

būti panaudoti lėtinių ligų profilaktikos ir ankstyvosios diagnostikos programoms moksliškai pagrįsti, naujiems 

veiksmingiems profilaktikos ir diagnostikos metodams kurti. Tiriant suaugusius Lietuvos žmones, buvo 

įvertinti jų gyvensenos, susijusios su LNL rizika, pokyčiai per paskutiniuosius du dešimtmečius ir socialiniai 

netolygumai; nustatyti socialiniai, gyvensenos ir biologiniai veiksniai, nulemiantys sergamumą širdies ir 

kraujagyslių ligomis (ŠKL) bei piktybiniais navikais bei mirtingumą nuo jų, ir įvertinti tų veiksnių pokyčiai 

daugiau nei per tris dešimtmečius; taikant prognozavimo modelius, išskirtos socialinės ir demografinės 

gyventojų grupės, patiriančios didžiausią LNL riziką, taip pat nustatyta prognozinė LNL rizikos veiksnių vertė, 

kas ypač svarbu moksliškai pagrindžiant šių ligų profilaktikos strategijas ir kuriant naujus efektyvius šių ligų 

prevencijos ir kontrolės metodus; nustatytos psichoemocinių veiksnių ir miego sąsajos su ŠKL, psichinių 

sutrikimų ryšiai su metaboliniu sindromu ir mirtingumu; įvertinta I tipo cukrinio diabeto (CD) pirminio 

sergamumo situacija ir jos pokyčiai, sergančiųjų I tipo CD gyvenimo kokybė; nustatytas genetinių rizikos 
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veiksnių paplitimas ir ryšiai su LNL rizikos veiksniais – arterine hipertenzija, lipidų apykaitos sutrikimais, 

nutukimu, ir įvertinta genetinių veiksnių sąveika su gyvensenos veiksniais (mityba ir fiziniu aktyvumu); 

nustatyti genotipai, susiję su alerginėmis ligomis, sergamumu I tipo CD bei komplikacijų dažniu. Tiriant LNL 

sergančių Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę, šių ligų ekonominę žalą ir sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą, buvo išaiškinti demografiniai ir socialiniai veiksniai, lemiantys onkologinių ligonių 

išgyvenamumą Lietuvoje, ir tuo būdu nustatytos pažeidžiamos visuomenės grupės; įvertinta kolorektinio 

vėžio ankstyvosios diagnostikos programa; įvertinta sergančiųjų storosios ir tiesiosios žarnų bei krūties vėžiu 

ir 2 tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybė, jai įtaką darantys veiksniai, šių ligų nulemto neįgalumo mastai ir 

ekonominė žala; nustatyti psichosocialiniai veiksniai, susiję su sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo 

kokybe ir ligos baigtimis; ištirti LNL profilaktikos priemonių prieinamumo sveikatos priežiūros įstaigose 

netolygumai, šeimos gydytojų veiklos apimtys ir aktyvumas, vykdant LNL profilaktiką, ir pokyčiai per 15 metų, 

taip pat LNL rizikos veiksnių paplitimas tarp medicinos darbuotojų ligoninėse ir jų nuostatos profilaktikos 

atžvilgiu.  

Vykdant antro uždavinio projektus, tirti farmakogenetiniam poveikiui svarbūs genai, nustatytas 

Lietuvos populiacijos CYP2C9*1,*2,*3 ir VKORC1 (G-1639A) genų polimorfizmo dažnis ir parengtas ilgalaikio 

varfarino dozavimo algoritmas. Nustatyta, kad dėl didesnio SLCO1B1 geno c.521T>C polimorfizmo rizikos 

alelio C dažnio, palyginus su kitomis kaukazoidų populiacijomis, Lietuvos populiacijos asmenys patiria didesnę 

tikimybę pajusti pašalinį gydymo statinais poveikį (miopatiją ar rabdomiolizę). Tiriant gydymui tamoksifenu 

svarbius CYP2D6 geno variantus, nustatyta, kad šių alelių paplitimo dažnis nesiskiria nuo CYP2D6 alelių 

paplitimo tarp europidų populiacijos atstovų. Tiriant audinių ir ląstelių struktūros persitvarkymo žymenis, 

buvo gautos naujos fundamentalios žinios apie išeminės širdies ligos metu nustatytus ankstyvus miokardo 

intersticiumo fibrilinio kolageno kiekybinius pokyčius. Tai, nustatant miokardo remodeliavimosi molekulinius 

žymenis, sudaro prielaidas naujiems ŠKL neinvaziniams diagnostikos metodams ieškoti ir tobulinti. Duomenys 

apie TNT vaidmenį ląstelių sąveikai ir diferenciacijai teikia teorinį pagrindą inovatyvioms gydymo priemonėms 

kurti ir yra toliau plėtojami, gaminant biologinį širdies ritmo vedlį, ir gali tapti vaistų formų, galinčių pristatyti 

vaistines medžiagas į navikus, kūrimo pagrindu. Karboanhidrazės hCA XII raiškos vertinimas sukurtais aukšto 

specifiškumo imunohistocheminiu ir atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos metodais 

turi diagnostinę vertę krūties vėžio atveju ir gali būti taikinys, ieškant priešvėžinių junginių, galinčių tapti 

vaistais. Streso kinazės JNK vaidmuo reguliuojant ląstelių žūtį po chemoterapinių medžiagų poveikio galėtų 

tapti teorinis inovatyvaus kombinuoto gydymo siekiant apsaugoti kamienines organizmo ląsteles nuo 

šalutinio priešvėžinių vaistų poveikio kūrimo pagrindas. Fundamentalios žinios apie žmogaus kasos 

žvaigždinių ląstelių gyvybingumą, aktyvumą ir redokso būsenos vaidmenį veikiant alkoholiui moksliškai 

pagrindžia naujų kasos vėžio ir lėtinio pankreatito patogenezės gydymo priemonių paiešką ir kūrimą, 

panaudojant biologiškai aktyvias medžiagas flavanoidus. Alzheimerio ligos molekulinių mechanizmų tyrimai, 

įvertinant patogenezėje dalyvaujančius Aβ peptidus ir jų poveikį smegenų ląstelėms bei membranoms ir 

susiejant Aβ peptidų patologines reikšmes AL pacientų likvore ir serume su AL eigos sunkumu, sukuria 

pagrindą plėtoti specifinių molekulinių žymenų paiešką ankstyvai AL diagnostikai, AL eigai prognozuoti ir kurti 

saugias vakcinas, stabdančias AL progresavimą. Naujos žinios apie alerginių kvėpavimo ligų metu nustatytus 

Th2, Th9, Th17 ir Th1 limfocitų raiškos bei ligonių periferinio kraujo eozinofilų ir neutrofilų funkcijų pokyčius 

teikia mokslinį pagrindą alerginių uždegimų intensyvumo vertinimo žymenų paieškai tobulinti, alerginių 

kvėpavimo ligų eigai prognozuoti ir kurti inovatyvius alerginių kvėpavimo ligų gydymo metodus.  

Vykdant LNL molekulinių, genetinių, epigenetinių ir ląstelinių mechanizmų tyrimus, buvo siekiama 

pagerinti ankstyvą šių ligų diagnostiką ir gydymą, buvo kuriami piktybinių ląstelių diagnostikos metodai, 

taikyti paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio prevencijai ir diagnostikai, panaudojant naujos 

kartos kryptingą sekoskaitą, ieškomi smegenų gliomos, prostatos vėžio ir virškinimo sistemos piktybinių 
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navikų eigos prognozavimo molekuliniai žymenys, kompleksiškai tiriami leukeminių ląstelių molekuliniai 

persitvarkymo biožymenys bei nauji molekuliniai ūmios promielocitinės leukemijos gydymo mechanizmai. 

Tiriant jungiamojo audinio ligas, buvo ieškoma autoimuninėmis ligomis sergančiųjų ligos eigą 

prognozuojančių imunologinių biožymenų, atlikti vaikų, sergančių sąnarių uždegimu, sinovinio skysčio 

kamieninių ląstelių diagnostinės ir terapinės vertės tyrimai. Tiriant psichikos ligas, nustatyti kartotinių sekų 

skaičiaus įvairovės pokyčiai, kurie vėliau bus naudojami kaip genetiniai žymenys intelektinei negaliai  

Lietuvoje diagnozuoti; tiriant neurodegeneracines ligas, pasiūlytas naujas Parkinsono ligos biožymuo. 

Panaudojant šiuolaikines informacines ir neinvazines vaizdinimo technologijas, buvo sukurta dešiniojo 

skilvelio funkcijos vertinimo metodika, patobulinti ikiklinikinės kairiojo skilvelio disfunkcijos diagnostika ir 

remodeliavimosi prognozavimas, sukurtas šių patologijų ankstyvos diagnostikos ir prognozavimo algoritmas, 

taip pat – reikšmingi vainikinių arterijų stenozės prognozavimo modeliai, pagerinantys ankstyvą išeminės 

širdies ligos diagnostiką, nustatyta širdies simpatoadrenerginės inervacijos radionuklidinio vaizdinimo metodo 

vertė ankstyvam širdies nepakankamumui diagnozuoti; patobulinta kylančios aortos patologijos diagnostika: 

pirmą kartą nustatytos išsiplėtusios aortos sienos histomorfometrinių ypatumų ir aortos echokardiografinio 

tyrimo duomenų sąsajos bei FBN1 geno introninės dalies polimorfizmai, didinantys aortos aneurizmos ir 

disekacijos galimybę; patobulintas transkranijinio ultragarso metodas neurodegeneracinėms ligoms 

diagnozuoti; pagerintas optinės diagnostikos technologijų taikymas onkologijos srityje ir nubrėžtos 

tolimesnės metodikos bei aparatūros tobulinimo kryptys.  

Vykdant programą, buvo paskelbti 110 straipsnių leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo 

indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“. Programos tematika buvo 

išleista viena monografija, Europos patentų biure registruotas 1 patentas (Nr. 205442) bei pateiktos dvi 

paraiškos patentams gauti, parengtos metodinės rekomendacijos. Vykdant programos rezultatų sklaidą, 

perskaityti 177 pranešimai, iš jų 130 – tarptautinėse konferencijose. 
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ĮVADAS 

Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“ (LNL) buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-952. Jos tikslas – gauti naujų mokslo žinių, 

reikalingų sergamumui, ligotumui, mirtingumui ir neįgalumui dėl Lietuvos gyventojams aktualiausių LNL 

(širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, cukrinio diabeto, neurodegeneracinių, alergijų ir autoimuninių 

ligų, psichikos ir elgesio sutrikimų) mažinti, parengti šių ligų profilaktikos strateginius principus, sukurti 

tobulesnius jų prevencijos ir diagnostikos metodus. Programos tikslui pasiekti buvo numatyti uždaviniai: 

1. nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių pokyčių reikšmę Lietuvos 

gyventojų sveikatos netolygumams bei rizikai sirgti LNL ir moksliškai pagrįsti šių ligų profilaktikos ir kontrolės 

strateginius principus; 

2. išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio vaizdinimo metodus, skirtus LNL 

prevencijai ir ankstyvai diagnostikai. 

Programa LNL buvo vykdoma 2010–2014 metais. Per šį laikotarpį įvyko trys kvietimai teikti projektus. 

Per tą laiką buvo įteikti 115 projektų, iš kurių finansuoti 48 (iš jų 17 skirti pirmajam ir 31 – antram uždaviniui 

spręsti). Tam buvo skirta 18871,5 tūkst. Lt, iš kurių 13388,1 tūkst. Lt – antro uždavinio projektams finansuoti.  

Vykdant programą, buvo paskelbti 110 straipsnių leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo 

indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“. Programos tematika buvo 

išleista viena monografija, Europos patentų biure registruotas 1 patentas (Nr. 205442) bei pateiktos dvi 

paraiškos patentams gauti, parengtos metodinės rekomendacijos. Vykdant programos rezultatų sklaidą, 

perskaityti 177 pranešimai, iš jų 130 – tarptautinėse konferencijose.  
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DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS 

Lėtinių neinfekcinių ligų programos ataskaita pateikiama pagal vykdytus uždavinius ir jų priemones.  

 

I UŽDAVINYS. Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių 
pokyčių reikšmę Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams bei rizikai sirgti lėtinėmis 
neinfekcinėmis ligomis 

 

1.1 PRIEMONĖ. Išaiškinti lėtinių neinfekcinių ligų (LNL) rizikos veiksnių raidą vaikystės ir paauglystės 
laikotarpiu, tobulinti jų nustatymo metodus ir kriterijus, prognozuoti LNL riziką suaugus 

Vykdant 1.1 priemonę, tirta atsitiktinių imčių vaikų ir paauglių gyvensena, jos ryšiai su socialiniais ir 

ekonominiais veiksniais bei sveikata; vertintas vaikų ir paauglių antsvorio, nutukimo, arterinės hipertenzijos ir 

kitų LNL rizikos veiksnių dažnis bei jų atsiradimo priežastys; remiantis tęstinių vaikų ir paauglių tyrimų 

duomenimis, prognozuota lėtinių ligų rizika suaugusiems Lietuvos gyventojams. 

Vykdant projektą „Elgesiniai lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniai paauglystėje“ (LIG-10010, 

vadovas A. Zaborskis, LSMU), tirtas paauglių antsvorio, nesveikos mitybos, nepakankamo fizinio aktyvumo, 

rūkymo, alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas ir pokyčiai per 16 metų (nuo 1994 m.). Lyginant su kitų šalių 

bendraamžiais, Lietuvos paaugliams būdingas nedidelis (14,5 proc. tarp berniukų ir 7,8 proc. tarp mergaičių) 

antsvorio paplitimas, tačiau jis auga, ypač – tarp berniukų. Paaugliai nepakankamai vartoja daržovių ir vaisių 

bei per daug valgo saldumynų. Didelė jų dalis yra nepakankamai fiziškai aktyvūs, ir šis skaičius pastoviai auga. 

Net 21,2 proc. berniukų ir 15,0 proc. mergaičių rūko, 12,9 proc. berniukų ir 8,1 proc. mergaičių nors kartą per 

savaitę geria alkoholinių gėrimų. Šių žalingų įpročių dažnis, lyginant su 1994 metais, išaugo kelis kartus, ir 

Lietuvos paaugliai, remiantis šiais rodikliais, užima ypač blogas vietas tarp kitų Europos šalių bei JAV ir 

Kanados bendraamžių. Žalingų įpročių paplitimas buvo reikšmingai susijęs su šeimos veiksniais (pažeista 

šeimos struktūra, sunkiu bendravimu su tėvais), bendraamžių įtaka (turėjimu daug draugų, dažnai su jais po 

pamokų ir vakarais kartu leidžiamo laiko) ir su mokyklos aplinkos veiksniais. Mokykloje aktyviai vykdoma 

rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija sumažina rizikingos paauglių 

elgsenos galimybę. Paauglių fizinis aktyvumas ir mityba reikšmingai siejosi su jų šeimų socialiniais ir 

ekonominiais veiksniais, iš kurių reikšmingiausi buvo šeimos turtingumo rodikliai. Prognozuojant, kokį poveikį 

suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatai galėtų turėti LNL rizikos veiksnių kontrolė paauglystės metu, 

nustatyta, kad gyventojų sveikata labiausiai pagerėtų, jei užaugtų nuo vaikystės nerūkanti karta. Po 50 metų 

vyrų mirtingumo nuo išeminės širdies ligos (IŠL), plaučių vėžio ir lėtinių kvėpavimo sistemos ligų rodikliai 

sumažėtų atitinkamai 20,2 proc., 72,3 proc. ir 83,0 proc., o moterų – atitinkamai 9,3 proc., 51,2 proc. ir 69,0 

proc. Taigi socialinių ir ekonominių visuomenės problemų sprendimas, sveikos mokyklos aplinkos 

formavimas, dėmesys moksleivių psichosocialinėms problemoms, aktyvi LNL rizikos veiksnių prevencija ir 

kontrolė padėtų spręsti ne tik paauglių, bet ir suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatos problemas. 

Vykdant projektą „Padidėjusio arterinio kraujospūdžio paplitimas tarp 12–15 m. vaikų ir jį įtakojantys 

veiksniai“ (LIG-11014, vadovė V. Dulskienė, LSMU), siekta nustatyti 12–15 m. amžiaus Kauno, Prienų ir 

Jonavos miestų bei rajonų moksleivių padidėjusio arterinio kraujospūdžio dažnį (AKS) ir su juo susijusius 

veiksnius. Buvo pamatuotas 10323 moksleivių iš 110 mokyklų AKS, pakartotinis AKS matavimas atliktas 4135 

moksleiviams. Aukštas normalus AKS nustatytas 12,8 proc. Kauno ir 6,3 proc. Jonavos bei Prienų moksleivių, 

padidėjęs AKS – 22,2 proc. Kauno ir 25,1 proc. Jonavos bei Prienų moksleivių. Padidėjęs AKS būdingesnis 
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berniukams ir vyresnių klasių moksleiviams. Kliniškai ištyrus dalį moksleivių su padidėjusiu AKS, net 26 proc. 

nustatyta arterinės hipertenzijos diagnozė. Dėl antsvorio padidėjusio AKS šansai išaugo 3–3,5 karto, o dėl 

nutukimo – 5–12 kartų. Buvo nustatytos AKS sąsajos su fiziniu aktyvumu, miego trukme, rūkymu, 

neigiamomis emocijomis. Mažesnis nei 1 val./d. fizinis aktyvumas stiprino padidėjusio AKS šansus apie 1,5 

karto, o miego trukmė, mažesnė nei 7 val., – daugiau nei 2 kartus, rūkymas – 1,32 karto. Neigiamos emocijos 

didino aukšto normalaus AKS tikimybę. Siekiant sumažinti arterinės hipertenzijos paplitimą ir jos neigiamą 

poveikį gyventojų sveikatai, būtina matuoti vaikų ir paauglių AKS bei reguliuoti AKS rizikos veiksnius 

(kontroliuoti kūno svorį, ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius, užtikrinti pakankamą miego 

trukmę ir gerą psichinę sveikatą). 

Vykdant projektą „Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai mechanizmai Lietuvos 

naujagimių kohortoje“ (LIG-10002, vadovė habil. dr. R. Dubakienė, VU), anketinės apklausos duomenimis, 

1341 dalyvio kohortoje nustatyta apie 50 proc. vaikų, turinčių odos problemų (atopinį dermatitą). Bronchų 

astma buvo identifikuota 1,8 proc. kohortos dalyvių. Alergija sergančiųjų (n=33) bei kontrolinei (n=34) 

grupėms atlikti klinikiniai, alergologiniai, imunologiniai ir genetiniai tyrimai. Nustatyta, kad alergija 

sergančiųjų vaikų grupėje dominuoja sensibilizacija vištų kiaušinių ir namų dulkių erkių D. pteronyssinus 

alergenams. Nustatyti padidėję tiek tiriamosios, tiek kontrolinės grupių specifinių IgG4 antikūnų titrai prieš D. 

pteronyssinus alergeną bei išaugę CD14 žymens lygiai vaikų, sergančių bronchų astma, kraujyje, tačiau 

duomenų patikimumui įvertinti reikalingos tolimesnės didesnių tiriamųjų grupių analizės. Rekomenduojama 

tęsti Lietuvos naujagimių kohortos tyrimus, įtraukiant daugiau aplinkos rizikos veiksnių, pvz., sensibilizaciją 

žiedadulkių alergenams. 

Vykdant projektą „Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai Lietuvos naujagimių 

kohortoje“ (LIG-12031, vadovė habil. dr. R. Dubakienė, VU), remtasi naujagimių kohortos tyrimais. Atlikus 

1320 Lietuvos naujagimių kohortos dalyvių ir 3537 jų šeimos narių apklausą, nustatyta, kad dažniausiai 

kohortos dalyviams (24,6 proc.) pasireiškė atopinio dermatito, o šeimos nariams – egzemos ir alergijos 

maistui simptomai. Nustatyta, kad tarp alergiškų kohortos dalyvių vyrauja įsijautrinimas namų dulkių erkių, 

vištų kiaušinių, obuolių, pelynų bei beržų žiedadulkių alergenams. Rizika susirgti astma vėlesnėje vaikystėje 

didėja, jei vaiko iki 2 metų kraujyje randami IgE klasės antikūnai prieš namų dulkių erkes ir vištų kiaušinių 

alergenus. Nustatyta, kad vyrauja įsijautrinimas buitinių alergenų komponentams – namų dulkių erkių 

alergenui Derp1 ir kačių alergenui Feld1, taip pat žiedadulkių alergenų komponentams – beržų alergenui 

Betv1 ir lazdynų alergenui Cor a 1. Tai atitinka literatūros duomenis apie Rytų Europos ir Skandinavijos šalis. 

Ištyrus IgG ir IgM klasės antikūnus, nerasta aiškių virusinių infekcijų ir alerginių ligų sąsajų. Vieno nukleotido 

polimorfizmų (VNP) tyrimai berniukų grupėje parodė IL13 rs20541 T alelio ir teigiamo odos dūrio mėginio 

rizikos, IL13 rs1800925 T/T genotipo ir didesnės bronchų astmos rizikos, CD14 rs2569190 G/G ir jungtinio FLG 

rs2184953 A/G bei rs11584340 A/G genotipų ir mažesnės bronchinės astmos rizikos sąsajas. Mergaičių 

grupėje nustatytos šios sąsajos: 1) FCER1A rs2251746 C alelio ir jungtinio FLG rs2184953 A/G bei rs11584340 

A/G genotipų ir teigiamo odos dūrio mėginio rizikos; 2) teigiamo odos dūrio mėginio ir sumažėjusios IL-10 

citokino sekrecijos; 3) alergijos ir padidėjusios IL-13 citokino koncentracijos; 4) alergijos ir sumažėjusios 

CD14+ monocitų populiacijos. Šeimos narių grupėje patikimų VNP arba ląstelių populiacijų ir alerginių ligų 

sąsajų nenustatyta. Pirmą kartą Lietuvoje atliktu molekulinės alergologijos tyrimu nustatyti Lietuvai būdingi 

įvairių grupių alergenų komponentai. Tačiau, siekiant patikimai patvirtinti tiriamojo požymio ir ligos sąsajas, 

turėtų būti išanalizuotas didesnis asmenų skaičius. Rekomenduojama: 1) jei įtariama, kad vaikas turi alergiją 

maisto produktams, jį tirti pagal šiame projekte naudotą schemą; tai leistų daliai alergiškų vaikų pasiūlyti 

platesnį vengtinų alergenų sąrašą arba alergijos gydymą medikamentais; 2) įkurti Lietuvos alergiškų 

naujagimių registrą, į esamą naujagimių registrą įtraukiant anketinę apklausą ir specifinių IgE nustatymą 

virkštelės kraujyje; tai leistų atrinkti naujagimius su padidėjusia atopijos rizika ir taikyti jiems ligos prevencijos 
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priemones; 3) praplėsti alerginių ligų diagnostiką, taikant alergenų komponentų tyrimą; 4) atlikti platesnio 

masto mokslinius tyrimus ir įvertinti įsijautrinimą įvairių alergenų komponentams Lietuvoje, stebėti jau tirtų 

vaikų įsijautrinimą įvairiems alergenams bei ligos progresavimą jiems augant, ištirti itin dažno alergeno – 

namų dulkių erkių – paplitimą tiriamųjų vaikų namų ir ugdymo įstaigų aplinkoje ir nustatyti šio aplinkos 

alergeno ir alerginių ligų sunkumo sąsajas. 

Projektu „Genetinių ir gyvensenos veiksnių ryšiai, vertinant lėtinių ligų riziką ir jos pokyčius nuo 

vaikystės“ (LIG-12019, vadovė J. Petkevičienė, LSMU) buvo siekiama nustatyti genetinius ir gyvensenos 

veiksnius, susijusius su LNL rizika ir jos pokyčiais nuo vaikystės, ir įvertinti genetinių ir gyvensenos veiksnių 

sąsajas, prognozuojant lėtinių ligų riziką. Tyrimo kohortą sudarė 1977 metais ištirti atsitiktinai atrinkti Kauno 

miesto moksleiviai, gimę 1964 m. (n=1082). 2012–2013 m. atliktas kartotinis 511 (64,6 proc. kviestų) žmonių 

sveikatos patikrinimas. Sveikatos patikrinimo metu buvo vertinami gyvensenos įpročiai (mityba, fizinis 

aktyvumas, alkoholio vartojimas), atliekami antropometriniai matavimai, matuojamas AKS, atliekami 

elektrokardiografinis, funkciniai širdies bei kraujagyslių, biocheminiai kraujo tyrimai (lipidai, gliukozė, C-

reaktyvusis baltymas, leptinas). Vaikų ir suaugusiųjų LNL rizikos veiksnių lygiai buvo susiję. Nustatyta teigiama 

AKS ir antropometrinių rodiklių vaikystėje bei vidutiniame amžiuje koreliacija. Arterinės hipertenzijos rizika 

suaugus priklausė nuo vaikystės AKS ir kūno masės (KMI) pokyčio per 35 metus. Didėjant vaikystės KMI ir 

žasto bei pomentinės odos raukšlės storiui, didėjo LNL rizikos veiksnių – nutukimo, centrinio nutukimo, 

metabolinio sindromo, hiperglikemijos ir diabeto bei padidėjusios CRB koncentracijos – pavojus suaugus. 

Moterų vaikystės sistolinis AKS ir KMI prognozavo arterijų aterosklerozinius pakitimus po 35 metų. Vyrų 

miego arterijos intimos-medijos storis ir arterijų standumo rodikliai labiausiai buvo susiję su vidutinio amžiaus 

AKS. Moterų vaikystės KMI ir rūkymas suaugus bei vyrų AH buvo nepriklausomi subklinikinės aterosklerozės 

rizikos veiksniai. Didesnės sistolinio AKS reikšmės vaikystėje vyrams didino riziką numirti nuo ŠKL. Taigi, 

siekiant sumažinti LNL riziką suaugus, būtina vertinti ir kontroliuoti LNL rizikos veiksnius nuo vaikystės tam, 

kad būtų sumažintas jų lygis ir išvengta padidėjimo tolesniuose gyvenimo etapuose. Funkciniai širdies ir 

kraujagyslių tyrimai padeda tiksliau įvertinti subklinikinės aterosklerozės riziką.  

Apibendrinant projektus, vykdytus įgyvendinant 1.1 priemonę, galima teigti, kad nustatytas LNL rizikos 

veiksnių paplitimas tarp Lietuvos paauglių ir jo pokyčiai (LIG-10010), išanalizuoti rizikos veiksnių ryšiai su 

socialiniais ir ekonominiais šeimos veiksniais bei nustatytos pažeidžiamiausios grupės, įvertintas mokyklos 

aplinkos poveikis paauglių LNL rizikos profiliui (LIG-10010); nustatytas padidėjusio arterinio kraujospūdžio 

paplitimas tarp paauglių ir su juo susiję veiksniai (LIG-11014); įvertintas alerginių ligų dažnis tarp vaikų ir jų 

šeimos narių, pirmą kartą Lietuvoje atlikti molekulinės alergologijos tyrimai ir nustatyti Lietuvai būdingi įvairių 

grupių alergenų komponentai bei alergijos žymenų dažnis ir jų sąsajos su alerginėmis ligomis; patikslinti 

naujagimių ir vaikų alerginių ligų vertinimo kriterijai (LIG-10002 ir LIG-12031); taikant įvairius prognozavimo 

modelius, įvertinta vaikystėje nustatytų LNL rizikos veiksnių įtaka suaugusiųjų LNL rizikai ir parodyta, kokį 

poveikį suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatai galėtų turėti LNL rizikos veiksnių kontrolė paauglystėje (LIG-

12019 ir LIG-10010). Šių tyrimų duomenys gali būti panaudoti lėtinių ligų profilaktikos ir ankstyvosios 

diagnostikos programoms pagrįsti moksliškai ir naujiems veiksmingiems profilaktikos ir diagnostikos 

metodams kurti.  

Rekomenduojama: spręsti šeimos ir visuomenės socialines ir ekonomines problemas (pažeistą šeimos 

struktūrą, sudėtingą bendravimą su tėvais, neturtą), kad visiems vaikams ir paaugliams būtų suteiktos sveikos 

gyvensenos galimybės; formuoti sveiką mokyklos aplinką; vykdyti aktyvią lėtinių ligų rizikos veiksnių 

prevenciją (mažinti rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimą, kontroliuoti kūno svorį, 

ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius, užtikrinti pakankamą miego trukmę ir gerą psichinę 

sveikatą); vykdyti savalaikę lėtinių ligų diagnostiką ir kontrolę, siekiant užtikrinti gerą ne tik vaikų, paauglių, 

bet ir suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatą bei sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo LNL. Vaikų ir 
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paauglių LNL rizikos veiksnių stebėsena yra būtina, vertinant vykdomas prevencines priemones ir 

prognozuojant suaugusių gyventojų sveikatą bei jos pokyčius. 

Vykdant 1.1 priemonės projektus, paskelbti: 

˗ 6 straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 6 straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo žurnaluose; 

˗ 4 straipsniai Lietuvos konferencijų medžiagoje; 

˗ 1 mokslo populiarinimo straipsnis Lietuvoje;  

˗ 24 pranešimai tarptautinėse konferencijose; 

˗ 8 pranešimai Lietuvos konferencijose; 

˗ 7 informaciniai pranešimai apie projektą internete; 

˗ 5 ataskaitose pateiktos praktinės rekomendacijos. 

 
1.2 PRIEMONĖ. Nustatyti LNL epidemiologinės situacijos pokyčius ir moksliškai pagrįsti šių ligų 
profilaktikos strategijas, atsižvelgiant į gyvensenos, biologinius ir genetinius veiksnius 

Vykdant 1.2 priemonę, vertinti suaugusių Lietuvos žmonių mirtingumo, sergamumo, lėtinių ligų rizikos 

veiksnių bei gyvensenos pokyčiai; remiantis kohortinių tyrimų duomenimis, vertinta lėtinių ligų rizika; tirtos 

geno ir fenotipo bei geno ir ligos sąsajos. 

Projekto „Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos, susijusios su lėtinių ligų rizika, pokyčiai ir 

netolygumai“ (LIG-10014, vadovė J. Klumbienė, LSMU) tikslas – įvertinti suaugusių Lietuvos žmonių 

gyvensenos, susijusios su LNL rizika, pokyčius ir socialinius netolygumus. Suaugusių Lietuvos žmonių 

gyvensenos tyrimai atliekami nuo 1994 m. Aštuntas tyrimas vykdytas 2010 m. Tirti atsitiktinai atrinkti 20–64 

m. amžiaus Lietuvos gyventojai. Nustatyta, kad rūkymo paplitimas tarp moterų išaugo 1994–2000 m.; per 

paskutinį dešimtmetį kasdien rūkančių vyrų dalis sumažėjo, o moterų – nepakito. Pasyvaus rūkymo paplitimas 

tarp nerūkančių žmonių mažėjo. Nuo 1994 m. išaugo alų reguliariai vartojančių gyventojų dalis ir stipriuosius 

alkoholinius gėrimus reguliariai vartojančių moterų dalis. Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai kito sveikatai 

naudinga linkme: maistui gaminti vartojama daugiau augalinių aliejų, dažniau valgomi vaisiai ir daržovės, vis 

dėlto per dažnai vartojami sviestas ir riebus pienas. Daugumos Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas yra 

nepakankamas. Daugiau nei pusė suaugusių Lietuvos gyventojų turi antsvorį, o kas penktas yra nutukęs. Nuo 

1994 m. nutukimo paplitimas tarp vyrų padidėjo beveik du kartus, o tarp moterų nepakito. Įvairių socialinių 

Lietuvos gyventojų grupių gyvensena skyrėsi. Tarp jaunesnių žmonių buvo daugiau rūkančių ir reguliariai 

vartojančių alkoholinius gėrimus, bet mažiau turinčių per didelį kūno svorį nei tarp vyresnio amžiaus 

gyventojų. Aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų mitybos įpročiai buvo sveikesni nei žemesnio išsilavinimo 

žmonių. Rūkymo paplitimas tarp aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų buvo mažesnis, bet aukštąjį 

išsilavinimą turinčios moterys dažniau reguliariai gėrė stipriuosius alkoholinius gėrimus ir vyną. Per didelį 

kūno svorį dažniau turėjo aukštąjį išsilavinimą įgiję vyrai, bet žemesnio išsilavinimo moterys. Daugiau miesto 

nei kaimo gyventojų maistui ruošti naudojo aliejų ir kasdien valgė šviežias daržoves. Tarp miesto moterų buvo 

daugiau rūkančių ir reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus. Per 16 m. rūkymo paplitimo tarp gyventojų 

išsilavinimo grupių netolygumas padidėjo. Kitų gyvensenos veiksnių socialiniai netolygumai išliko panašūs. 

Projekto autoriai rekomenduoja, vykdant valstybines ir alkoholio kontrolės programas, daugiau dėmesio skirti 

tikslinėms gyventojų grupėms, suaktyvinti prevencinę veiklą, teikti pagalbą metantiems rūkyti, parengti 

moksliškai pagrįstas sveikos mitybos ugdymo, fizinio aktyvumo skatinimo ir nutukimo prevencijos programas, 

kurti sveikai mitybai ir fiziniam aktyvumui palankią aplinką. Visų lygių sveikatos priežiūros specialistai turėtų 

aktyviai dalyvauti sveikos gyvensenos ugdyme; reikalinga didesnė finansinė parama jų prevencinei veiklai 
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vykdyti. Gyvensenos stebėsena yra būtina, vertinant valstybines ir regionines sveikatos stiprinimo ir LNL 

profilaktikos programas. 

Projekto „Rizikos veiksnių reikšmė, prognozuojant sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir 

kraujagyslių ligų“ (LIG-10011, vadovas A. Tamošiūnas, LSMU) tikslas buvo nustatyti prognozinius veiksnius, 

turinčius reikšmės sergamumui ir mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL), ir, atsižvelgiant į ilgalaikio 

kohortų stebėjimo duomenis, sukurti prognozavimo modelį, pagrįstą biologiniais, socialiniais ir gyvensenos 

veiksniais. Tyrimo objektas buvo 7 kohortos, kurių pirminiai sveikatos patikrinimai atlikti 1972–1974 m. – 

2006–2008 m. laikotarpiu. Tyrimo metu panaudoti pirminių kohortų sveikatos patikrinimų ir ilgalaikio 

stebėjimo duomenys. Nustatyta, kad stebimų kohortų sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL rodikliai priklausė 

nuo tokių socialinių ir demografinių charakteristikų, kaip lytis, amžius, išsilavinimas, šeiminė ir socialinė 

ekonominė padėtis. Įvertinti pagrindinių rizikos veiksnių paplitimo tarp 45–64 metų penkių kohortų tiriamųjų 

pokyčiai, įvykę nuo 1983–1984 m. iki 2006–2008 m. Nustatyta, kad per šį tyrimo laikotarpį tarp vyrų padidėjo 

AH, rūkymo, nutukimo ir hiperglikemijos paplitimas, taip pat išaugo dažnai alkoholinius gėrimus vartojančių 

vyrų dalis; sumažėjo nepakankamo fizinio aktyvumo, antsvorio ir per mažos didelio tankio lipoproteinų 

cholesterolio koncentracijos paplitimas. Tarp moterų padidėjo rūkymo, dažno alkoholinių gėrimų vartojimo, 

hiperglikemijos ir hipertrigliceridemijos paplitimas, o AH, nutukimo ir nepakankamo fizinio aktyvumo 

paplitimas sumažėjo. Net baigiantis laikotarpiui visų biologinių ir gyvensenos LNL rizikos veiksnių paplitimas 

išliko didelis, o jų kontrolė buvo nepakankama. Pavyzdžiui, AH buvo efektyviai gydoma tik 19,7 proc. vyrų ir 

29,7 proc. moterų. Subjektyvus savo sveikatos vertinimas buvo reikšmingas mirtį nuo ŠKL prognozuojantis 

požymis. Be to, blogesnė gyvenimo kokybė (jos fizinis aspektas) reikšmingai didino mirties nuo visų priežasčių 

riziką. Analizuotas 45–72 metų tiriamųjų genų, susijusių su renino–angiotenzino–aldosterono sistema, ryšys 

su AH. Genų polimorfizmų paplitimo skirtumų tarp žmonių su normaliu ir padidėjusiu AKS nenustatyta. 

Panaudojus prognozinius modelius, nustatyta, kad pagal stebėjimo laikotarpį, lytį ir amžių skirtingose 

kohortose sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL rizika labiausiai buvo susijusi su tokiais biologiniais ir 

gyvensenos rizikos veiksniais, kaip AH, sutrikusi lipidų apykaita, rūkymas ir nepakankamas fizinis aktyvumas. 

Taigi, norint sumažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo ŠKL, būtina skirti daugiau dėmesio 

tradicinių biologinių ir gyvensenos rizikos veiksnių profilaktikai ir kontrolei. Ypač atkreiptinas dėmesys į 

padidėjusio AKS prevenciją, savalaikį AH nustatymą ir efektyvų gydymą. 

Projekto „Genų ir mitybos sąveika, vertinant dislipidemijų ir nutukimo riziką tarp Lietuvos gyventojų“ 

(LIG-10015, vadovė J. Petkevičienė, LSMU) tikslas – įvertinti suaugusių Lietuvos gyventojų populiacijos 

genetinių ir mitybos veiksnių, susijusių su lipidų apykaitos sutrikimų ir nutukimo rizika, sąveiką. Tirtos Kauno 

miesto ir penkių Lietuvos rajonų 25–70 metų gyventojų atsitiktinės imtys (n=2190). Taikant dažnuminį ir 24 

val. mitybos apklausos metodą, atliktas gyventojų mitybos tyrimas, nustatytas nutukimo ir lipidų apykaitos 

sutrikimų paplitimas. Tirti apolipoproteino E (APOE), SCARB1, PPARα ir FTO genų polimorfizmai. Lietuvos 

gyventojų mityba neatitiko sveikos mitybos rekomendacijų. Per didelę energijos dalį sudarė riebalai (43,3 

proc. vietoj rekomenduojamų 30 proc.), ypač sočiosios riebalų rūgštys (14,9 proc. vietoj 10 proc.). Buvo 

gaunama per daug energijos iš lengvai pasisavinamų angliavandenių (16 proc. vietoj 10 proc.), o maistinių 

skaidulų kiekis buvo nepakankamas. Dažnai vartoti mėsos produktai ir saldumynai, nepakankamai valgoma 

daržovių ir vaisių, grūdinių produktų bei žuvies. Net 27,8 proc. vyrų ir 32 proc. moterų buvo nutukę, didelė 

dalis turėjo lipidų apykaitos sutrikimų. Nustatytas tiesioginis sočiųjų riebalų rūgščių kiekio maisto davinyje ir 

bendro bei mažo tankio lipoproteinų cholesterolio (MTL-C) koncentracijos kraujyje ryšys. Žmonėms, 

turintiems APOE2 genotipą, nustatyta mažiausia bendro ir MTL-C koncentracija, o vyrų, turinčių APOE4 

genotipą, šių lipidų koncentracija kraujyje buvo didžiausia. Vyrams, turintiems TT genotipą, didelės MTL-C 

koncentracijos šansai buvo 2,3 karto didesni nei turintiems CC genotipą, o CT genotipo vyrams padidėjusios 

trigliceridų koncentracijos šansai buvo mažesni nei CC genotipo vyrams. Padidėjusios trigliceridų 
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koncentracijos šansai vyrams, turintiems PPARα genotipą CG, buvo 2,9 karto didesni nei turintiems CC 

genotipą. FTO geno A alelis didino nutukimo ir padidėjusios juosmens apimties riziką. Didėjant amžiui, FTO 

genotipo ryšys su kūno svoriu silpnėjo. Genų raiška priklausė nuo gyvensenos veiksnių. Didelis sočiųjų riebalų 

rūgščių kiekis maisto davinyje augino APOE2 ir APOE3 genotipo žmonių bendro ir MTL-C koncentraciją. 

Pakankamas fizinis aktyvumas mažino FTO geno polimorfizmų poveikį kūno svoriui. Apibendrinant teigiama, 

kad netinkama mityba ir menkas fizinis aktyvumas net ir sveikatai palankių genotipų žmonėms didina lipidų 

apykaitos sutrikimų ir nutukimo riziką, o sveiki gyvensenos įpročiai mažina neigiamą genų polimorfizmų 

poveikį sveikatai, todėl būtina ugdyti sveikesnius gyventojų mitybos įpročius ir didinti jų fizinį aktyvumą. 

Vykdant projektą „Psichoemocinių ir miego sutrikimų sąryšio su širdies ligomis bei poveikio gyvenimo 

kokybei tyrimai“ (LIG-12005, vadovas habil. dr. G. Varoneckas, LSMU), 2012–2013 m. buvo pakartotinai 

ištirtas 931 Palangos miesto gyventojas. Pirminiai šių asmenų tyrimai vyko 2002–2003 m. (dalyvavo 1602 

žmonės). Nustatyta, kad per 10 metų Palangos gyventojams ėmė dažniau pasireikšti depresinė nuotaika ir 

miego sutrikimai, padaugėjo hipercholesterolemijos ir arterinės hipertenzijos atvejų, nors IŠL paplitimas išliko 

statistiškai reikšmingai nepakitęs. Mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų riziką statistiškai reikšmingai didino 

šie veiksniai: nusiskundimai sunkiu užmigimu (tik moterims), vyriškoji lytis, vyresnis amžius, arterinė 

hipertenzija, didėjantis gliukozės kiekis kraujyje, rūkymas ir sumažėjęs širdies ritmo variabilumas. Palangos 

miesto gyventojams taikant bendruomenės sveikatinimo programas, rekomenduojama atkreipti dėmesį į 

vidutinio ir vyresnio amžiaus moteris, kurioms patariama laikytis miego higienos taisyklių, didinti fizinį 

aktyvumą ir, siekiant pagerinti užmigimą ir miego kokybę, praktikuoti atsipalaidavimo technikas. Vidutinio ir 

vyresnio amžiaus Palangos miesto vyrams patariama laikytis racionalios mitybos principų – riboti valgomosios 

druskos, gyvulinės kilmės riebalų ir cukraus vartojimą, palaikyti normalų kūno svorį, didinti fizinio aktyvumo 

lygį ir sumažinti tabako gaminių vartojimą arba jų visai atsisakyti. 

Projekto „Biologinių ir elgsenos veiksnių įtakos vyrų sergamumui piktybiniais navikais tyrimas“ (LIG-

10022, vadovė dr. R. Petrauskaitė Everatt, VU Onkologijos institutas, dabar –Nacionalinis vėžio institutas) 

tikslas – ištirti elgsenos ir biologinių veiksnių įtaką vyrų sergamumui visais piktybiniais navikais bendrai ir 

pagal lokalizaciją. Kohortiniu Kauno miesto vyrų tyrimu per 30 stebėjimo metų nustatyta, kad rūkymas ir 

gausus alkoholio vartojimas yra susiję su didesne sergamumo daugeliu piktybinių navikų rizika. Rūkantieji 

statistiškai reikšmingai dažniau sirgo visais piktybiniais navikais, viršutinių kvėpavimo ir virškinimo organų, 

kepenų, kasos, plaučių, šlapimo pūslės bei storosios ir tiesiosios žarnos piktybiniais navikais. Nustatyta 

piktybinių navikų rizikos sąsaja su per dieną surūkytų cigarečių skaičiumi, rūkymo trukme ir ankstyvu 

amžiumi, kai pradėta rūkyti. Rūkymas tiriamojoje kohortoje sukėlė nuo 23 proc. iki 77 proc. labiausiai 

paplitusių piktybinių navikų. Gausus alkoholio vartojimas didino bendrai visų lokalizacijų piktybinių navikų bei 

skrandžio, viršutinių kvėpavimo ir virškinimo organų, storosios žarnos ir šlapimo pūslės piktybinių navikų 

riziką; alkoholis buvo 5–25 proc. šių lokalizacijų piktybinių navikų priežastis. Kūno masės, fizinio aktyvumo, 

arterinio kraujospūdžio, cholesterolio ir piktybinių navikų rizikos sąsajos nebuvo statistiškai reikšmingos arba 

jų nenustatyta. Konstatuojama, kad rūkymas ir alkoholio vartojimas yra svarbiausi Lietuvoje paplitusių 

piktybinių navikų rizikos veiksniai, kuriuos galima keisti. Visos strategijos, skirtos sergamumui vėžiu Lietuvoje 

mažinti, turėtų apimti rūkymo paplitimo bei alkoholio vartojimo silpninimą. Rekomenduojama: 1) informuoti 

sveikatos politikos kūrėjus ir vykdytojus, Sveikatos apsaugos ministeriją ir atitinkamas institucijas, kad būtų 

plėtojama vėžio profilaktika ir kontrolė, organizuojami renginiai, parengti leidiniai, radijo ir televizijos laidos, 

kur būtų akcentuojama rūkymo ir nesaikingo alkoholio vartojimo žala; 2) tobulinti lėtinių neinfekcinių ligų 

epidemiologijos ir profilaktikos kursą visuomenės sveikatos specialistų ir gydytojų rengimo programose – į jas 

įtraukti vėžio epidemiologiją, rizikos veiksnių išaiškinimą, jų vertinimo ir kontrolės metodus; 3) remti daugiau 

mokslinių tyrimų Lietuvoje, nagrinėjančių piktybinius navikus sukeliančius veiksnius; šie tyrimai apimtų ir kitus 

potencialius vėžio rizikos veiksnius (mitybos, aplinkos, genetinius) bei jų tarpusavio sąveiką. 
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Projekte „Pirmo tipo cukrinio diabeto registras, komplikacijų etiologinė genetika ir 

biopsichosociologija“ (LIG-10019, vadovas R. Ostrauskas, LSMU), vykdant 15–39 m. Lietuvos gyventojų 

pirminio sergamumo registrą, buvo vertinama I tipo cukrinio diabeto (CD) pirminio sergamumo situacija ir jos 

pokyčiai; vertinamas sergančiųjų I tipo CD lėtinių komplikacijų paplitimas ir genetinė rizika, taip pat 

sergančiųjų I tipo CD gyvenimo kokybė. Nustatyta, kad I tipo CD paplitimas Lietuvoje yra mažesnis už 

Pasaulinės diabeto federacijos ekstrapoliuotą paplitimą bendroje Europos populiacijoje. Pirminis sergamumas 

yra stabilus, su polinkiu į mažėjimą. Nors I tipo CD paplitimas tarp 20–24 m. ir 25–30 m. amžiaus grupių 

pradeda mažėti, bendras paplitimas tarp suaugusių gyventojų didėja. Sergamumo I tipo CD ir jo paplitimo 

rodikliai tarp vyrų didesni nei tarp moterų. Diabetinės retinopatijos, nefropatijos ir neuropatijos dažnis 

tiesiogiai priklausė nuo I tipo CD trukmės ir sergančiųjų amžiaus, bet ne nuo gyvenimo metų, kai buvo 

nustatytas diabetas. Komplikacijų dažnis buvo susijęs su glikemijos kontrolės lygiu. Vertinant sergančiųjų 

gyvenimo kokybę, nustatyti skirtumai tarp vyrų ir moterų. Moterys patyrė daugiau emocinių ir psichologinių, 

o vyrai – daugiau su fizine sveikata, dietos laikymusi, kasdieniu funkcionavimu, socialine ir fizine aplinka 

susijusių problemų. Vykdant suaugusiųjų, sergančių I tipo cukriniu diabetu, HLA II klasės DRB1, DQA1 ir DQB1 

genų polimorfizmų tyrimą, nustatyti aleliai, kurie gali teigiamai paveikti Lietuvos populiacijos pirminį 

sergamumą I tipo cukriniu diabetu ir komplikacijų atsiradimo dažnį. Rekomenduojama vertinti psichologinių ir 

biomedicininių veiksnių sąveiką, kuri yra itin reikšminga sergančiųjų lėtinėmis ligomis gyvenimo kokybei. 

Vykdant projektą „Psichikos sutrikimai pirminėje priežiūros grandyje: sąsajos su metaboliniu 

sindromu ir mirtingumu“ (LIG-11007, vadovas habil. dr. R. Bunevičius, LSMU), nustatyta, kad depresija, 

nerimo sutrikimai ir polinkis į suicidinius ketinimus yra dažniausiai pasitaikantys psichikos sutrikimai ir 

nustatomi pacientams, besilankantiems PSPC. Dabartinis didžiosios depresijos epizodas (DDE) ir DDE per 

gyvenimą buvo statistiškai reikšmingai susiję su didesniu vidutinio ir vyresnio amžiaus suaugusių asmenų 

metabolinio sindromo (MetS) dažniu bendrojoje populiacijoje. Dabartinis generalizuoto nerimo sutrikimas 

(GNS) nebuvo susijęs su MetS sindromu daugiamatės regresijos modeliuose atlikus kontrolę pagal dabartinį 

DDE. Vertinant depresijos / nerimo simptomų ir MetS ryšį, nustatyta, kad depresijos, bet ne nerimo 

simptomai buvo nepriklausomai susiję su MetS. Nenustatyta reikšmingo mirtingumo rizikos padidėjimo 

vyrams, sergantiems MetS ar turintiems psichikos sutrikimų. Priešingai, vidutinio amžiaus ir vyresnių moterų 

populiacijoje metabolinis sindromas ir dabartinis generalizuoto nerimo sutrikimas didino bendro ir 

kardiovaskulinio mirtingumo, o didžiosios depresijos epizodas – kardiovaskulinio mirtingumo riziką. 

Rekomenduojama, siekiant nustatyti metabolinio sindromo komponentus bei nerimo sutrikimą, aktyviai tirti 

depresiškas moteris ir atitinkami jas gydyti – tai sumažintų bendrą mirtingumą ir kardiovaskulinį sergamumą 

bei mirtingumą. Metabolinio sindromo komponentai ir nerimo ar depresijos sutrikimų nustatymas, prevencija 

bei gydymas yra rimtas iššūkis klinicistams ir visuomenės sveikatos specialistams. 

Vykdant projektą „Genetinių ir gyvensenos veiksnių ryšiai, vertinant lėtinių ligų riziką ir jos pokyčius 

nuo vaikystės“ (LIG-12019, vadovė J. Petkevičienė, LSMU), atliktas genų, susijusių su arterine hipertenzija 

(AGT, AGTR1, ACE, ADM, CACNB2, ATP2B1), nutukimu (FTO, MCR4, NPY, POMC, LEP, LEPR, ADRB3, FABP, 

UCP) ir lipidų apykaitos sutrikimais (APOE, APOA5, LPL, INSIG2), polimorfizmų tyrimas. Atlikti genetiniai Kauno 

kohortos (n=511) ir atsitiktinės 25–70 m. Lietuvos gyventojų imties (n=2000) tyrimai. Tirtų genų polimorfizmų 

paplitimas Lietuvos populiacijoje nesiskyrė nuo kitų Europos populiacijų. LNL rizikos veiksniai priklausė nuo 

genų polimorfizmo. Vaikystėje AGT TT genotipo berniukų sistolinis AKS buvo didesnis nei MM genotipo, o 

CACNB2 CC genotipo mergaičių diastolinis AKS buvo didesnis nei GG genotipo. Mergaičių ir moterų, kurioms 

buvo nustatytas ADM AA genotipas, AKS reikšmės buvo didžiausios. ATP2B1 geno A alelis didino AH riziką 

suaugusioms moterims, o AGTR1 geno C alelis – ir vyrams, ir moterims. Moterų AH prognozę pagerino 

genetinės rizikos balų įtraukimas į prognozinį modelį. Genetinės rizikos pasikeitimas 1 balu AH tikimybę 

didino 1,3 karto. Palyginus su TT genotipu, FTO AA genotipo tirtųjų KMI ir liemens apimtis, taip pat nutukimo 
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ir metabolinio sindromo dažnis buvo didesni. Tiek vaikų, tiek ir suaugusiųjų, turinčių MC4R geno C alelį, KMI 

buvo didesnis nei MC4R TT genotipo atstovų. FABP1 GG genotipo vaikų ir suaugusiųjų KMI buvo didžiausias. 

FABP4 geno A alelio nešiotojų KMI vaikystėje buvo didesnis nei GG genotipo žmonių. INSIG2 geno C alelis 

buvo susijęs su didesniu suaugusiųjų KMI. APOE4 genotipo vyrams ir moterims nustatyta didžiausia bendro ir 

MTL cholesterolio koncentracija. Buvo vertintas genetinių ir gyvensenos veiksnių sąsajų poveikis LNL rizikos 

veiksniams. Nustatyta, kad APOE2 genotipas buvo susijęs su mažesne MTL cholesterolio koncentracija, tačiau 

tik tiems žmonėms, kurių maisto davinyje buvo daug sočiųjų riebalų rūgščių. Pakankamas fizinis aktyvumas 

mažino su nutukimu siejamų genų polimorfizmų poveikį. FTO geno AA genotipas buvo susijęs su didesniu 

KMI, liemens apimtimi, didesniu nutukimo ir metabolinio sindromo paplitimu tik nepakankamai fiziškai 

aktyvių žmonių grupėje. Esant mažam fiziniam aktyvumui, INSIG2 geno C alelis ir LEP GG genotipas buvo 

susiję su didesniu KMI. Tokių sąsajų nepastebėta fiziškai aktyvių žmonių grupėje. Taigi nors LNL rizikos 

veiksniai yra susiję su genų polimorfizmais, sveika gyvensena gali sumažinti neigiamą jų poveikį sveikatai. 

Genetiniai tyrimai gali būti naudingi, vertinant LNL riziką ir parenkant individualius profilaktikos ir gydymo 

metodus. 

Vykdant projektą „Padidėjusio arterinio kraujospūdžio paplitimas tarp 12–15 m. vaikų ir jį įtakojantys 

veiksniai“ (LIG-11014, vadovė V. Dulskienė, LSMU), buvo tirti genų, susijusių su AKS (ACE, AGTR1 ir AGT), 

polimorfizmai. Nustatyta, kad, palyginus su II genotipu, ACE ID genotipo berniukų padidėjusio AKS šansai 

buvo 1,98 karto didesni. Kiti tirti genų polimorfizmai nebuvo susiję su AKS. 

Vykdant projektą „Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai mechanizmai Lietuvos 

naujagimių kohortoje“ (LIG-10002, vadovė habil. dr. R. Dubakienė, VU), atlikti išsamūs alergija sergančiųjų 

(n=33) ir kontrolinės (n=34) grupių dalyvių genetiniai tyrimai. Ištyrus pasirinktų genų vieno nukleotido 

polimorfizmą, nustatyti statistiškai patikimi tiriamosios ir kontrolinės grupių CD14 ir IL-13 genotipų dažnio 

skirtumai. Siekiant įvertinti genetinius ir aplinkos rizikos veiksnius, svarbius alerginių ligų vystymuisi Lietuvos 

populiacijoje, reikalingi tolimesni Lietuvos naujagimių kohortos tyrimai didesnėmis tyrimo grupėmis. Siekiant 

įvertinti šių genetinių rizikos veiksnių paplitimą ir svarbą Lietuvos populiacijoje, rekomenduojama atlikti 

didesnių tyrimo grupių CD14 ir IL-13 genų polimorfizmo tyrimus. 

Apibendrinant projektus, vykdytus, įgyvendinant 1.2 priemonę, galima konstatuoti, kad buvo įvertinti 

suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos, susijusios su LNL rizika, pokyčiai per pastaruosius du dešimtmečius ir 

socialiniai netolygumai (LIG-10014); nustatyti socialiniai, gyvensenos ir biologiniai veiksniai, nulemiantys 

sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų (LIG-10011) bei piktybinių navikų (LIG-10022), taip 

pat įvertinti tų veiksnių pokyčiai per daugiau nei tris dešimtmečius; taikant prognozavimo modelius, išskirtos 

socialinės ir demografinės gyventojų grupės, patiriančios didžiausią LNL riziką (LIG-10014 ir LIG-10011), taip 

pat nustatyta prognozinė LNL rizikos veiksnių vertė (LIG-10011 ir LIG-10022) – tai ypač svarbu, moksliškai 

pagrindžiant šių ligų profilaktikos strategijas bei kuriant naujus efektyvius šių ligų prevencijos ir kontrolės 

metodus; nustatytos psichoemocinių veiksnių ir miego sąsajos su širdies ir kraujagyslių ligomis (LIG-12005), 

psichinių sutrikimų ryšiai su metaboliniu sindromu ir mirtingumu (LIG-11007); įvertinta I tipo cukrinio diabeto 

(CD) pirminio sergamumo situacija ir jos pokyčiai, sergančiųjų I tipo CD gyvenimo kokybė (LIG-10019); 

nustatytas genetinių rizikos veiksnių paplitimas ir jų ryšiai su LNL rizikos veiksniais – arterine hipertenzija (LIG-

11014 ir LIG-12019), lipidų apykaitos sutrikimais (LIG-10015 ir LIG-12019), nutukimu (LIG-10015 ir LIG-12019), 

bei įvertinta genetinių ir gyvensenos veiksnių (mitybos ir fizinio aktyvumo) sąveika (LIG-10015 ir LIG-12019); 

nustatyti genotipai, susiję su alerginėmis ligomis (LIG-10002), sergamumu I tipo CD bei komplikacijų dažniu 

(LIG-10019).  

Rekomenduojama: vykdant Valstybės rūkymo ir alkoholio kontrolės programas, daugiau dėmesio skirti 

pažeidžiamiausių visuomenės grupių žalingų įpročių prevencijai ir kontrolei, suaktyvinti prevencinę veiklą ir 

teikti pagalbą metantiems rūkyti; parengti moksliškai pagrįstas sveikos mitybos ugdymo (kur būtų ribojamas 
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valgomosios druskos, gyvulinės kilmės riebalų ir cukraus vartojimas), nutukimo prevencijos, fizinio aktyvumo 

skatinimo, AKS prevencijos ir efektyvaus gydymo programas, kurti sveikai mitybai ir fiziniam aktyvumui 

palankią aplinką; kuo anksčiau nustatyti ir kontroliuoti LNL rizikos veiksnius bei atkreipti dėmesį į 

psichosocialinius veiksnius, darančius poveikį gyvenimo kokybei ir lėtinių ligų baigtims. Sveikatos politika, visų 

lygių sveikatos priežiūros specialistų veikla bei šių specialistų rengimo programos turėtų daugiau dėmesio 

skirti LNL profilaktikai ir kontrolei. Genetiniai tyrimai gali būti naudingi, vertinant individo LNL riziką ir 

parenkant individualius profilaktikos ir gydymo metodus; nors LNL rizikos veiksniai yra susiję su genų 

polimorfizmais, sveika gyvensena gali sumažinti neigiamą jų poveikį sveikatai, todėl būtina pasitelkti 

šiuolaikines technologijas ir kurti naujus efektyvius sveikos gyvensenos ugdymo metodus. Siekiant įvertinti 

LNL epidemiologinės situacijos pokyčius ir prevencinių priemonių efektyvumą, būtina stebėti gyvensenos ir 

LNL rizikos veiksnius. Norint įvertinti geno fenotipo ir geno ligos sąsajas, potencialius dar netyrinėtus LNL 

rizikos veiksnius bei genetinių, biologinių, gyvensenos ir psichosocialinių veiksnių sąveiką, reikalingi tolimesni 

didesnių tiriamųjų grupių tyrimai. 

Vykdant 1.2 priemonės projektus, paskelbti: 

˗ 23 straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 1 straipsnis recenzuojamuose užsienio mokslo žurnaluose; 

˗ 8 straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo žurnaluose; 

˗ 1 monografija („Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas“, 2010);  

˗ 30 pranešimų tarptautinėse konferencijose; 

˗ 4 pranešimai Lietuvos konferencijose; 

˗ 7 informaciniai pranešimai apie projektą internete; 

˗ 7 ataskaitose pateiktos praktinės rekomendacijos. 

 

1.3 PRIEMONĖ. Išaiškinti LNL demografinius, socialinius ir ekonominius netolygumus, ekonomines ir 
socialines pasekmes, sergančiųjų LNL gyvenimo kokybę ir, naudojant šiuolaikines informacines 
technologijas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei efektyvumą 

Vykdant 1.3 priemonę, vertinta sveikų ir LNL sergančių Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė, šių ligų 

ekonominė žala, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.  

Projekto „Demografinių, socialinių ir teritorinių onkologinių ligonių išgyvenamumo netolygumų 

tyrimas Lietuvoje“ (LIG-10013, vadovė dr. G. Smailytė, VU Onkologijos institutas, dabar – Nacionalinis vėžio 

institutas) atliktos analizės duomenimis, Lietuvoje egzistuoja nuo demografinių veiksnių ir gyvenamosios 

vietos priklausantys onkologinių ligonių išgyvenamumo skirtumai. Geresnis onkologinių pacientų 

išgyvenamumas būdingas moterims, jaunesniems asmenims ir miestų gyventojams. Nepriklausomas didesnės 

mirtingumo rizikos susirgus onkologine liga veiksnys buvo gyvenamoji vieta – kaimo gyventojų mirtingumo 

rizika buvo didesnė. Didžiausia mirtingumo rizika nustatyta kaimo gyventojų bei 65 ir daugiau metų amžiaus 

onkologinių pacientų grupėje. Tyrimo rezultatai leido identifikuoti mažesnio išgyvenamumo rizikos gyventojų 

grupes. Nustatytas blogesnis vyresnių pacientų ir kaimo gyventojų, susirgusių vėžiu, išgyvenamumas Lietuvoje 

turėtų paskatinti imtis priemonių, leisiančių pagerinti šių gyventojų grupių sveikatos priežiūros paslaugas. 

Gauta išsami informacija sudaro sąlygas efektyvioms tikslinėms vėžio prevencijos programoms kurti ir jas 

įgyvendinti. Taip pat šio tyrimo rezultatai atskleidė, kad Vėžio registre sukaupti duomenys gali tapti svarbus 

analizės instrumentas, teikiantis operatyvią ir tikslią informaciją apie susirgusiųjų onkologinėmis ligomis 

išgyvenamumą bei leidžiančiu vertinti jo pokyčius ir skirtumus įvairiose gyventojų grupėse. Rengiant ir 

įgyvendinant visuomenės sveikatos stiprinimo, gyvenimo kokybės gerinimo ir sveikatos raštingumo skatinimo 
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programas, būtina atsižvelgti į kaimo gyventojų ir vyresnio amžiaus pacientų poreikius. Tinkamas dėmesys 

turėtų būti skiriamas ir sveikatos priežiūros paslaugų visoms gyventojų grupėms prieinamumui užtikrinti. 

Epidemiologinės situacijos stebėsenos sistema turi remtis patikimais duomenimis, todėl sveikatos politikos 

kūrėjai ir valdytojai turėtų kurti palankią aplinką, užtikrinančią nuolatinį duomenų apie onkologines ligas 

kaupimą ir analizavimą, skatinti sukauptą informaciją naudoti prevencinės sveikatos politikos sprendimams 

priimti. 

Projektu „Krūties vėžiu ir cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimo kokybės ir ligos ekonominis 

vertinimas“ (LIG-11008, vadovas habil. dr. Ž. Padaiga, LSMU), analizuojant krūties vėžiu sergančių tiriamųjų 

gyvenimo kokybę, nustatyta, kad Lietuvos moterų, susirgusių krūties vėžiu, gyvenimo kokybė yra vidutinė ir 

žemesnė nei kitų Europos šalių moterų. Buvo nustatyta, kad moteris labiausiai vargina nemiga, nuovargis ir 

finansiniai sunkumai, didesnei daliai moterų būdingi depresijos ir nerimo simptomai. Miestuose gyvenančių ir 

aukštesnįjį arba nebaigtą aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų nerimo išreikštumas buvo didesnis. Svarbiausi 

veiksniai, sąlygojantys geresnę tiriamųjų gyvenimo kokybę, buvo artimųjų parama, naudojimasis 

psichologinės pagalbos paslaugomis, geresnė finansinė situacija ir darbinis užimtumas. Iš klinikinių veiksnių – 

kombinuotas chirurginis ir chemoterapinis gydymas pirmaisiais ligos metais išliko svarbiausiu gyvenimo 

kokybę sąlygojančiu veiksniu. Krūties vėžiu susirgusių moterų gyvenimo metai, palyginus su sveikomis, buvo 

blogesni 0,18 QALY. Bendri naujai diagnozuoto krūties vėžio kaštai Lietuvoje 2011 m. siekė apie 10 mln. Lt, 

didžiausią dalį tiesioginių kaštų struktūroje sudarė chemoterapinio gydymo (26 proc.), chirurginio gydymo (25 

proc.) ir kompensuojamųjų antinavikinių vaistų kaštai (14 proc.). Moterims, kurioms tyrimo metais 

diagnozuotas IV stadijos vėžys, antinavikinias kompensuojamaisiais vaistais pirmaisiais ligos metais gydyti 

buvo skirta 3,5 karto daugiau PSDF lėšų nei moterims, kurioms diagnozuotas I–III stadijų krūties vėžys. 

Metiniai netiesioginiai krūties vėžio kaštai, sąlygoti prarastų darbingų gyvenimo metų, 2011 m. sudarė apie 9 

mln. Lt. Dėl ankstyvos mirties tirtos populiacijos moterys vidutiniškai prarado 15 gyvenimo metų.  

Tyrimo metu nustatyti šie 2 tipo cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimo kokybei neigiamai atsiliepiantys 

veiksniai: senatvės pensija, lėtinės cukrinio diabeto komplikacijos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių pokyčių 

nebuvimas. Didžiausia dalis 2 tipo cukrinio diabeto tiesioginių sveikatos priežiūros kaštų panaudojama 

stacionarinio gydymo paslaugoms ir kompensuojamųjų medikamentų išlaidoms apmokėti. Nustatyta, kad 

sergančiųjų, kuriems diagnozuotos lėtinės cukrinio diabeto komplikacijos, sveikatos priežiūros išlaidos yra 

didesnės. Netiesioginių kaštų vidurkis vienam asmeniui 2011 m. buvo 121 313,52 Lt ir, atitinkamai, 5,8 

prarasti darbingi gyvenimo metai. Šie nuostoliai buvo sąlygoti ankstyvos darbingo amžiaus tiriamųjų mirties. 

Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu gyvenimo metai, palyginus su sveikų, buvo blogesni 0,17 kokybiškų 

gyvenimo metų (QALY).  

Kadangi krūties vėžiu susirgusių moterų su sveikata susijusią gyvenimo kokybę sąlygojo 

psichosocialiniai, o ne klinikiniai veiksniai, rekomenduojama į praktiką įdiegti standartizuotą sistemą, 

padedančią identifikuoti pacientes su išreikštais depresiškumo ir nerimo simptomais bei prastesne gyvenimo 

kokybe ir jas nukreipti psichologo bei socialinio darbuotojo paramos intervencijoms. Sveikatos priežiūros 

specialistai turėtų bendradarbiauti su psichologais, socialiniais darbuotojais ir sergančiųjų šeimos nariais, 

stengtis įtraukti pacientes į gydymą – dalintis su jomis informacija apie ligą, diskutuoti, mokyti efektyvių 

streso įveikos būdų; jie turėtų skatinti ir remti organizuotų emocinės paramos ir psichologinės pagalbos 

grupių, skirtų krūties vėžiu sergančiosioms ir jų artimiesiems, veiklą; remdamiesi geros praktikos pavyzdžiais, 

specialistai turėtų sukurti ir įdiegti savanorystės arba nepelno siekiančios organizacijos principais veikiančią 

skambučių liniją, teikiančią informaciją ir konsultacijas sergančiosioms krūties vėžiu ir jų šeimos nariams; 

atsižvelgdami į tyrimo rezultatus, specialistai turėtų intensyvinti efektyvių ankstyvosios krūties vėžio 

diagnostikos metodų naudojimą kasdienėje sveikatos priežiūros praktikoje; didinti moterų informuotumą 

apie dalyvavimo profilaktinėje atrankinėje mamografinės patikros programoje naudą sveikatai ir įvertinti šio 



17 

programos proceso tarpinius rodiklius; jie turėtų sukurti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų klasifikavimo 

ir apmokėjimo sistemą, įvertinti centralizuotai perkamų vaistų pirkimo ir skyrimo tvarką bei tobulinti jų 

apskaitą, efektyviai panaudoti centralizuotai perkamiems vaistams įsigyti skiriamas lėšas.  

Taip pat, siekiant užtikrinti savalaikę cukrinio diabeto diagnostiką ir tuo pačiu išvengti bei atitolinti šios 

ligos komplikacijų išsivystymą, rekomenduojama vykdyti ankstyvosios diabeto diagnostikos programą; be to, 

sudaryti galimybes kiekvieną sergantį išmokyti savo ligos priežiūros ir gyvensenos principų. Tam atlikti 

specialistų, atitinkančių slaugytojo diabetologo kvalifikaciją, išteklių tyrimą. Pirminėje sveikatos priežiūros 

sistemos grandyje tikslinga įdiegti pacientų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu, ligos priežiūros elektroninę 

sistemą, kuri leistų taupyti cukrinio diabeto medicininius kaštus ir užtikrintų ligos priežiūros kontrolę. 

Projektas „Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, neįgalumo, gyvenimo kokybės tyrimas 

Lietuvoje“ (LIG-11017, vadovas habil. dr. K. Strupas, VU) buvo suplanuotas kaip 3 skirtingi tyrimai, kurie, 

projekto vykdymo metu, buvo papildyti ketvirtuoju.  

1. Dėl storosios ir tiesiosios žarnos vėžio (STŽV) 2005 m. Lietuvos ligoninėse operuotų ligonių 

diagnostikos, gydymo ir išgyvenimo duomenų analizė. Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos gyventojų, sergančių 

STŽV, mirštamumo, ligotumo ir neįgalumo rizikos veiksnius. Buvo surinkti 590 pacientų (45,6 proc. – moterys, 

54,4 proc. – vyrai), 2005 m. operuotų dėl STŽV LSMU, VUOI ir VULSK klinikose, demografiniai, priešoperacinio 

ištyrimo ir gydymo, operacijos, pooperacinio laikotarpio, patologinio tyrimo bei, iš populiacinio vėžio registro, 

5 metų išgyvenamumo duomenys. Vidutinis amžius – 68,3 m. Pacientai su gaubtinės žarnos (GŽ) navikais 

sudarė 46,4 proc., o su tiesiosios (TŽ) – 53,6 proc. Prieš operaciją 87,5 proc. ligonių atliktas pilvo organų 

ultragarsinis tyrimas, 53,6 proc. – krūtinės ląstos rentgenograma. Krūtinės ląstos KT atlikta 1 ligoniui, pilvo 

organų KT – 35 (5,9 proc.), dubens MRT – 2 ligoniams, transrektinis ultragarsinis tyrimas – 99 (31,7 proc.) TŽ 

naviku sergantiems asmenims. Vienam GŽ ir 8 TŽ vėžiu sergantiesiems taikyta priešoperacinė chemoterapija. 

Neoadjuvantinė spindulinė terapija, esant T3, taikyta 13,1 proc., o, esant T4 – 14,3 proc. ligonių. 9 (1,5 proc.) 

operacijos buvo atliktos laparoskopiškai, 2,5 proc. TŽ navikų operacijų – TEM, kitos operacijos – laparotomijos 

būdu. 64,3 proc. ligonių pooperacinė eiga buvo sklandi, 35,7 proc. – komplikuota. Anastomozės siūlės 

nesandarumas – 3,4 proc. ligonių. 7 (1,2 proc.) ligoniai mirė. Vidutinis dienų skaičius stacionare – 17,5. 

Patologiškai ištirta vid. 11,2 limfinių mazgų, 61,0 proc. ligonių tirta <12 l/m, 20,5 proc. – <6 l/m. TŽ 

preparatuose cirkuliarus rezekcijos kraštas įvertintas 18,4 proc. ligonių, iš jų 15,5 proc. jis buvo teigiamas. 

Mezorektumo vientisumas preparatuose netirtas. 5 metų išgyvenamumas – 52,1 proc. Pagrindinis 5 metų 

išgyvenamumą sąlygojantis veiksnys – stadija; amžiaus ar kitų veiksnių įtaka nenustatyta. 

2. Ligonių, operuotų dėl STŽV, gyvenimo kokybės tyrimas. Įtraukti pacientai su histologiškai 

patvirtintu STŽV, operuoti planine tvarka LSMU, VUOI ir VULSK 2012 09 01–2012 12 01. Buvo surinkti 

demografiniai, klinikiniai ir operacijos duomenys. Gyvenimo kokybei įvertinti naudoti išversti EORTC QLQ-C30 

ir QLQ-CR29 klausimynai. Į tyrimą buvo įtraukti 82 pacientai. Pacientų prašyta užpildyti EORTC QLQ-C30 

klausimyną 1 diena prieš operaciją, 2 ir 5 dienos bei 1 ir 3 mėn. po operacijos. QLQ-CR29 klausimynas buvo 

užpildytas prieš operaciją bei 1 ir 3 mėn. po operacijos. Statistinė analizė atlikta SPSS 12 programa, duomenys 

lyginti, naudojant chi-kvadrato, „MannWhitney U“ ir „Wilcoxon“ testus. Tyrimas parodė, kad gyvenimo 

kokybė sumažėja antrą ir penktą parą po operacijos. Lyginant su priešoperaciniais rodikliais, bendroji 

sveikatos būklė, kognityvinis ir emocinis funkcionavimas sugrįžo į priešoperacinį lygmenį. Fizinės, socialinės, 

rolės funkcijos sugrįžo į įprastinį lygį 3 mėn. po operacijos. EORTC-QLQ-CR29 rodikliai pirmus 3 mėn. po 

operacijos nekito. Geresnis ateities perspektyvos pojūtis nustatytas laparoskopu operuotiems pacientams 1 

mėn. po operacijos. Lytinė funkcija pirmus 3 mėn. po operacijos buvo daug mažesnė nei prieš operaciją.  

Tiriant gyvenimo kokybę praėjus 2 metams po STŽV operacijų, įvertinti 88 pacientų duomenys. ASA >2, 

neįgalumas po operacijos buvo nepriklausomi prognostiniai veiksniai, bloginantys bendrą sveikatos, funkcinę 

ir simptomų skales 24 mėn. po operacijos. Minimaliai invaziniai metodai gerino gyvenimo kokybę pirmąjį 
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mėn., bet neturėjo įtakos po 24 mėn. Adjuvantinė chemoterapija mažino funkcinės skalės rodiklius po 24 

mėn. Stomos suformavimas blogino bendros ir funkcinės skalės rodiklius po 1 mėn. Daugianarė regresinė 

analizė nenustatė amžiaus, lyties, priešoperacinės diagnozės, ligos laipsnio, neoadjuvantinio, spindulinio 

gydymo ar galutinės patologinės diagnozės įtakos gyvenimo kokybei po 2 metų. 

3. Tyrimo tikslas – nustatant DALY (angl. disability associated life years) ir kitus sveikatos rodiklius, 

įvertinti neįgalumą ir jo ekonominę žalą po STŽV gydymo. Tyrimu vertinama STŽV našta Lietuvoje ir ją 

sąlygojantys veiksniai. DALY rodiklis sudarytas iš YLL (netektų gyvenimo metų (sąlygotų ankstyvos mirties) ir 

YLD (metų, gyventų su negalia) sumos. Tyrimui buvo naudoti PSO Matavimų ir sveikatos informacijos 

skyriaus, Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros, „Globocan“, Lietuvos sveikatos informacijos centro, PSO 

Europos detalios mirštamumo duomenų bazės, Pasaulinės ligų naštos studijos, Sveikatos matavimų ir 

įvertinimų instituto, statistikos Lietuvoje bei Lietuvos vėžio registro duomenų ir informacijos šaltiniai. Ligų 

našta pateikiama DALY rodikliu 100000 vyrų, moterų bei abiems lytims. Taip pat naudoti ir šie rodikliai: 

sergamumas, mirštamumas, standartizuotas pagal amžių sergamumas ir mirštamumas nuo STŽV. Lietuvos 

STŽV naštos duomenys palyginti su 45 Europos šalių duomenimis. Pagal DALY rodiklį, STŽV buvo trečioji 

piktybinių navikų ligos naštos priežastis. Bendras sergamumas padidėjo nuo 35/100000 2001 m. iki 

51/100000 2011 m. DALY ir YLL rodikliai nuo 2005 m. iki 2010 m. nežymiai sumažėjo. YLL sąlygojo 97 proc. 

STŽV sukeliamos naštos 1990 m. ir 96 proc. – 2010 m. YLD rodiklis nuo 1990 m. iki 2010 m. padidėjo 22,4 

proc., tačiau pagal šį rodiklį Lietuva buvo žemiau Centrinės ir Rytų, Pietų, Šiaurės ir Vakarų Europos regionų, 

Europa-45, ES-25, ES-15 valstybių, Šiaurės, Baltijos šalių, demokratinių Europos šalių 1990 m. vidurkio. 

4. Tyrimo tikslas – įvertinti STŽV ankstyvosios diagnostikos programos pirmuosius rezultatus ir 

pasiūlyti galimas pataisas. Duomenys tyrimui apie 3 metų rezultatus gauti iš Valstybinės ligonių kasos, jie 

palyginti su ES reikalavimais. Nustatyta, kad per 3 metus informacijos paslauga suteikta 271 396 žmonėms 

(30,5 proc. tikslinės populiacijos). 7,2 proc. slaptų kraujo tyrimų (FIT) buvo teigiami ir 92,8 proc. – neigiami. 

Siuntimo kolonoskopijai atlikti paslauga suteikta 10 190 pacientų (52,4 proc.), kolonoskopija – 12 864 

pacientams (66,1 proc.). Programoje dalyvavo 290 pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, 15 (5,2 proc.) pasiekė 

90 proc. minimalų siuntimo kolonoskopijai atlikti reikalavimą. Nerasta įstaigų dydžio, vietos, pacientų amžiaus 

ir kolonoskopijos atlikimo procentinio ryšio. Kolonoskopija buvo normali 67 proc. pacientų, biopsijos imtos 

4 251 pacientui (33 proc.). Aukšto laipsnio displazija nustatyta 3,1 proc., vėžys patvirtintas 3,1 proc. 

kolonoskopuotų ligonių. Programoje nustatyti priešingi ES kokybės reikalavimams informavimo (95 proc. – 

rekomendacijose / 30,5 proc. – programoje) bei įtraukimo (45 proc. – rekomendacijose / 100 proc. – 

programoje) rodikliai. Siuntimo kolonoskopijai atlikti ir kolonoskopijos atlikimo rodikliai yra akivaizdžiai 

mažesni, patologinis ištyrimas atitinka kokybės reikalavimus.  

Apibendrinant, pagal sukeliamą naštą STŽV užėmė trečią vietą tarp piktybinių navikų; sergamumo ir 

mirštamumo rodikliai Lietuvos regionuose labai skyrėsi. Vyrai patiria didesnę riziką sirgti STŽV nei moterys. 

Kliniškai reikšmingi gyvenimo kokybės pokyčiai nustatomi per pirmas 5 dienas po STŽV operacijos, į 

priešoperacinį lygį jie grįžta po 3 mėn. ASA >2 prieš operaciją ir neįgalumas po operacijos yra nepriklausomi 

blogesnės gyvenimo kokybės 2 metai po operacijos dėl STŽV rodikliai. Pagrindinis operuotų pacientų 5 metų 

išgyvenamumą sąlygojantis veiksnys buvo vėžio stadija. STŽV diagnostika, stadijos nustatymas, gydymas ir 

patologinis ištyrimas buvo neaiškiai reglamentuoti ir neatitiko pasaulinių reikalavimų. Tai sąlygojo ir mažesnį 

nei JAV ar Vokietijos 5 metų išgyvenamumą. Nustatyti programos trūkumai: nepakankamas kvietimas 

dalyvauti programoje ir ne visada po teigiamo imuninio tyrimo atlikta kolonoskopija. STŽV pagalbos sistemos 

rezultatai Lietuvoje yra blogi. Rekomenduojama: 1) standartizuoti ir stebėti STŽV tarnybą; specifinį gydymą 

koncentruoti siauros specializacijos skyriuose; 2) keisti ankstyvosios diagnostikos programos informavimo 

paslaugos teikimo tvarką – panaikinti privalomą pasirašymą už informacinio lapelio įteikimą; 3) užtikrinti, kad 
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po teigiamo imuninio tyrimo atsakymo būtų daroma kolonoskopija; 4) apsvarstyti programos informavimo 

paslaugos perdavimą pirminės sveikatos priežiūros įstaigų onkologijos profilio slaugytojams. 

Projekte „Sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybę ir ligos baigtis sąlygojantys veiksniai“ 

(LIG-11009, vadovė N. Mickuvienė, LSMU), remiantis ilgalaikio stebėjimo duomenimis, analizuoti sergančiųjų 

išemine širdies liga (IŠL) gyvenimo kokybę pažeidžiantys veiksniai: psichikos sutrikimai, endokrininiai ir 

uždegiminiai bei hormonų žymenys ir jų tarpusavio sąsajos. Į tyrimą įtraukti 1072 sergantieji IŠL, atvykę į 

reabilitaciją į LSMU Elgesio medicinos instituto kliniką. Tirta sergančiųjų IŠL ilgalaikė gyvenimo kokybė, 

psichikos sutrikimai, psichosocialiniai veiksniai (struktūrizuotas MINI interviu, Becko (BDI–II) ir HAD 

klausimynai, Dešimties klausimų asmenybės klausimynas, adaptuotas nuovargio (MF-20) klausimynas, D tipo 

asmenybės klausimynas, Daugiadimensinė gaunamos socialinės paramos skalė, Gyvenimo įvykių streso skalė, 

Gyvenimo kokybės SF–36 ir Minesotos „Gyvenimas sergant širdies nepakankamumu“ klausimynai). Taip pat 

vertinti uždegiminiai (interleukinas 6 ir didelio jautrumo CRB) ir hormoniniai (prohormonas N-galinis smegenų 

natriuretinis peptidas (NT-pro-BNP), TSH, FT4, FT3, rT3) žymenys. Nustatyta, kad nerimo ir depresijos 

simptomai stipriausiai veikia sergančiųjų IŠL su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, tačiau didelę įtaką turi ir 

tokie asmenybės bruožai, kaip emocinis stabilumas. Nepriklausomai nuo psichologinio distreso ir IŠL sunkumo 

sergančiųjų IŠL blogesnė gyvenimo kokybė buvo susijusi su didesniu nuovargiu ir mažesniu fiziniu pajėgumu. 

Suvokiamos socialinės paramos stoka ir daug patirtų stresinių gyvenimo įvykių blogino gyvenimo kokybę, 

ypač tai juto IŠL sergančios moterys. Sumažėjusi skydliaukės hormonų sekrecija buvo susijusi su blogesne 

sergančiųjų IŠL fizine ir psichine gyvenimo kokybe. Padidėjusi FT4 koncentracija sunkaus kardiovaskulinio 

įvykio pasireiškimo per du metus tikimybę didino apie 3 kartus. Sergantiesiems IŠL su lengvu širdies funkcijos 

nepakankamumu emocijų sutrikimo simptomai buvo susiję su blogesne psichine ir fizine gyvenimo kokybe. 

Sergantiesiems IŠL su vidutinio sunkumo širdies funkcijos nepakankamumu emocijų sutrikimo simptomai 

buvo susiję tik su blogesne emocine, bet ne su fizine gyvenimo kokybe. Didesnė NT-proBNP koncentracija 

buvo susijusi su mažesniu fiziniu pajėgumu ir su didesniu mirštamumu per 5 metus. Su sveikata susijusios 

gyvenimo kokybės sritims NT-proBNP koncentracija įtakos neturėjo. Nustatytos sergančiųjų IŠL subjektyviai 

jaučiamo nuovargio sąsajos su depresija, nerimu ir fiziniu pajėgumu. Dažnesni širdies susitraukimai ramybės 

būsenoje, sumažėjęs širdies ritmo variabilumas ir mažesnės jo spektro aukštų bei lėtų dažnių komponenčių 

vertės gali būti subjektyviai jaučiamo nuovargio prognoziniai veiksniai. Planuojant kardiologinės reabilitacijos 

programas, siūloma įvertinti ir koreguoti psichosocialinius rizikos veiksnius. Be to, rekomenduojama nustatyti 

sergančiųjų IŠL skydliaukės funkciją ir, jei yra pakitimų, taikyti gydymą, kad pagerėtų pacientų gyvenimo 

kokybė ir sumažėtų pasikartojančių sunkių kardiovaskulinių įvykių rizika.  

Projekto „LNL profilaktikos priemonių prieinamumo ir apimčių pokyčiai sveikatos sistemoje per 15 

metų“ (LIG-10001, vadovė I. Misevičienė, LSMU) tikslas – įvertinti per 15 sveikatos priežiūros reformos metų 

sveikatos sistemoje įvykusius LNL profilaktikos priemonių prieinamumo ir apimčių pokyčius bei nustatyti LNL 

profilaktikos priemonių prieinamumo netolygumus skirtingo lygmens ir pavaldumo sveikatos priežiūros 

įstaigose; įvertinti šeimos gydytojų aktyvumo ir LNL profilaktikos apimčių pokyčius 1994–2010 metais bei 

medicinos personalo rizikos susirgti LNL profilį ir nuostatas į šių ligų profilaktiką. Atlikti trys momentiniai 

šeimos gydytojų (n=236), jų pacientų (n=3493) ir ligoninės medicinos personalo (n=1019) tyrimai. Pacientų 

LNL pirminės ir antrinės profilaktikos priemonių prieinamumas nepriklausė nuo jų gyvenamosios vietos. 

Daugiau informacijos apie sveikatai žalingų veiksnių poveikį gavo vyresni, ligotesni, mažesnio išsilavinimo ir 

žalingų įpročių turintys pacientai. Tik daliai pacientų (nuo penktadalio iki dviejų trečdalių), besikreipiančių į 

šeimos gydytoją, buvo pasiūlyta dalyvauti valstybės finansuojamose prevencinės patikros dėl tam tikrų 

lokalizacijų vėžio programose. Vertinant šeimos gydytojų 15-os metų (1994–2010 m.) veiklos apimtis, 

nustatyta, kad, nepriklausomai nuo geografinės vietos ar pavaldumo, konsultuojamų pacientų skaičius 

padidėjo visuose pirminės sveikatos priežiūros centruose, bet sumažėjo vizitų į namus skaičius. Gydytojų 
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darbo valandų per savaitę skaičius nepakito, tačiau sumažėjo mėnesinių tobulinimuisi skirtų valandų skaičius. 

Taip pat, kaip ir prieš 15 metų, dauguma gydytojų teigia, kad jie kalbasi su pacientais apie sveikatą lemiančius 

rizikos veiksnius ir teikia rekomendacijas, kaip juos kontroliuoti, tačiau tik pusė apklaustų pacientų patvirtino 

šį faktą. Nustatyta, kad ligoninėse dirbančio medicinos personalo LNL rizikos veiksnių paplitimas yra gana 

didelis ir nesiskiria nuo likusios Lietuvos suaugusių žmonių populiacijos. Nors ligoninėse dirbančių gydytojų ir 

slaugytojų informuotumas apie LNL pirminę profilaktiką nėra aukštas, tačiau jų teigiamos nuostatos yra 

palankios tarptautiniams sveikatos stiprinimo standartams diegti, taip pat ir LNL profilaktikos priemonių 

plėtrai ligoninėse vykdyti. Sveikatos politikams rekomenduojama peržiūrėti šeimos medicinos plėtros 

strategiją, numatyti priemones, užtikrinsiančias tolygų šeimos gydytojų pasiskirstymą miestuose ir kaimuose, 

kelti šeimos gydytojų prestižą, vertinti jų darbo krūvį, inicijuoti skatinamųjų paslaugų už šeimos gydytojų 

veiksmingai atliekamas pirminės LNL profilaktikos priemones įvedimą, parengti mokslo žiniomis grįstus LNL 

profilaktikos ir sveikatos stiprinimo veiklų bei standartų diegimo ligoninėse planus, vykdyti medicinos 

personalo profilaktinius sveikatos patikrinimus ir LNL profilaktiką. 

Apibendrinant pagal 1.3 priemonę vykdytus projektus, galima teigti, kad, panaudojus Vėžio registre 

sukauptus duomenis, buvo išaiškinti demografiniai ir socialiniai veiksniai, lemiantys onkologinių ligonių 

išgyvenamumą Lietuvoje, ir tuo būdu nustatytos pažeidžiamos visuomenės grupės (LIG-10013); įvertinta 

kolorektinio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (LIG-11017); įvertinta sergančiųjų storosios ir 

tiesiosios žarnos, krūties vėžiu ir 2 tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybė, jai įtakos turintys veiksniai, šių ligų 

nulemto neįgalumo mastai ir ekonominė žala (LIG-11008); nustatyti psichosocialiniai veiksniai, susiję su 

sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybe ir ligos baigtimis (LIG-11009); ištirti LNL profilaktikos 

priemonių prieinamumo sveikatos priežiūros įstaigose netolygumai, šeimos gydytojų veiklos apimtys ir 

aktyvumas, vykdant LNL profilaktiką, ir jų pokyčiai per 15 metų, taip pat nustatytas LNL rizikos veiksnių 

paplitimas tarp ligoninių medicinos darbuotojų bei jų nuostatos profilaktikos atžvilgiu (LIG-10001).  

Siekiant užtikrinti tinkamas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas bei mažinti skirtingų socialinių 

ekonominių gyventojų grupių netolygumus, sukurtos rekomendacijos, skirtos pagerinti lėtinėmis ligomis 

sergančių asmenų gyvenimo kokybę bei tinkamą finansinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymą. Gauta išsami 

informacija sudaro sąlygas efektyvioms tikslinėms vėžio kontrolės programoms kurti, tobulinti ir įgyvendinti. 

Rekomenduojama suaktyvinti sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimą lėtinių ligų prevencijoje ir 

kontrolėje: taikyti finansines skatinimo priemones, diegti elektronines technologijas kasdieniame darbe, 

užtikrinti tolygų šeimos gydytojų pasiskirstymą miestuose ir kaimuose, stimuliuoti komandinį darbą, skatinti 

bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais, ligoninėms parengti mokslo žiniomis grįstus 

LNL profilaktikos ir sveikatos stiprinimo veiklų standartus. Siūloma tobulinti kolorektinio vėžio ir vykdyti 

diabeto ankstyvosios diagnostikos programas. Vykdant sveikatos stiprinimo, gyvenimo kokybės gerinimo 

programas, būtina atsižvelgti į kaimo gyventojų ir vyresnio amžiaus pacientų poreikius. Sveikatos politikos 

kūrėjai ir vykdytojai turėtų užtikrinti LNL epidemiologinės situacijos stebėseną, nuolatinį duomenų apie LNL 

kaupimą ir analizavimą bei skatinti naudoti sukauptą informaciją, priimant sveikatos politikos sprendimus. 

Vykdant 1.3 priemonės projektus, paskelbti: 

˗ 13 straipsnių užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 4 straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo žurnaluose; 

˗ 8 pranešimai tarptautinėse konferencijose; 

˗ 2 pranešimai Lietuvos konferencijose; 

˗ 5 ataskaitose pateiktos praktinės rekomendacijos. 
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II UŽDAVINYS. Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio 
vaizdinimo metodus LNL prevencijai ir ankstyvai diagnostikai 

 

2.1 PRIEMONĖ. Nustatyti farmakogenetiniam poveikiui svarbius genetinius ir epigenetinius 
variantus bei jų paplitimą Lietuvos populiacijoje 

Vykdant 2.1 priemonę, tirti farmakogenetiniam poveikiui svarbūs genai, nustatytas šių genų variantų 

paplitimas Lietuvos populiacijoje ir įvertintos galimybės šiuos biožymenis taikyti LNL sergančių asmenų 

gydymui individualizuoti. 

Projekto „Genetinių ir klinikinių veiksnių įtaka ilgalaikiam varfarino dozavimui po širdies vožtuvų 

operacijų‟ (LIG-10030, vadovas P. Grybauskas, LSMU) tikslas – atsižvelgiant į varfarino farmakodinamiką ir 

farmakokinetiką reguliuojančių genų polimorfizmą bei klinikinius veiksnius, nustatyti ilgalaikio šio vaisto 

dozės skyrimo algoritmą ir įvertinti CYP2C9 bei VKORC1 genų polimorfizmo dažnį atsitiktinėje Lietuvos 

populiacijos imtyje.  

Projekto metu buvo tiriami ligoniai (n=338), kuriems LSMU MA Širdies, krūtinės ir kraujagyslių 

chirurgijos klinikoje buvo atlikta širdies vožtuvų operacija. Šiems ligoniams atlikti biocheminiai kraujo tyrimai 

inkstų, kepenų bei skydliaukės veiklai nustatyti, taip pat – kraujo krešėjimo tyrimas. CYP2C9*1, *2, *3 ir 

VKORC1 (G-1639A) genų polimorfizmo dažnis tirtas  realaus laiko PGR metodu. Lyginamoji grupė sudaryta iš 

atsitiktinės imties (n=1012) Lietuvos rajonų bei Kauno miesto gyventojų. Nustatyta, kad po trijų mėnesių nuo 

gydymo varfarinu pradžios tik 28,8 proc. ligonių vartojo reikiamą varfarino paros dozę terapiniam efektui 

pasiekti. Remiantis tyrimo duomenimis, buvo sudarytas varfarino dozavimo modelis, paaiškinantis ilgalaikiam 

vartojimui skiriamą paros varfarino dozę 50,48 proc. tikslumu. Šio modelio svarbiausi varfarino dozavimą 

lemiantys veiksniai: CYP2C9*3 ir VKORC1 G alelis, ligonio amžius metais, kūno svoris kilogramais ir kalcio 

kanalų blokatorių vartojimas. Atsižvelgiant į tai, kad lietuvių populiacijoje CYP2C9*1 (laukinio tipo) alelis 

nustatytas 96,3 proc., o VKORC1 G alelis – 88 proc. atvejų, populiacija gali būti įvardinama kaip greitai 

metabolizuojanti varfariną. Todėl, lietuvius gydant varfarinu, lyginant su kitais europiečiais, reikėtų didesnių 

vaisto dozių. Duomenys pateikti širdies ir kraujagyslių chirurgų bei kardiologų konferencijų metu. 

Analogiški duomenys, patvirtinantys, kad lietuviams, lyginant su kitais europiečiais, reikia didesnių 

varfarino dozių, gauti vykdant projektą „Lietuvos populiacijos genominė įvairovė ir koronarinės širdies ligos 

individualaus gydymo galimybės“ (LIG-100080, vadovė Z. A. Kučinskienė, VU). Šio projekto tikslas – pagal DNR 

žymenis, siejamus su farmakogenetiniu atsaku ir individualiomis Lietuvos populiacijos sergančių koronarine 

širdies liga (KŠL) asmenų grupės organizmo savybėmis, įvertinti genetinės įvairovės ir genetinės struktūros 

ypatumus ir taip pritaikyti turimus duomenis individualizuotai KŠL diagnostikai, prognozei ir gydymui vykdyti. 

Įgyvendinant projektą, buvo sukaupta sergančių koronarine širdies liga asmenų (30 asm.) ir jų tėvų arba sibsų 

(60 asm.) (iš viso – 90 asm.) biobazė, tinkama genominiams ir pogenominiams bei klinikiniams ir 

biocheminiams plataus masto tyrimams atlikti.  

Įvertinus ligonių, sergančių koronarine širdies liga, ir jų pirmos eilės giminių uždegimo ir metabolizmo 

žymenų pokyčius, pirmos eilės giminių grupėje nustatyta didesnė aterogenezės aktyvumą atspindinčių 

žymenų – cholesterolio, oksiduotų MTL, C reaktyviojo baltymo – koncentracija; tai galima paaiškinti giminių 

grupės genetiniu polinkiu į aterosklerozę ir šiuos rizikos veiksnius mažinančia medikamentinio gydymo įtaka 

ligonių grupės rodikliams. Atlikus klinikinį ir instrumentinį kraujagyslių tyrimą, probandų ir tėvų (sibsų) 

grupėse aptikti ateroskleroziniai jų pokyčiai. Remiantis gautais genotipavimo duomenimis, buvo analizuojami 

VNP ir kartotinių sekų skaičiaus variantai (KSSV) bei atliktas nepusiausviro perdavimo testas (TDT).  
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KŠL sergančių probandų grupės KSSV analizė atskleidė kartotinių sekų skaičiaus variacijos įvairovę. Be 

polimorfinių europiečių populiacijoms būdingų variantų nustatyta ir unikalių nežinomos reikšmės 

persitvarkymų. Vienas tokių – 8p22 srityje esanti 101 kbp dydžio heterozigotinė duplikacija, apimanti MSR1 

(angl. macrophage scavenger receptor 1) geną, kuris gali būti svarbus aterosklerozės ir koronarinės širdies 

ligos patogenezei bei gali būti siejamas su uždegimu. TDT analizės metu buvo nustatyta statistiškai reikšminga 

aterosklerozės fenotipo ir 6 specifinių VNP žymenų bei KŠL ir 11 genominių VNP žymenų asociacija. Remiantis 

genotipavimo duomenimis, buvo nustatyti 13 genų kandidatų: ITGA2, IL1B, ALOX5AP, OR13G1, MMP9, 

NFKB1, RTN4, ZNF385B, LOC340073, FBXL17, LOC100506605, ITPR2 ir MSR1. Dauguma šių genų yra tiesiogiai 

ar netiesiogiai susiję su oksidacinio streso biologiniais keliais, kurie turi didelės reikšmės aterosklerozės ir KŠL 

fenotipų formavimuisi.   

Atlikus VNP analizę, genuose, siejamuose su vaistų veiksmingumu bei galimo pašalinio poveikio 

pasireiškimu statinais ir antikoaguliantais gydomiems ligoniams, buvo pastebėti tam tikri Lietuvos 

populiacijos tiriamųjų grupės genominiai ypatumai. VKORC1 geno alelių dažnių pasiskirstymo analizė rodo, 

kad tam, kad būtų pasiektas tam tikras terapinis efektas, Lietuvos populiacijos pacientams reikėtų skirti 

didesnę varfarino dozę nei kitų kaukazoidų populiacijų asmenims. Taip pat buvo nustatyta, kad dėl SLCO1B1 

geno c.521T>C polimorfizmo rizikos alelio C, kai kuriais atvejais – dvigubai didesnio nei kitų kaukazoidų 

populiacijų, dažnio Lietuvos populiacijos asmenys patiria didesnę tikimybę pajusti pašalinį gydymo statinais 

poveikį (miopatiją ar rabdomiolizę).  

Apibendrinti klinikiniai, biocheminiai, bioinformaciniai ir genetiniai tyrimai rodo, kad tiek individualus, 

tiek populiacijai būdingas jautrumas oksidaciniam stresui ir oksidaciniams procesams, susietiems su 

specifiniais biologiniais keliais, gali paveikti sudėtinių fenotipų, tokių kaip aterosklerozė ir koronarinė širdies 

liga, pasireiškimą. Tyrimas taip pat rodo, kad šių fenotipų prevencija ir gydymas turėtų būti papildomi ir 

grindžiami su farmakogenetiniu atsaku siejamų genų tyrimais. Tačiau siekiant tiksliau nustatyti Lietuvos 

sergančiųjų KŠL populiacijos aterogenezės ir KŠL etiopatogeninius ypatumus bei suformuoti griežtesnes 

profilaktikos, diagnostikos, prognozės ir gydymo rekomendacijas, reikia didesnės tiriamųjų imties ir 

pakartotinių patvirtinančių bei patikslinančių molekulinių genetinių tyrimų. 

Projekto „Molekuliniai žymenys krūties ir kiaušidžių vėžio prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei 

gydymui‟ (LIG-10023, vadovas R. Janavičius, IMC) metu tiriant krūties ir (ar) kiaušidžių vėžiu sergančių 

pacientų kohortą, buvo nustatytas dažniausių BRCA1 / 2 genų mutacijų paplitimas epitelinio kiaušidžių vėžio 

(EKV) imtyje. Tai sudarė 16 proc. EKV atvejų be šeiminės anamnezės. BRCA genų mutacijos yra teigiamas 

prognozinis sergamumo kiaušidžių vėžiu veiksnys, nes BRCA+ navikai geriau atsako į gydymą platinos grupės 

preparatais. Buvo nustatytas BRCA1 ir BRCA2 mutacijų paplitimas krūties ir (ar) kiaušidžių vėžio atvejų imtyje, 

buvo ištirti gydymui tamoksifenu svarbūs klinikinės sveikų (kontrolinių) asmenų populiacijos (n=100) 

farmakogenetiniai CYP2D6 geno variantai. Gautas alelių paplitimo dažnis atitinka kitų tyrėjų duomenis apie 

tirtų CYP2D6 PM/PM alelių paplitimą Europos populiacijoje. Buvo genotipuoti du klinikinės kiaušidžių vėžiu 

sergančių pacientų kohortos ERCC1 geno variantai, kurie gali turėti įtakos atsakui į platinos grupės 

preparatus. Gauti rezultatai svarbūs individualizuotam krūties ir kiaušidžių vėžio gydymui. Krūties ir kiaušidžių 

vėžio ankstyvo diagnostikos molekulinių žymenų tyrimo rezultatai pateikti su 2.3 priemonės projektais. 

Atsižvelgiant į tyrimo tematiką ir gautus rezultatus, projekto „Karboanhidrazių, kaip vėžinių ląstelių 

žymenų, diagnostinio potencialo įvertinimas“ (LIG-10026, vadovas D. Matulis, Biotechnologijos institutas, 

dabar – VU) aprašas perkeltas į 2.2 priemonės ataskaitos skyrių.  

Vykdant 2.1 priemonės projektus, nustatytas Lietuvos populiacijos CYP2C9*1, *2, *3 ir VKORC1 (G-

1639A) genų polimorfizmo dažnis ir parengtas ilgalaikio varfarino dozavimo algoritmas, į kurį įtraukti tiek 

klinikiniai, tiek ir genetiniai ligonių veiksniai (LIG-10030). Atsižvelgiant į CYP2C9*1 (laukinio tipo) ir VKORC1 G 

alelio dažnį, tam, kad būtų pasiektas terapinis varfarino efektas, Lietuvos populiacijos pacientams reikėtų 
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skirti didesnę šio vaisto dozę nei kitų kaukazoidų populiacijų asmenims (LIG-10030, LIG-10008). Pažymėtina, 

kad po trijų mėnesių nuo gydymo varfarinu pradžios tik 28,8 proc. ligonių vartoja reikiamą varfarino paros 

dozę terapiniam efektui pasiekti (LIG-10030). Taip pat nustatyta, kad dėl SLCO1B1 geno c.521T>C 

polimorfizmo rizikos alelio C, kai kuriais atvejais – dvigubai didesnio nei kitų kaukazoidų populiacijų, dažnio 

Lietuvos populiacijos asmenys patiria didesnę tikimybę pajusti pašalinį gydymo statinais poveikį (miopatiją ar 

rabdomiolizę) (LIG-10008).  

Tiriant gydymui tamoksifenu svarbius klinikinės sveikų (kontrolinių) asmenų populiacijos (n=100) 

CYP2D6 geno variantus, nustatyta, kad šių alelių paplitimo dažnis atitinka kitų tyrėjų duomenis apie tirtų 

CYP2D6 alelių paplitimą Europos populiacijoje (LIG-10023). 

Vykdant 2.1 priemonės projektus, paskelbti: 

˗ 2 straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 2 straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo žurnaluose; 

˗ 1 straipsnis recenzuojamame tarptautiniame žurnale;  

˗ pranešimai 3 tarptautinėse konferencijose; 

˗ sukurtas individualizuoto varfarino dozavimo algoritmas. 

 

2.2 PRIEMONĖ. Išaiškinti audinių ir ląstelių struktūros persitvarkymo žymenų reikšmę ankstyvajai 
ligų diagnostikai, jų eigos prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui. 

Vykdant 2.2 priemonę, buvo tiriami audinių ir ląstelių struktūros persitvarkymo žymenų kiekybiniai 

pokyčiai, teikiantys daug informacijos ankstyvai LNL diagnostikai; funkcinės genomikos ir proteomikos 

metodais tirtas ląstelės komponentų redokso būklės vaidmuo sukeliant ir reguliuojant apoptozinius bei 

nekrozinius procesus, kai yra pasireiškusi LNL; taip pat buvo tirti įvairių audinių ląstelių fenotipo ir funkcijos 

pokyčiai, formuojantis LNL.  

Projekto „Miokardo intersticinio kolageno ir su jo sinteze susijusių ląstelių kaita progresuojant 

ischemijai‟ (LIG-10033, vad. D. Pangonytė, LSMU) tikslas buvo nustatyti žmogaus miokardo persitvarkymo 

žymenis išemijos, kaip reikšmingiausio veiksnio, lemiančio širdies diastolinę ir sistolinę disfunkcijas, sąlygomis. 

Buvo gautos naujos išsamios žinios apie kairiojo skilvelio miokardo intersticiumo fibrilinio kolageno tinklo 

kiekybinius pokyčius ir erdvinės sandaros ypatumus bei sąsają su jį produkuojančių ir sintezę skatinančių 

ląstelių bei renino-angiotenzino sistemos komponentų pokyčiais įvairiais išeminės širdies ligos (IŠL) 

laikotarpiais. Ikiinfarktiniu periodu atsiradusi reaktyvi intersticinė fibrozė yra susijusi su stenoziniu vainikinių 

širdies arterijų pažeidimu. Poinfarktiniu periodu kolageno tinklo kiekio tolimesnis didėjimas yra susijęs su 

stenoziniu vainikinių arterijų pažeidimu ir su poinfarktinio rando dydžiu, taip pat tuo metu stipriai padaugėja 

kolageno sintezėje dalyvaujančių ląstelių (fibroblastų). Kolageno tinklo procentinis tūris koreliuoja su I ir III 

tipo kolageno procentiniu tūriu įvairiais IŠL periodais. Gautos naujos žinios apie ankstyvus miokardo 

struktūrinius pokyčius ir su juo susijusios disfunkcijos požymius sudaro sąlygas širdies ir kraujagyslių ligų 

neinvaziniams diagnostikos ir prognozės metodams ieškoti ir tobulinti. Šie tyrimai skatina tolimesnį 

molekulinių vaizdinimo metodų, tokių kaip vieno fotono emisijos kompiuterinė tomografija, pozitronų 

emisijos tomografija ir pan., kryptingą tobulinimą, nustatant įvairius miokardo remodeliavimosi molekulinius 

žymenis in vivo. 

Projektas „Tarpląstelinių tunelinių nanovamzdelių formavimosi ir savybių tyrimai“ (LIG-12013, vad. V. 

A. Skeberdis, LSMU) tyrė tunelinių nanovamzdelių (TNT) formavimąsi ir jų savybes navikinėse, širdies ir 

modelinėse ląstelėse. Ištirtos TNT struktūros ir laidumo savybės, TNT identifikuotas žmogaus gerklų 

plokščialąstelinio naviko pirminių ląstelių kultūroje, naviko audiniuose, HeLa ląstelių modelinėje sistemoje, 
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pirmą kartą parodyta TNT savybė praleisti genetinę medžiagą (siRNR) ir mitochondrijas. Parodyta, kaip TNT 

susidaro tarp žmogaus mezenchiminių ir naviko ląstelių, tarp triušio širdies miocitų ir alogeninių skeleto 

mioblastų, tarp žmogaus širdies miocitų ir žmogaus mezenchiminių ląstelių, taip pat pademonstruotas 

žmogaus gerklų naviko ląstelių invazyvumas in vivo viščiuko embriono chorioalantojinėje membranoje. Šie 

tyrimai suteikia naujų žinių apie ląstelių sąveikos, diferenciacijos ir vėžio išplitimo mechanizmus bei galimybę 

juos reguliuoti. Gauti teoriniai pagrindai plėtojami, kuriant 3D biologinį širdies ritmo vedlį, kuris ateityje 

galėtų pakeisti širdies elektrinį stimuliatorių; tikimasi, kad implantuotas biologinis ritmo vedlys 

sinchronizuosis su širdies miocitais būtent per TNT. Gautos žinios apie TNT vaidmenį praleidžiant genetinę 

medžiagą gali būti naujai kuriamų vaistų formų teorinis pagrindas, kai ląstelės, užkrautos priešnavikinėmis 

vaistinėmis medžiagomis, taip pat ir siRNA, gali būti panaudotos tikslingai pristatyti vaistus į sunkiai 

pasiekiamus navikus ir perduoti vaistines medžiagas per TNT bei plyšines jungtis. 

Vykdant projektą „Karboanhidrazių, kaip vėžinių ląstelių žymenų, diagnostinio potencialo 

įvertinimas“ (LIG-10026, vad. D. Matulis, Biotechnologijos institutas, dabar – VU) buvo tiriamos 

karboanhidrazės (CA), t. y. Zn atomą turintys metalofermentai, katalizuojantys grįžtamąją anglies dioksido 

hidratacijos reakciją, kurios metu susidaro hidrokarbonato anijonas ir protonas. Šie substratai reguliuoja ir 

dalyvauja daugelyje fiziologinių bei patologinių žmogaus organizmo reakcijų. Žmogaus organizme yra 15 CA 

izofermentų, iš kurių 12 yra aktyvūs, o kiti trys – katalitiškai neaktyvūs ir jų funkcija nežinoma. Atlikti tyrimai 

parodė, kad CA XII gali būti taikomas kaip prognozinis vėžio žymuo. Buvo sukurti monokloniniai antikūnai 

prieš CA XII ir tirta šio baltymo bei geno raiška piktybinių navikų audiniuose. Tyrimai pratęsti, vykdant 

projektą „Karboanhidrazės hCA XII, kaip vėžinių ląstelių žymens, diagnostinio potencialo įvertinimas“ (LIG-

12029, vad. D. Matulis, VU). Šio projekto tikslas buvo, tiriant klinikinius mėginius, patvirtinti karboanhidrazių 

diagnostinę vertę tam tikroms navikų rūšims bei išbandyti karboanhidrazės hCA XII slopiklius su, kaip 

vaizdinimo priemone, prikabinta fluorescuojančia žyme. Projekto vykdymo metu buvo sukurti ir optimizuoti 

du itin specifiški ir jautrūs metodai (imunohistocheminis ir atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės 

reakcijos), skirti hCA XII raiškai vėžinėse ląstelėse tirti. Metodai pritaikyti ir panaudoti daugiau nei 100 

pacientų vėžinių mėginių tyrimų metu. Krūties vėžio atveju nustatyta statistiškai patikimai didesnė hCA XII 

raiška vėžiniuose mėginiuose nei sveikuose audiniuose, todėl ši izoforma yra tinkama kaip vėžio žymuo 

krūties vėžio atveju. Projekto metu taip pat sukurti ir įvertinti nauji karboanhidrazių slopikliai su, kaip 

vaizdinimo priemone, prikabinta fluorescuojančia žyme.  

Vykdant projektą „Streso kinazės JNK, molekulinio taikinio terapijoje, veikimo prognostiniai 

žymenys“ (LIG-10034, vad. A. V. Kalvelytė, VU) buvo siekiama įvertinti streso aktyvinamos baltymų kinazės 

JNK vaidmenį apoptozėje ir nustatyti molekulinius žymenis, kuriais remiantis būtų galima prognozuoti JNK 

veikimo pobūdį ląstelių apoptozės indukcijoje. Ištirtos JNK signalinio kelio molekulių aktyvinimo 

charakteristikos (raiška, modifikacijos, lokalizacija) žmogaus nesmulkialąstelinio plaučių vėžio A549 ir 

žmogaus chroninės mieloidinės leukemijos K562 linijų ląstelėse, nustatytas skirtingas JNK vaidmuo 

reguliuojant ląstelių žūtį po chemoterapinių medžiagų poveikio. K562 ląstelėse JNK sistemos slopinimas 

stabdo ląstelių dauginimąsi, tačiau stabdo ir vaistų indukuotą apoptozę, todėl šioje sistemoje JNK kelio 

molekulių slopikliai turėtų būti naudojami atskirai nuo chemoterapinių medžiagų. A549 ląstelių sistemoje 

JNK/c-Jun slopinimas stabdo nesmulkialąstelinio plaučių vėžio dauginimąsi ir padidina jų jautrumą 

priešvėžiniams vaistams, todėl JNK/c-Jun slopinimo strategijos galėtų būti naudojamos nesmulkialąstelinio 

tipo plaučių vėžiui gydyti.  

Projekto „Kasos žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir redokso būsenos tyrimai“ (LIG-12002, vad. G. 

Barauskas, LSMU) vykdymo metu vertinta iš žmogaus kasos audinių išskirtų žvaigždinių ląstelių (ŽL) sintetinio 

ir proliferacinio aktyvumo, energetinio metabolizmo, redokso būsenos priklausomybė nuo alkoholio 

koncentracijos bei galimybė flavanoidais mažinti alkoholio poveikį ŽL. Naudojant imunofluorescentinius, 
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„Western Blot“, „ELISA“, MTT, fluorimetrinius, bioluminometrinius ir oksigrafinius tyrimus buvo nustatyta 

optimali stimuliuojanti alkoholio koncentracija (0,5 proc.), kuri didina ŽL gyvybingumą, aktino, kolageno-I, 

fibronektino sintezę, energetinį metabolizmą ir redokso būseną. Didesnė alkoholio koncentracija (1 proc.) ŽL 

veikia toksiškai. Flavanoidas cianidino-3-O-gliukozidas, priklausantis antocianinų grupei, mažina alkoholio 

stimuliuojantį poveikį ŽL. Gautos fundamentalios žinios gali būti panaudotos kaip teorinis pagrindas plėtojant 

flavanoidų, kaip antifibrogeninių preparatų, panaudojimą kasos fibrozei kasos vėžio ir lėtinio pankreatito 

patogenezėje gydyti. Tarptautiniu mastu tyrimas svarbus ir inovatyvus, nes buvo tiriamos žmogaus kasos 

audinių mėginių, paimtų kasos operacijų metu, o ne eksperimentinių gyvūnų kasos preparatų ŽL. 

Projektu „Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai“ (LIG-12048, vad. R. Morkūnienė) 

buvo siekiama nustatyti Alzheimerio ligos (AL) patogenezėje dalyvaujančių beta amiloido (Aβ) peptidų 

toksinio poveikio ląstelėms bei membranoms ir AL pacientų patologinės būsenos raidos požymių ryšį. 

Vykdymo metu išaiškintas Aβ ir jo formuojamų imuninių kompleksų su specifiniais antikūnais toksinio 

poveikio smegenų ląstelėms in vitro mechanizmas ir parodyta, kad Aβ ir virusinės kilmės peptidų bei jų 

antikūnų kompleksų toksiškumą neuronams lemia oligomerinė antigeno struktūra ir antikūno Fc dalis, kuri 

sąlygoja mikroglijos ląstelių aktyvaciją. Aβ imuniniai kompleksai fagocitines ląsteles nukreipia M1 aktyvacijos 

keliu. Gautos naujos žinios gali būti naudojamos kurti efektyvias ir saugias imunoterapines priemones, 

stabdančias AL progresavimą, tik būtina atkreipti dėmesį į mikroglijos sąlygotą neurouždegimo aktyvinimą ir 

išsikelti tikslą jį koreguoti. Projekto metu, naudojant kaspazes, buvo sukurti Aβ peptidų gavimo protokolai – 

taip imituotos biologinės Aβ susidarymo sąlygos, ir nustatyta gautų peptidų struktūra, jų citotoksinio poveikio 

fosfolipidinėms membranoms priklausomybė nuo antrinės struktūros ypatumų. Atlikti AL pacientų klinikinis 

pažinimo funkcijų, genetinis, biožymenų kraujo serume ir likvore bei, vertinant atrofinių pakitimų dinamiką, 

galvos smegenų MRT tyrimai ir nustatyta pacientų, kuriems AL diagnozė nekelia abejonių, grupė. Pirmą kartą 

Lietuvoje AL pacientams nustatytos Aβ ir Tau baltymų patologinės reikšmės likvore ir serume, kurios atitinka 

rezultatus, gautus kituose pasaulio tyrimų centruose, ir kurios galėtų būti pritaikomos AL diagnostikai vykdyti. 

Parodyta, kad didesnė fosforilinto Tau koncentracija likvore statistiškai patikimai koreliuoja su pacientų AL 

eigos sunkumu, o APOE ε4 alelio nešiotojų likvore nustatyta žemesnė Aβ1-42 koncentracija, tačiau ligos eigos 

prognozė remiantis smegenų atrofijos progresijos, genetinių APOEε, serumo ir likvoro biomarkerių kitimo 

rezultatais negalima dėl mažos tiriamųjų imties. Šie rezultatai galėtų būti vertinami ateityje, susiejant juos su 

kitų AL centrų tyrimų rezultatais.  

Projekto „Uždegiminių ląstelių fenotipo ir funkcijų ypatumai alerginių kvėpavimo ligų eigos 

prognozavimui“ (LIG-10045, vad. R. Sakalauskas, LSMU) tikslas buvo įvertinti uždegimo ląstelių fenotipo ir 

funkcijų pokyčių ypatumus alerginių kvėpavimo ligų (alerginio rinito ir alerginės astmos) eigai prognozuoti. 

Gauti rezultatai parodė, kad alerginis rinitas ir alerginė astma skiriasi klinikiniais požymiais ir uždegimo 

ląstelių fenotipų raiška bei jų funkcijomis. Sergančiųjų alergine astma periferiniame kraujyje nustatyta 

didesnė Th2 ir Th17 bei mažesnė Th1 limfocitų raiška. Ligonių, sergančių alerginėmis kvėpavimo ligomis, 

kraujo serume nustatyta padidėjusi IL-17 koncentracija, pakitusios periferinio kraujo neutrofilų funkcijos 

(chemotaksis, fagocitozė, reaktyvių deguonies formų susidarymas, apoptozės laipsnis), sąlygojančios 

sisteminį ir vietinį uždegimą. Gautos mokslinės žinios apie alerginio rinito ir alerginės astmos T limfocitų 

fenotipų raiškos pokyčius, jų ryšį su alerginių kvėpavimo ligų klinikine išraiška ir kvėpavimo takų uždegimo 

pobūdžiu sudaro prielaidas alerginėms kvėpavimo ligoms prognozuoti ir gydyti. Tyrimai tęsti, vykdant 

projektą „Th9 limfocitų raiškos ir eozinofilų aktyvumo reikšmė alerginių kvėpavimo ligų eigos prognozavimui“ 

(LIG-12057, vad. R. Sakalauskas, LSMU). Šiuo projektu buvo siekiama nustatyti Th9 limfocitų raiškos ir 

eozinofilų aktyvumo bei juos veikiančių molekulinių žymenų reikšmę alerginių kvėpavimo ligų eigai 

prognozuoti. Nustatyta, kad sergančiųjų alergine astma periferiniame kraujyje yra statistiškai reikšmingai 

didesnė Th9 limfocitų, jų ekspresuojamų IL-9 ir transkripcijos faktorių (pSTAT, PU.1, NF-kB) raiška,; visi jie yra 
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susiję su alerginiu kvėpavimo takų uždegimu ir gali būti naudojami kaip alerginių kvėpavimo takų ligų 

sisteminio uždegimo žymenys. Tai pirma studija, kuri patvirtina Th9 ląstelių poliarizaciją lėtinių alerginių ligų 

modelyje in vivo. Sergant alergine astma, statistiškai reikšmingai pakitusios eozinofilų funkcijos (chemotaksis, 

reaktyvių deguonies junginių susidarymas, degranuliacija, adhezija, apoptozė) yra susijusios su intensyvesniu 

alerginiu kvėpavimo takų uždegimu ir sudaro prielaidas šių ląstelių aktyvumui koreguoti bei astmos eigai 

prognozuoti. Gautos naujos žinios gali būti pritaikomos gydymo metodams tobulinti.  

Apibendrinant 2.2 priemonės tyrimų rezultatus, galima teigti, kad buvo gautos naujos fundamentalios 

žinios apie išeminės širdies ligos metu nustatytus ankstyvus miokardo intersticiumo fibrilinio kolageno 

kiekybinius pokyčius. Tai sudaro prielaidas naujiems širdies ir kraujagyslių ligų neinvaziniams diagnostikos 

metodams, nustatant miokardo remodeliavimosi molekulinius žymenis, rasti ir tobulinti (LIG-10033). 

Duomenys apie TNT įtaką ląstelių sąveikai ir diferenciacijai teikia teorinį pagrindą inovatyvioms gydymo 

priemonėms kurti; jie jau yra plėtojami, kuriant biologinį širdies ritmo vedlį; taip pat šie duomenys gali tapti 

naujų vaistų formų, galinčių pristatyti vaistines medžiagas į sunkiai pasiekiamus navikus, kūrimo pagrindu 

(LIG-12013). Karboanhidrazės hCA XII raiškos vertinimas sukurtais itin specifiškais imunohistocheminiu ir 

atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos metodais turi diagnostinę vertę krūties vėžio 

atveju ir gali būti taikinys, ieškant antivėžinių junginių, galinčių tapti vaistais (LIG-10026, LIG-12029). Streso 

kinazės JNK vaidmuo reguliuojant ląstelių žūtį po chemoterapinių medžiagų poveikio galėtų tapti teorinis 

inovatyvaus kombinuotojo gydymo, siekiant apsaugoti kamienines organizmo ląsteles nuo šalutinio 

priešvėžinių vaistų poveikio, paieškų pagrindas (LIG-10034). Fundamentalios žinios apie žmogaus kasos ŽL 

gyvybingumą, aktyvumą ir redokso būsenos vaidmenį, veikiant alkoholiui, moksliškai pagrindžia naujų 

gydymo priemonių, panaudojant biologiškai aktyvias medžiagas flavanoidus, paiešką ir kūrimą kasos vėžio ir 

lėtinio pankreatito patogenezės metu (LIG-12002). Alzheimerio ligos molekulinių mechanizmų tyrimai, leidę 

įvertinti patogenezėje dalyvaujančius Aβ peptidus ir jų poveikį smegenų ląstelėms bei membranoms, ir susieti 

Aβ peptidų patologines reikšmes AL pacientų likvore ir serume su AL eigos sunkumu, sukuria pagrindą plėtoti 

specifinių molekulinių žymenų paiešką ankstyvai AL diagnozuoti, AL eigai prognozuoti ir kurti saugias 

vakcinas, stabdančias AL progresavimą (LIG-12048). Naujos žinios apie alerginių kvėpavimo ligų metu 

nustatytus Th2, Th9, Th17 ir Th1 limfocitų raiškos ir ligonių periferinio kraujo eozinofilų bei neutrofilų funkcijų 

pokyčius teikia mokslinį pagrindą alerginio uždegimo intensyvumo vertinimo žymenų paieškai tobulinti, 

alerginių kvėpavimo ligų eigai prognozuoti ir inovatyviems alerginių kvėpavimo ligų gydymo metodams kurti 

(LIG-10045, LIG-12057). Sukurti ir optimizuoti 2 (imunohistocheminis, atvirkštinės transkripcijos polimerazės 

grandininės reakcijos) metodai vėžinių ląstelių diagnostikai klinikiniuose mėginiuose atlikti (LIG-10026, LIG-

12029) ir 1 Aβ peptidų gavimo protokolas, imituojantis biologines Aβ susidarymo sąlygas (LIG-12048). 

Vykdant 2.2 priemonės projektus, paskelbti: 

˗ 19 straipsnių užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 1 straipsnis Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 7 mokslo populiarinimo straipsniai Lietuvoje;  

˗ 23 pranešimai  tarptautinėse konferencijose; 

˗ 31 pranešimas Lietuvos konferencijose; 

˗ taip pat sukurti ir optimizuoti 2 metodai ir 1 protokolas; 

˗ Europos patentų biure registruotas 1 patentas (Nr. 205442).  
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2.3 PRIEMONĖ. Parinkti audinių molekulinio persitvarkymo žymenų kompleksus ankstyvajai ligų 
diagnostikai, eigos prognozavimui, gydymui ir prevencijai 

Vykdant 2.3 priemonę, buvo tiriami molekuliniai žymenų kompleksai, kurie būtų naudojami LNL 

diagnozuoti, gydyti ir ligos klinikinei eigai prognozuoti. 

Projekto „Leukemijos diagnostinių ir prognostinių žymenų tyrimai“ (LIG-10020, vad. R. 

Navakauskienė, Biochemijos institutas) tikslas – tirti molekulinius žymenis, būdingus žmogaus leukeminėms ir 

normalioms hematopoetinėms ląstelėms. Tyrimams buvo naudojamos žmogaus ūminės leukemijos ląstelės – 

potencialiai diferencijuojančios (HL-60 ir NB4), ne visiškos diferenciacijos (KG1) ir žmogaus pirminės 

hematopoetinės nediferencijuotos (CD34+) kraujo ląstelės. Vykdant projektą, buvo ištirtas leukeminių ląstelių 

ir pirminių kraujo ląstelių atsakas (diferenciacijos lygis, gyvybingumas, apoptozė) į naujus potencialius 

terapinius agentus: DNR metiltransferazių (DNMT) slopiklius (RG108, zebulariną, prokainą) ir histonų 

deacetilazių (HDAC) slopiklius (BML-210, fenilbutiratą (PB). Mokslininkai įvertino jau kliniškai naudojamos RA 

ir naujų potencialių terapinių agentų – HDAC ir DNMT slopiklių bei jų kombinacijų – efektyvumą leukeminių 

ląstelių diferenciacijai ir gyvybingumui. Pirmaisiais projekto vykdymo metais buvo ištirtas tam tikrų vėžį 

slopinančių genų (E-kadherino, p15) transkripcinis aktyvumas leukeminėse ir normaliose ląstelėse, palyginti 

šių potencialių genų-žymenų raiškos pokyčiai, ląsteles veikiant naujais cheminiais agentais, atlikti baltymų-

žymenų proteominės analizės eksperimentai. Įvykdžius projektą, nustatyta, kad tirti DNMT ir HDAC slopikliai 

veikia kooperatyviai aktyvindami histonų H4/H3 modifikacijų, atsakingų už aktyvaus chromatino būklę, 

pokyčius; DNMT slopikliai zebularinas ir RG108 bei HDAC slopiklis PB selektyviai veikia modifikuotų histonų 

H4/H3 lygį genų žymenų – E-kadherino ir p21, promotoriuose. Buvo identifikuoti baltymai ir jų grupės, kurių 

raiška skiriasi žmogaus hematopoetinių ląstelių diferenciacijos metu. Šie baltymai galėtų pasitarnauti kaip 

potencialūs diferenciacinės leukemijos terapijos biožymenys.  

Vykdant projektą „Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas“ (LIG-

12027, vad. R. Navakauskienė, VU), buvo kompleksiškai tiriami leukemijos molekuliniai persitvarkymo 

biožymenys ir vertinami jų molekuliniai veikimo mechanizmai sveikose bei leukeminėse ląstelėse. Pirmaisiais 

projekto vykdymo metais buvo ištirtas naujų epigenetinių agentų – histonų metiltransferazių (HMT) slopiklio 

BIX 01294 ir histonų deacetilazių (HDAC) slopiklio belinostato – poveikis, atskirai ir kombinacijose su retinoine 

rūgštimi (RA) bei kitais epigenetiniais agentais, žmogaus ūminės leukemijos ląstelių (HL-60, NB4) 

dauginimuisi, diferenciacijai ir apoptozei; nustatyti šiuos procesus lydinčių baltymų raiškos kitimai, 

acetiltransferazių ir metiltransferazių aktyvumas bei raiška, epigenetinių baltymų (histonų) modifikacijos; 

atlikta pirminių hematopoetinių ląstelių CD34+ ir diferencijuotų kraujo ląstelių (neutrofilų) epigenetinių 

chromatiną modifikuojančių baltymų raiškos bei modifikacijų lyginamoji analizė. Pirmųjų projekto vykdymo 

metų rezultatai suteikė prielaidą, kad didelėmis dozėmis belinostatas ir BIX galėtų būti tinkami monoterapijai, 

o minėtos kombinacijos galėtų praplėsti leukemijos diferenciacinės terapijos galimybes. 

2013 metais, naudojant in vitro modelinę sistemą, buvo nustatyti svarbių normaliai hematopoetinei 

diferenciacijai genų – GCSF, C/EBP, RAR beta ir kt. – metilinimo pokyčiai genų promotorinėse srityse; 

identifikuoti baltymų kompleksai, dalyvaujantys genų aktyvinimo procese leukeminių ląstelių diferenciacijos 

metu. Žmogaus leukeminės ląstelės HL-60 ir NB4 buvo veikiamos įvairiais epigenetiniais modifikatoriais – 

histonų metiltransferazių ir histonų deacetilazių inhibitoriais, ir diferenciacijos induktoriumi retinoine 

rūgštimi. Parodyta, kad po poveikių keičiasi RAR beta, C/EBP alfa, C/EBP delta, kadherino, p15 ir p16 genų 

promotorinių sričių metilinimo laipsnis. Darbui naudoti epigenetiniai agentai (HDAC slopiklis belinostatas ir 

HMT slopikliai BIX ir 3-DZNeplanocinas A) iki šiol nebuvo taikomi mieloidinės leukemijos diferenciacinei 

terapijai vykdyti. Gauti rezultatai patvirtino HDAC inhibitoriaus belinostato potencines priešvėžines savybes: 

leukemijos ląstelių augimo stabdymą ir granulocitinės diferenciacijos efektyvinimą, veikiant chromatino 
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struktūros pokyčius, kurie lemia diferenciaciją ar išgyvenimą sąlygojančių genų raišką. Gauti duomenys taip 

pat rodo, kad HMT blokavimas naudotais slopikliais (BIX ir 3-DZNeplanocinas A) turi priešleukeminį poveikį ir 

gali būti naudingas diferenciacinės terapijos galimybėms vystyti epigenetiniu pagrindu. Apibendrinant antrųjų 

projekto vykdymo metų rezultatus, galima teigti, kad HMTI, HDACI ir RA kombinacija potencialiai gali 

pasitarnauti žmogaus ūmiai promielocitinei leukemijai gydyti.  

Paskutiniais projekto vykdymo metais in vitro modelinėje sistemoje gauti rezultatai buvo patikrinti in 

vivo sistemoje, naudojant transgeninius laboratorinius gyvūnus (NOG peles). In vivo sistemoje, modeliu 

naudojant imunodeficitinių NOG pelių žmogaus ūmios promielocitinės leukemijos (APL) ksenograftus, 

įvertintas HDACi belinostato (Bel), HMTi 3-DZNeaplanocino A (DZNep) ir retinoinės rūgšties (RA) bei 

vakcinacijos WT1 peptido kombinacijos galimas pritaikomumas APL terapijai. Parodyta, kad tiek gydymas 

epigenetinių modifikatorių slopikliais, tiek imunizacija WT1 peptidu prailgina APL ksenograftinių pelių 

išgyvenamumą. Pastebėta, kad imunizuojant WT1 peptidu, pasiektas stipresnis efektas. Tiriant DNR 

metilinimo lygį pagal 5-metilcitozino kiekį kontrolinėse ir naujais epigenetiniais agentais paveiktose 

leukeminėse NB4 ląstelėse bei APL ksenografto ir šiais agentais gydyto ksenografto audiniuose bei 

susiformavusiuose augliuose, nustatytas augliams ir audiniams specifinis DNR metilinimo profilis ir pokyčiai 

pelių APL ksenograftų bei gydytų ksenograftų organuose. Atlikus proteominę analizę, aptikti onkožymens 

WT1 raiška leukeminėse NB4 ląstelėse bei ksenografto augliuose ir mažėjimo pokyčiai po ksenograftų 

gydymo diferencijuojančiose NB4 ląstelėse. Vėžinėse ląstelėse vykstančiai epigenominei reguliacijai išaiškinti 

tyrėjų buvo atlikti epigenetinių žymenų – histonų H4 ir H3 modifikacijų – lyginamoji analizė. Nustatyta, kad 

APL ksenograftų ir gydytų ksenograftų audiniuose tirtų epigenetinių žymenų (H4 Ac, H3 K4me3, H3 K9me3, 

H3 K27me3) aktyvumas skyrėsi nuo susiformavusių auglių ir priklausė nuo audinių specifikos bei funkcinio 

aktyvumo. Ištirti epigenetiniai ir imunoterapinis (WT1) agentai galėtų būti naudojami tolesniems tyrimams, 

jie suteiktų naujas galimybes leukemijos ankstyvajai diagnostikai, prognostikai, ligos gydymo eigos kontrolei 

bei prevencijai atlikti. 

Rezultatai, gauti in vitro ir in vivo modelinėse sistemose, suteikia prielaidą, kad naudotos HDAC ir HMT 

slopiklių kombinacijos gali būti efektyvios leukemijos epigenetinei diferenciacinei terapijai vykdyti. 

Projekto „Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio reikšmingumo įvertinimui, 

kūrimas“ (LIG-12034, vad. Juozas Lazutka, VU) tikslas – parinkti naujus molekulinius prostatos vėžio žymenis 

(genų mutacijas ir epimutacijas, genų ir mikroRNR raiškos pakitimus, funkciškai ar struktūriškai pakitusius 

baltymus), galinčius padėti prognozuoti ligos eigą ir parinkti tinkamą gydymą, taip sumažinant nereikalingų 

radikalių intervencijų skaičių ir gerinant pacientų gyvenimo kokybę.  

Projekto tyrimai buvo vykdyti dviem kryptimis: retrospektyviai ir prospektyviai. Retrospektyvinių 

tyrimų metu buvo naudojama ankstesnių projektų ir tyrimų surinkta biologinė ir mokslinė medžiaga. Šių 

tyrimų metu buvo vykdomas tolimesnis duomenų apie pacientų klinikinę eigą kaupimas, taip pat – papildomų 

biožymenų paieška ir biožymenų tyrimas navikiniame ir nenavikiniame audiniuose. Prospektyvinių tyrimų 

metu buvo renkama nauja biologinė medžiaga ir atliekamas molekulinių žymenų komplekso tinkamumo 

agresyvaus ir neagresyvaus vėžio atvejams atskirti vertinimas. 

Atliekant naujų biožymenų paiešką prostatos navikuose, DNR mikrogardelių metodu buvo nustatytas 

agresyvių (progresuojančių) navikų DNR metilinimo ir miRNR raiškos profilis, jis palygintas su 

neprogresuojančių navikų profiliu; „TaqMan“ mažo tankio gardelių metodu ar (ir) kPGR metodu patvirtinti 

nustatytos raiškos skirtumai; vieno nukleotido polimorfizmo (VNP) analizės metodu identifikuoti specifinių 

genų polimorfizmai, leidžiantys prognozuoti klinikinę ligos eigą. Tyrimų metu nustatyti ir validuoti 

biožymenys, sudarantys kompleksą, leidžiantį diagnozuoti prostatos vėžį ir įvertinti jo klinikinį reikšmingumą. 

Nustatyta, kad navikinius prostatos audinius nuo nenavikinių skiria 612 geno ir 61 tarpgeninės srities 

metilinimo profilis, o progresuojančius navikus nuo neprogresuojančių – 659 geno ir 94 tarpgeninės srities 
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metilinimo profilis. Prostatos navikams būdingas bendras 5mC kiekio sumažėjimas, su ligos progresija 

susijusių genų promotoriuose stebimas tiek DNR metilinimo kiekio padidėjimas, tiek ir sumažėjimas. 

Parodyta, kad progresuojantiems prostatos navikams būdingas reikšmingas CHI3L2, OLR1 ir SAA2 genų 

raiškos padidėjimas ir GHRH, GPR52 ir FABP7 genų raiškos sumažėjimas. Ankstyva progresija siejasi su MT1E 

raiškos silpnėjimu dėl šio geno promotoriaus hipermetilinimo. 

Atlikus miRNR raiškos tyrimą mikrogardelių metodu, nustatyta 15 miRNR (miR-95, miR-206, miR-885-

3p ir kt.), kurių raiška, lyginant su neprogresavusiais, yra 6 ir daugiau kartų didesnė agresyvios eigos 

navikuose. Parodyta, kad naudojant realaus laiko PGR, miRNR gali būti specifiškai aptinkamos priešinės 

liaukos vėžiu sergančių pacientų šlapimo nuosėdose. Neinvaziniu būdu surinktų ligonių mėginių miRNR 

tyrimas padeda atskirti agresyvesnes vėžio formas (navikus pagal atkrytį patikimai skiria miR-31, pagal stadiją 

– miR-19b raiška) ir prognozuoti ligonių išgyvenamumą iki atkryčio (miR-31 ir miR-19a raiška).  

Tiriant vieno nukleotido polimorfizmus (VNP), kaip galimus biožymenis prostatos vėžio klinikinei eigai 

įvertinti, buvo pastebėta, kad rs10778534 gali būti biožymeniu, skiriančiu BPH nuo prostatos 

adenokarcinomų, o rs1137100 yra susijęs su mažesne kliniškai agresyvaus prostatos vėžio rizika. Nustatytos 

biomolekulės yra geri neinvazinių biožymenų kandidatai, padedantys pasirinkti tinkamą pacientų gydymo 

strategiją.  

Vykdant projektą, nustatyta, kad prostatos navikams būdingas ABC transporterių genų raiškos 

sumažėjimas. ABCB1 tyrimas rodo, kad šį pokytį sukelia geno promotoriaus DNR metilinimas. ABC 

transporterių genų tyrimas siūlomas kaip prostatos vėžio biožymuo. 

Navikinį prostatos audinį nuo nenavikinio skiria genų APC, MT1E, ABCB1, CD44 hipermetilinimo dažnis, 

o progresuojantį prostatos vėžį nuo neprogresuojančio – MT1G ir RUNX3 genų hipermetilinimo dažnis. 

Pirosekoskaitos duomenys parodė, kad navikiniame audinyje daugelis genų yra intensyviau metilinti nei 

nenavikiniame, o progresuojantiems navikams būdingas didžiausias tirtų genų metilinimo intensyvumas. 

Tyrimų metu nustatyti ir (ar) validuoti biožymenys, sudarantys kompleksą, leidžiantį diagnozuoti prostatos 

vėžį ir įvertinti jo klinikinį reikšmingumą.  

Projekto „Molekuliniai žymenys krūties ir kiaušidžių vėžio prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei 

gydymui“ (LIG-10023, vad. R. Janavičius, Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras) 

tikslas – molekulinių žymenų krūties ir kiaušidžių vėžiu sergančių pacientų klinikinėje kohortoje tyrimas. Juo 

siekiama sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo krūties ir kiaušidžių vėžio, užtikrinti įrodymais pagrįstą šių 

ligų prevenciją, ankstyvą diagnostiką ir individualizuotą gydymą. Siekiant nustatyti BRCA1 ir BRCA2 genų 

mutacijų kompleksą krūties ir (ar) kiaušidžių vėžiu sergančių pacientų kohortoje, buvo surinktos tiriamosios 

imtys. Nustatyta, kad iki 15 proc. visų epitelinio kiaušidžių vėžio atvejų, diagnozuojamų Lietuvoje, pasireiškia 

dėl trijų BRCA1 geno mutacijų, didinančių riziką, įtakos. Dažniausiai Lietuvoje nustatoma BRCA1 geno 

c.4035delA mutacija, kuri atsirado apytiksliai prieš 62 kartas. Histologiškai visi mutuoti atvejai buvo 

seropapilinio tipo. Skirtumo tarp diagnozės amžiaus grupėse BRCA1+ ir BRCA1- nebuvo. Gauti duomenys 

panašūs į Baltarusijos tyrėjų duomenis (Elsakov ir kt.). 

Nustatyta, kad penkios mutacijos (4-ios BRCA1 geno ir 1-a BRCA2 geno) sudaro apie 86 proc. visų 

BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijų paveldimo krūties ir kiaušidžių vėžio atvejais. Vykdant projektą, nustatytas 

visas BRCA1 ir BRCA2 mutacijų paplitimas krūties ir (ar) kiaušidžių vėžio atvejų imtyje (22 unikalios mutacijos, 

8 iš jų sudaro 90 proc. visų BRCA1 / 2 genų mutacijų). BRCA1 / 2 genų mutacijos buvo nustatytos 40,5 proc. 

šeiminę anamnezę turinčių ir 4,6 proc. šeiminės anamnezės neturinčių krūties vėžio atvejų. Abipusio krūties 

vėžio atvejais BRCA1 / 2 mutacijos nustatomos 70 proc. pacientų. Taip pat, tyrimo duomenys buvo panaudoti, 

dalyvaujant metaanalizės pagrindu vykdomoje studijoje „Consortium of Investigators of Modifiers of 

BRCA1/2 Genes (CIMBA)“. 
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Tikėtina, kad projekto metu sukaupti BRCA1 / 2 genų mutacijų paplitimo rezultatai bus panaudoti, 

rengiant nacionalines profilaktines krūties ir kiaušidžių vėžio rekomendacijas, ir ypač svarbiai paveldimo 

krūties ir kiaušidžių vėžio prevencijai, ankstyvai diagnostikai vykdyti. 

Projekto „Kryptinga naujoji sekoskaita krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio genetinei 

predispozicijai“ (LIG-12022, vad. R. Janavičius, Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos 

centras) tikslas – sukurti tobulesnius paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio (KKSV) prevencijos 

ir diagnostikos metodus, tam taikant naujos kartos kryptingą sekoskaitą (NKKS), kuri įgalina vienu metu 

analizuoti daug genų mažesnėmis sąnaudomis. Tyrimo metu buvo sukurtas NKKS „MiSeq“ analizei pritaikytas 

paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio genetinės predispozicijos molekulinių žymenų 

kompleksas, apimantis 22 genus ir dengiantis 65828 bp genominius regionus. Validuojant NKKS „MiSeq“ 

platformą, jos analitinis jautrumas pasiektas 100 proc., o specifiškumas – 98,4 proc.. Molekulinių žymenų 

kompleksui NKKS platforma charakterizuoti buvo naudota krūties (n=96) ir kiaušidžių (n=96) vėžiu sergančių 

pacienčių DNR imtis. Buvo nustatyta, kad iki 7 proc. krūties vėžio ir 22 proc. kiaušidžių vėžio atvejų be 

šeiminės anamnezės Lietuvoje yra paveldimi ir apytiksliai 0,5–0,6 proc. Lietuvoje gyvenančių moterų turi 

paveldimas BRCA1 / 2 genų mutacijas. Iki 27,3 proc. paveldimos krūties ir kiaušidžių vėžio predispozicijos 

sudaro akivaizdžiai patogeninės ir potencialiai patogeninės mutacijos kituose (ne BRCA1 / 2) genuose: TP53, 

CHEK2, PALB2, BRIP1, RAD51C, MLH1, ATM, CDH1, NBN, MUTYH ir PMS2. Potencialiai patogeninės mutacijos 

sudarė 13,5 proc. krūties vėžio ir 2,1 proc. kiaušidžių vėžio atvejų BRCA1 / 2 mutacijų neturinčiuose 

mėginiuose. Storosios žarnos vėžio imtyje (n=95) paveldimi storosios žarnos predispozicijos atvejai – 27 (28,4 

proc.), iš jų 24 proc. – gerai charakterizuoti aukštos rizikos sindromai: Lynčo, šeiminė adenominė polipozė, 

MUTYH asocijuota polipozė ir Peutz-Jeghers sindromas. Šioje imtyje buvo identifikuotos 7-ių genų 

patogeninės mutacijos: MLH1, MSH2, APC, MUTYH, STK11, CHEK2 ir NBN. Nustatyta genetiškai sąlygoto vėžio 

predispozicijos dalis tiriamojoje krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio imtyje sudarė: 23,1 proc. krūties, 

4,2 proc. kiaušidžių ir 28,4 proc. storosios žarnos vėžio atvejų dalies. Tyrimų rezultatai parodė, kad NKKS 

„MiSeq“ yra efektyvi technologija daugelio genų mutacijų sąlygotai genetinei predispozicijai charakterizuoti. 

Projekto metu gauti duomenys buvo naudojami, teikiant rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijos 

darbo grupės posėdžiams dėl paveldimų krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio sindromų.  

Projekto „Vėžio kamieninių ląstelių žymenys neinvazinei optinei diagnostikai ir gydymo taktikos 

parinkimui“ (LIG-10046, vadovas R. Rotomskis, VU Onkologijos institutas, dabar – Nacionalinis vėžio 

institutas) tikslas – identifikuoti vėžio kamienines ląsteles ir įvertinti jas kaip taikinius navikinių darinių 

diagnostikai atlikti ir gydymo taktikai parinkti. Šiuo tikslu, panaudojant vėžio kamieninių ląstelių žymenis, 

buvo ištirtas ląstelių linijos heterogeniškumas, nustatytas ląstelių atsako į chemoterapinio vaisto ir 

nanodalelių – kvantinių taškų poveikis, įvertinti ląstelių fenotipo pokyčiai po poveikio chemopreparatais, taip 

pat atlikti supermagnetinių geležies oksidų nanodalelių sintezė ir tyrimai. Vėžio ląstelių heterogeniškumui 

įvertinti buvo naudojama žmogaus kasos vėžio MiaPaCa2 ląstelių linija; tam pasitelki vėžio kamieninių ląstelių 

žymenis. Panaudojant klonogeniškumo ir gyvybingumo testus, ištirtos ir palygintos heterogeninės ląstelių 

kultūros subpopuliacijų kamieninės savybės. Pasitelkus imunodeficitines peles RAG2-/- ir vėžinių kamieninių 

ląstelių praturtinimo eksperimentus, naudojant toksinį chemoterapinio vaisto gemcitabino ir kvantinių taškų 

poveikį, atlikti kamieninių savybių tyrimai in vivo. Vykdant projektą, rastas naujas efektyvus magnetito 

(Fe3O4) superparamagnetinių dalelių sintezės ko-nusodinimo būdu stabilizatorius, ištirti šių nanodalelių 

augimo ypatumai, sudėtis ir morfologija. Projekto vykdymo metu gauti rezultatai parodė, kad kamieniškumo 

žymenys galėtų būti naudojami specifiškai pažymėti vėžines kamienines ląsteles, kaip terapijos taikinį, 

optiškai aktyviais nanodariniais. 

Projekto „Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR kaip virškinimo sistemos vėžinių susirgimų 

biožymenys“ (LIG-12025, vad. A. Kanopka, VU) autoriai nustatė, kad splaisingo faktorių SFRS2, SFRS1, 
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U2AF35, U2AF65 ir KHSRP raiška skirtingų organų augliuose yra nevienoda. Lyginant su sveikais audiniais, 

kasos augliuose nustatyti padidėję U2AF65, bet sumažėję SRSF1 baltymo kiekiai. O skrandžio augliuose 

nustatyta padidėjusi U2AF35 baltymo raiška, bet akivaizdžiai sumažėjusi SRSF2 raiška. Šie navikų ir sveikų 

audinių raiškos skirtumai gali būti naudojami kaip atitinkamų auglių žymenys. Palyginus skirtingų audinių 

vėžinių ląstelių linijų splaisingo faktorių raišką, didelių raiškos skirtumų, kaip tai nustatyta auglių SRSF1, 

SRSF2, U2AF65 ir U2AF35 atvejais, nerasta. Dėl šios priežasties ląstelių linijos gali būti naudojamos ląstelės 

procesų mechanizmų, bet ne vėžio nulemtų pokyčių auglių ląstelėse, tyrimams. Taip pat buvo nustatyta, kad 

mikroRNR hsamir1227, hsamir1229 bei hsamir1236 biogenezė yra priklausoma nuo splaisingo, todėl jie turi 

būti priskiriami mirtronų klasei. Padidinus splaisingo faktorių SRSF1 ir SRSF2 raišką HCT116 ląstelių linijoje, 

mirtronų kiekis jose išauga. Taigi pirmą kartą buvo įrodyta, kad individualūs splaisingo faktoriai gali tiesiogiai 

veikti mirtronų kiekį ląstelėje.  

Ištyrus mirtronų hsamiR1226, hsamiR1227, hsamiR1229 ir hsamiR1236 raišką, parodyta, kad jų raiškų 

profiliai tirtose virškinamojo trakto organų ląstelių linijose ir vėžiniuose audiniuose yra skirtingi. Visose tirtose 

ląstelių linijose, gautose iš metastazės vietų, lyginant su kontrolinėmis nevėžinėmis HEK 293A ląstelėmis, 

stebimas padidėjęs hsamiR1229 kiekis; tačiau šios mikroRNR raiška ląstelėse, kilusiose iš pirminio naviko, – 

sumažėjusi. Šie duomenys leidžia teigti, kad hsamiR1229 gali būti panaudotas kaip metastazinių auglių 

žymuo. 

Vykdant projektą „Gliomų diagnozei ir prognozei reikšmingų klinikinių veiksnių ir molekulinių žymenų 

kompleksų paieška‟ (LIG-10036, vad. A. Tamašauskas, LSMU), buvo ištirtas glioblastomų metilomo studijose 

nustatytų 11 genų – MGMT, CD81, GATA6, DR4, CASP8, AREG, HMLH, HOXA11, NDRG2, NPTX2 ir TES – 

metilinimas 100-te pooperacinių pirminių glioblastomų mėginių. Įvertinta: 1) šių genų metilinimo dažnis, 2) 

metilinimo dažnių tarpusavio koreliacijos navike, 3) metilinimo sąsaja su glioblastomomis sergančių pacientų 

išgyvenamumu po operacijos ir 4) nepriklausomi pacientų išgyvenamumo prognozės rizikos veiksniai 

glioblastomose. Tyrimų rezultatai parodė, kad MGMT, GATA6, CASP8 ir AREG genų metilinimas 

glioblastomose  buvo susijęs su pacientų išgyvenamumu. Daugiamačiame Kokso modelyje, atmetus amžiaus 

ir taikyto gydymo kintamuosius, nepriklausomi geresnės pacientų išgyvenamumo prognozės rizikos veiksniai 

yra: MGMT geno metilinimas ir GATA6, CASP8 bei AREG genų nemetilinimas. Nustatyta, kad MGMT geno 

metilinimas reikšmingai susijęs su jaunesniu sergančių pacientų amžiumi, o GATA6, CASP8, AREG ir HOXA11 

genų metilinimas dažniau pasitaiko tarp vyresnio amžiaus pacientų. Lyginant su pavienių NPTX2 ir AREG genų 

metilinimo būvio efektu išgyvenamumui, pacientų grupėse, kuriose navike NPTX2 ir AREG genai nemetilinti, 

stebima ilgesnio išgyvenamumo po operacijos tendencija.  

Projekto „Gliomų diagnostinių žymenų paieška tiriant gliomagenezėje dalyvaujančių genų raišką ir 

funkciją“ (LIG-12003, vad. A. Kazlauskas, LSMU) tikslas buvo nustatyti genus, kurių promotorinių sekų 

metilinimas arba raiška galėtų būti susijusi su gliomos navikų diagnostika. Šiam tikslui įgyvendinti, naudojant 

imunoblotingą, buvo tiriamas genų metilinimas ir baltymų raiška skirtingo piktybiškumo laipsnio gliomose. 

Tam buvo pasirinkti 22 genai (AHR, AREG, CASP8, CD9, CDKN2A (p16), DR4, ESR1, FZD9, GATA6, GLI1, 

HOXA11, MGMT, MMP14, MMP2, MMP9, NDRG2, NTPX2, RUNX3, SEMA3C, TES, TFPI2 ir TGFB1), remiantis 

informacija apie jų promotorių metilinimo dažnio ir (ar) raiškos sąsajas su neuroonkogeneze. Ištyrus 138 

pooperacinių gliomos navikų mėginius, buvo nustatyta, kad akivaizdūs skirtumai tarp skirtingo piktybiškumo 

laipsnių tiriamųjų genų metilinime ir (ar) baltymo raiškoje pasireiškė 10-yje sėkmingai ištirtų genų – NDRG2, 

SEMA3C, AREG, RUNX3, AHR, TES, TGFB1, CDKN2A (p16), MMP2 ir MMP14. Diagnostiniu gliomų potencialu 

labiausiai pasižymėjo 7 genai – NDRG2, SEMA3C, AREG, RUNX3, AHR, TES ir CDKN2A (p16), kuriems, lyginant 

su kitais tirtais genais, buvo nustatytos statistiškai patikimos jų promotorių metilinimo ir (ar) raiškos sąsajos 

su gliomų navikų piktybiškumu ir pacientų išgyvenamumu. Buvo nustatyta, kad NDRG2 promotoriaus 

metilinimas labiausiai tikėtinas glioblastomos atveju (tikimybė – 53 proc.) ir sietinas su bloga paciento 
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išgyvenamumo prognoze. Akivaizdžiai sumažėjusi NDRG2 raiška (baltymo ir iRNR lygiuose) sietina su 

glioblastomos fenotipu ir bloga paciento (ypač vyresnio amžiaus) išgyvenamumo prognoze. Aukštas SEMA3C 

baltymo lygis tikėtinas glioblastomos atveju (tikimybė – 64 proc.) ir sietinas su bloga paciento išgyvenamumo 

prognoze. Labai žemas SEMA3C raiškos lygis tikėtinas I laipsnio astrocitomose (tikimybė – 72 proc.) ir jis 

sietinas su gera išgyvenamumo prognoze. AREG promotoriaus metilinimas labiausiai tikėtinas II–IV laipsnio 

gliomose (tikimybė – nuo 35 proc. iki 72 proc.) ir sietinas su bloga paciento išgyvenamumo prognoze. Žemas 

AREG raiškos lygis sietinas su bloga paciento išgyvenamumo prognoze. RUNX3 promotoriaus metilinimas 

labiausiai tikėtinas glioblastomos atveju (tikimybė – 69 proc.), o metilinimo fakto nebuvimas labiausiai 

tikėtinas žemesniojo (I ir II) laipsnio gliomose (tikimybė – nuo 89 proc.). Metilinimas sietinas su bloga 

paciento išgyvenamumo prognoze. Aukštas RUNX3 raiškos lygis sietinas su gera išgyvenamumo prognoze, o 

labai žemas baltymo lygis sietinas su bloga išgyvenamumo prognoze. AHR promotoriaus metilinimas 

labiausiai tikėtinas glioblastomos atveju (tikimybė – 51 proc.) ir sietinas su bloga paciento išgyvenamumo 

prognoze. TES promotoriaus metilinimas labiausiai tikėtinas II–IV laipsnio gliomose (tikimybė – nuo 46 proc. 

iki 80 proc.) ir sietinas su bloga paciento išgyvenamumo prognoze. Didelė CDKN2A (p16) promotoriaus 

metilinimo tikimybė (41–62 proc.) I–III laipsnio gliomose, tačiau glioblastomose metilinimo dažnis sumažėja 

iki 24 proc., promotoriaus metilinimas sietinas su geresniu išgyvenamumu. Taigi šie septyni genai gali būti 

naudojami kaip molekuliniai gliomų piktybiškumo diagnostikos ir (ar) paciento išgyvenamumo prognostikos 

žymenys. Remiantis tyrimų duomenimis, buvo parengta 6 genų – NDRG2, AREG, RUNX3, AHR, TES ir CDKN2A 

(p16) – promotorių metilinimo detekcijos metodika, kuri bus naudinga, siekiant tiksliau įvertinti gliomos 

naviko piktybiškumą ir prognozuoti glioma sergančiojo išgyvenamumą. 

Projekto „Autoimuninėmis ligomis sergančių ligonių T limfocitų populiacijų reikšmė ligos eigai“ (LIG-

10032, vad. D. Characiejus, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras) tikslas – 

nustatyti autoimuninėmis ligomis sergančių ligonių ligos eigą prognozuojančius imunologinius biožymenis. 

Vykdant projektą, buvo naudoti tėkmės citometrijos (limfocitų fenotipavimui) ir imunofermentinis ELISA 

(baltymų detekcijai) metodai. Nustatyta, kad sergančių pirminiu Sjogreno sindromu ligonių kraujyje 

reikšmingai sumažėja T limfocitų kiekis, B limfocitų kiekiai nepakinta, o NK limfocitų sumažėjimas nustatytas 

tik ligoniams be ekstraglandulinės ligos raiškos. Pirminiu Sjogreno sindromu sergančių ligonių kraujyje T 

limfocitų kiekio sumažėjimą daugiausia lemia Th17 (CD4+IL17A+) ir CD8highCD57CD27+ subpopuliacijų kiekių 

sumažėjimas. Sjogreno sindromu sergančių ligonių kraujyje taip pat buvo nustatytas laisvų kapa grandinių bei 

B ląsteles aktyvinančio faktoriaus (BAFF) koncentracijų padidėjimas kraujo serume. Ligonių su 

ekstraglanduline raiška kraujyje laisvų kapa grandinių koncentracija kraujo serume reikšmingai didesnė nei 

ligonių be ekstraglandulinės raiškos. Išskyrus laisvų kapa grandinių koncentraciją, kitų statistiškai reikšmingų 

imunologinių parametrų skirtumų tarp sergančių pirminiu Sjogreno sindromu ligonių be ekstraglandulinės 

raiškos ir ligonių su ekstraglanduline raiška nenustatyta. 

Projekto „Vaikų su artritais sinovinio skysčio kamieninių ląstelių diagnostinės ir terapinės vertės 

tyrimai“ (LIG-10040, vad. D. L. Astrauskienė, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos 

centras) tikslas – atlikti vaikų su artritais sinovinio skysčio kamieninių ląstelių diagnostinės ir terapinės vertės 

tyrimus. Per pirmuosius projekto vykdymo metus buvo ištirti 13 jaunatviniu idiopatiniu artritu (JIA) sergančių 

vaikų sinoviniai skysčiai, kurie gauti punktuojant kelių sąnarius. Tiriamųjų amžius – 3–17 m. Iš sinovinių 

skysčių buvo išskiriamos fibroblastinės ląstelės, nustatant kolonijas formuojančių adhezinių ląstelių (CFU) 

kiekį, vertinamas jų proliferacinis pajėgumas ir tiriama jų priklausomybė nuo ligos eigos parametrų. 

Nustatyta, kad JIA sergančių pacientų MKL kiekis sinoviniame skystyje koreliuoja su uždegimu sąnaryje ir ligos 

trukme bei jos agresyvumu. Vykdant projektą, iš visų JIA sergančių pacientų sinovinio skysčio pavyko išauginti 

fibroblastines ląsteles su MKL būdingomis morfologinėmis, imunofenotipinėmis ir multipotentinėmis 

savybėmis. Šios ląstelės diferencijavosi adipogenine, osteogenine ir chondrogenine (įskaitant ir II tipo 
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kolageno susidarymą, kas labai svarbu sąnarių patologijos terapijai) kryptimis. Nustatyta, kad esant lengvai 

ligos eigai, ilgėjant JIA sergančių pacientų ligos ir uždegimo sąnaryje trukmei, MKL kiekis sinovinio skysčio 

mililitre didėja, tačiau pacientams su sunkesne ligos eiga, gydomiems bazinės terapijos vaistais, šis rodiklis 

akivaizdžiai mažėja. Tiriant reguliacinių genų promotorių DNR metilinimą, nediferencijuotose ir adipogenine 

bei osteogenine kryptimi diferencijuotose sinovinio skysčio MKL buvo įvertinamas epigenetinis stabilumas. 

Tyrimui buvo parinkti genai, susiję su genomo stabilumo valdymu, ląstelės ciklo kontrole, t. y. genai, kurių 

inaktyvinimas gali lemti ląstelės piktybėjimą. Atlikti sinovinio skysčio MKL tyrimai rodė pakankamą šių ląstelių 

epigenetinį stabilumą. JIA pacientų MKL 7 iš 9 tirtų genų (p16, p14, RASSF1, DAPK1, GSTP1, RARB, ESR1) 

promotorių DNR metilinimo statusas buvo normalus. Netipiškas DNR metilinimas stebėtas genų ZAC1 ir TERT 

promotoriuose. Nustatyta, kad sinovinio skysčio MKL diferencijuojantis osteogenine bei adipogenine 

kryptimi, kinta TERT geno promotoriaus metilinimo statusas, rečiau stebimas ESR1 geno hipermetilinimas, o 

genų p16, p14, RASSF1, DAPK1, GSTP1, RARB, ZAC1 metilinimo statusas nekinta. Diferencijuojantis sinovinio 

skysčio MKL, kinta TERT geno promotoriaus metilinimo statusas, rečiau stebimas ESR1 geno hipermetilinimas. 

MKL diferencijuojantis osteogenine bei adipogenine kryptimi, genų p16, p14, RASSF1, DAPK1, GSTP1, RARB, 

ZAC1 metilinimo statusas nekinta. Iš visų tiriamųjų sinovinio skysčio išaugintos tipiškos MKL. JIA sergančių 

pacientų MKL kiekis priklausė nuo ligos eigos: pirmą ligos mėnesį MKL kiekis sinovinio skysčio mililitre buvo 

toks pat, kaip kontrolinių vaikų, patikimai didėjo bazinės terapijos negavusiems pacientams, kurių ligos 

trukmė buvo >6 mėn., tačiau pacientams, kurių ligos trukmė >6 mėn. ir kurie buvo gydomi bazinės terapijos 

preparatais, akivaizdžiai mažėjo iki mažesnių nei kontrolinių tiriamųjų dydžių.  

 Projektu „Patogeninių kartotinių sekų reikšmė protinio atsilikimo etiopatogenezėje“ (LIG-10007, 

vad. J. Kasnauskienė, VU) buvo siekiama: 1) nustatyti konkrečius kartotinių sekų skaičiaus įvairovės (KSSĮ) 

pokyčius, kurie bus naudojami kaip genetiniai žymenys intelektinės negalios diagnostikai Lietuvoje vykdyti, ir 

2) nustatyti sutrikimo patogenezei nereikšmingas KSSĮ, jų paplitimą ir dažnį Lietuvos populiacijos sveikų 

asmenų grupėje. Molekulinio kariotipavimo metodu nustatyta genetinė diagnozė 19 proc. tiriamųjų su 

protiniu atsilikimu. Atlikus molekulinį kariotipavimą tiriamųjų ir kontrolinėje asmenų grupėse, parinkti 

molekulinio persitvarkymo žymenų kompleksai, kurie bus naudojami kaip žymenys atliekant protinio 

atsilikimo diagnostiką, ligonio sveikatos priežiūrą, prenatalinę diagnostiką ir pateikiant prognozę probandui 

bei šeimai genetinio konsultavimo kontekste. Lyginant su šią dieną taikomais rutininiais genetiniais tyrimais, 

taikant šį metodą, genetinės diagnostikos našumas pagerintas 2,7 karto. Remiantis tyrimo rezultatais ir 

įvertinus diagnostinį efektyvumą, sudarytas asmenų su intelektine negalia genetinio ištyrimo algoritmas. 

Sudaryta 100 asmenų su protiniu atsilikimu bei jų artimųjų genealoginių duomenų ir genominės medžiagos 

(DNR) biobazė, nutiesianti kelią tolimesniems genominiams tyrimams, skirtiems intelektinės negalios 

priežastims nustatyti taikant vektorinės lyginamosios genomo hibridizacijos, vieno nukleotido polimorfizmo, 

genomo hibridizacijos, egzomo ir transkriptomo tyrimus. 

Projektas „Mutacijos monoaminooksidazės B gene, siejamame su Parkinsono liga, įtaka pre-iRNR 

splaisingui‟ (LIG-10012, vad. A. Kanopka, VU). Dažnai Parkinsono ligos atveju monoaminooksidazės MAO-B 

baltymo nekoduojančioje sekoje aptinkamas G/A dimorfizmas. Nustatyta, kad A alelis dvigubai padidina 

susirgimo Parkinsono liga (PL) tikimybę. Kadangi dimorfizmas aptinkamas introninėje (nekoduojančioje) 

sekoje, literatūros duomenys apie šio dimorfizmo sąsają su Parkinsono ligos vystymusi prieštaringi. Vykdytas 

projektas tyrinėjo G/A dimorfizmo įtaką MAO-B raiškai pre-iRNR splaisingo lygmenyje. Panaudojus šakojimosi 

taškui nustatyti skirtą kompiuterinę programą „Human Splicing Finder“ (Desmet et al., Nucleic Acids Res., 

2009), buvo nustatyta, kad mutacija MAO-B geno 13 introno sekoje šakojimosi taško vietos nekeičia. Autoriai 

nustatė, kad A/G dimorfizmas MAO-B gene 13 introno sekoje daro įtaką šios introninės sekos pašalinimo 

efektyvumui. Trombocituose, išskirtuose iš Parkinsono liga sergančių žmonių kraujo, aptinkama padidėjusi 

geno MAO-B raiška baltymo lygyje. Iš sergančiųjų trombocitų išskirtoje DNR MAO-B geno 13 introno sekoje 
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aptiktas A alelis, o sveikų žmonių mėginiuose nustatytas G alelis. A alelio atveju randamas padidintas 13 

introno sekos splaisingo efektyvumas nepriklauso nuo RNR prigimties. MAO-B iRNR splaisingo tyrimai parodė, 

kad esminiai pre-iRNR splaisingo faktoriai – SR baltymai – efektyviau sąveikauja su intronine seka, turinčia A 

alelį, nei su turinčia G alelį. Informacija apie santykinį MAO-B baltymo lygį trombocitų frakcijoje bei MAO-B 13 

introno A/B dimorfizmas gali būti naudojami kaip Parkinsono ligos žymenys. 

Apibendrinant 2.3 priemonės tyrimų rezultatus, galima teigti, kad buvo vykdomi LNL molekulinių, 

genetinių, epigenetinių ir ląstelinių mechanizmų tyrimai, kuriais siekta pagerinti ankstyvą šių ligų diagnostiką 

bei gydymą. Tiriant piktybinius navikus, buvo atliekami fundamentiniai onkogenezės tyrimai, kuriami metodai 

piktybinių ląstelių diagnostikai atlikti (LIG-10046); paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio 

prevencijai bei diagnostikai (LIG-10023), panaudojant naujos kartos kryptingą sekoskaitą (LIG-12022), vykdyti; 

ieškoti smegenų gliomos (LIG-10036, LIG-12003), prostatos vėžio (LIG-12034) ir virškinimo sistemos (LIG-

12025) piktybinių navikų eigos prognozavimo molekuliniai žymenys; kompleksiškai tirti leukeminių ląstelių 

molekuliniai persitvarkymo biožymenys bei nauji molekuliniai ūmios promielocitinės leukemijos gydymo 

mechanizmai (LIG-10020, LIG-12027). Tiriant jungiamojo audinio ligas, buvo ieškoma autoimuninėmis ligomis 

sergančių ligonių ligos eigą prognozuojančių imunologinių biožymenų (LIG-10032), atlikti vaikų, sergančių 

sąnarių uždegimu, sinovinio skysčio kamieninių ląstelių diagnostinės ir terapinės vertės tyrimai (LIG-10040). 

Tiriant psichikos ligas, nustatyti kartotinių sekų skaičiaus įvairovės pokyčiai, kurie bus naudojami kaip 

genetiniai žymenys intelektinės negalios diagnostikai Lietuvoje vykdyti (LIG-10007). Tiriant 

neurodegeneracinę (Parkinsono) ligą, pasiūlytas naujas jos biožymuo (LIG-10012). 

Vykdant 2.3 priemonės projektus, paskelbti: 

˗ 32 straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 1 straipsnis Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 4 straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo žurnaluose; 

˗ 3 straipsniai tarptautinių konferencijų medžiagoje; 

˗ 3 mokslo populiarinimo straipsniai Lietuvoje;  

˗ 25 pranešimai tarptautinėse konferencijose; 

˗ 1 pranešimas Lietuvos konferencijose; 

˗ 3 pranešimai žiniasklaidai. 

 

2.4 PRIEMONĖ. Nustatyti audinių struktūrinio persitvarkymo neinvazinio vaizdinimo metodų vertę 
ankstyvajai ligų diagnostikai, prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui 

Vykdant 2.4 priemonę, buvo tobulinami ultragarsiniai neinvaziniai LNL diagnostikos metodai, kuriami 

netiesinės analizės ir kompleksiškumo teorija pagrįsti biomedicininės informacijos vertinimo metodai 

klinikinių sprendimų palaikymo sistemose, skirti ankstyvai LNL diagnostikai, naudojant optines technologijas, 

kuriami LNL diagnostikos metodai, vykdoma naujų LNL diagnostikos ir prognozavimo metodų paieška. 

Projekto „Naujų miokardo disfunkcijos diagnostikos ir prognozavimo žymenų paieška: 

deformavimosi rodiklių vertė“ (LIG-10009, vad. J. J. Vaškelytė, LSMU) tyrėjai tobulino ultragarsinę neinvazinę 

ankstyvąją kairiojo skilvelio disfunkcijos diagnostiką ir kairiojo skilvelio struktūrinio persitvarkymo 

prognozavimą. Nustatyta, kurie miokardo deformavimosi rodikliai pakinta, kai yra besimptomis vidutinis ir 

akivaizdus aortos vožtuvo nesandarumas bei normali kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija; išaiškintas kairiojo 

skilvelio išilginės deformacijos rodiklis, leidžiantis prognozuoti poinfarktinį struktūrinį persitvarkymą. 

Nustatytas po įvykusio poinfarktinio struktūrinio persitvarkymo išaugęs AGT geno MM genotipo dažnumas. 
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Atlikti tyrimai įrodė miokardo deformavimosi rodiklių vertę nustatant ikiklinikinius kairiojo skilvelio funkcijos 

pokyčius ir prognozuojant poinfarktinį remodeliavimąsi. Gauti duomenys yra nauji ir papildo jau žinomų 

miokardo remodeliavimosi po miokardo infarkto prediktorių sąrašą. Sukurti algoritmai kairiojo skilvelio 

disfunkcijos ankstyvai diagnostikai, kai yra aortos vožtuvo nesandarumas, ir miokardo remodeliavimosi 

prognozavimui, kai yra ūmus miokardo infarktas, vykdyti. 

Projekto „Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimas ir analizė“ (LIG-10039, vad. A. Ušinskas, VGTU) 

tikslas – sukurti dešiniojo širdies skilvelio matematinį modelį ir, jį taikant, ištirti širdies skilvelio funkcijos 

kitimą lėtinių neinfekcinių ligų atvejais. Vykdant šį projektą, buvo sukurti du pagrindiniai skilvelio modeliai bei 

trijų kompiuterinių programų paketas ir atliktas dešiniojo skilvelio funkcijos įvertinimas, taikant trijų dvimačių 

ultragarsinių vaizdų rinkinį. Taikant sukurtą metodiką, nesudėtinga ir nebrangu gauti dešiniojo širdies skilvelio 

tūrių vertes ir sugeneruoti skilvelio paviršius, taip užtikrinant pagrindinių fazių skilvelio tūrio kitimų 

stebėseną. Tai leidžia nustatyti skilvelio pokyčius lėtinių ligų sirgimo atvejais. 

Projekto „Ultragarsiniai miokardo deformacijos tyrimo metodai prognozuojant vainikinių arterijų 

pakenkimą“ (LIG-10021, vad. J. Čelutkienė, IMC) vykdytojai, tirdami šiuolaikinių kiekybinių echokardiografinių 

technologijų rodiklius, ieškojo naujų, ypač informatyvių miokardo išemijos žymenų. Projekto metu sukurti 

reikšmingos vainikinių arterijų stenozės prognozavimo modeliai. Didžiausiu tikslumu, taip pat ir patogumu, 

mažiausiomis laiko sąnaudomis ir tyrėjo įtaka pasižymėjo „taškelių“ žymėjimo ir sekimo automatiniais 

žymenimis pagrįsti modeliai, kurie rekomenduojami taikyti praktiškai. Parengta metodika akivaizdžiai 

pagerina dobutamino echokardiografijos rezultatų interpretavimą, optimizuoja ankstyvą išeminės širdies ligos 

diagnostiką. 

Projekto „Širdies adrenerginės inervacijos vaizdinimas širdies nepakankamumui ir staigiai mirčiai 

prognozuoti“ (LIG-10016, vad. A. E. Tamošiūnas, VU) vykdytojai siekė ištirti širdies simpatoadrenerginės 

inervacijos radionuklidinio vaizdinimo (angl. single photon emision computed tomography, SPECT) metodo 

vertę, diagnozuojant širdies nepakankamumą ankstyvose stadijose, prognozuojant jo progresavimą ir 

nustatant staigios mirties riziką. Apskaičiuoti kiekybiniai simpatoadrenerginės širdies inervacijos rodikliai, 

kurie galimi naudoti kaip vaizdinimo biomarkeriai širdies nepakankamumo diagnostikai ir širdies 

nepakankamumo progresavimui. Sukurta bandomoji moterų 123 – I MIBG SPECT vaizdinimo normališkumo 

duomenų bazė. 

Projektas „Kylančiosios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir biomechanikos žymenų paieška“ 

(LIG-12023, vad. V. Lesauskaitė, LSMU). Projekto metu atlikti pusiau kiekybiniai histomorfometriniai operuotų 

pacientų aortos sienos tyrimai parodė, kad didžiausia aortos sienos patologija, lyginant su medijos fibroze ir 

nekroze, yra medijos cistinė degeneracija. Pirmą kartą nustatytos išsiplėtusios aortos sienos 

histomorfometrinių ypatumų ir aortos echokardiografinio tyrimo sąsajos. Didėjanti aortos elastinių skaidulų 

fragmentacija susijusi su mažesne aortos priekinės sienelės įtampa (deformacija) bei santykine aortos 

priekinės sienelės įtampa, o medijos nekrozė susijusi su mažėjančia santykine aortos užpakalinės sienelės 

įtampa. Nustatyta, kad FBN1 VNP rs2118181 retojo alelio buvimas didino aneurizmos susiformavimo 

galimybę (ŠS 1,67, p=0,005). Aortos disekacijos galimybę didino visų tirtųjų FBN1 VNP retųjų alelių buvimas 

(ŠS 2,13–2,59, p<0,001). Pirmą kartą buvo nustatyta FBN1 rs2118181 polimorfizmo sąsajos su medijos cistine 

degeneracija raiška. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, siūloma papildyti klinikines KADP operacijos indikacijas 

FBN1 VNP rs2118181 genotipavimo rezultatais bei tęsti biožymenų ir jų derinių, padedančių įvertinti aortos 

išsiplėtimo ir disekacijos susiformavimo grėsmę, paiešką. 

Projekto „Transkranijinio ultragarso taikymas neurodegeneracinių ligų diagnostikai“ (LIG-10024, vad. 

A. Lukoševičius, KTU) vykdytojai analizavo ultragarsinių tyrimų vertę ekstrapiramidinės nervų sistemos 

pažeidimui diagnozuoti. Standartizuotas transkranijinės sonografijos (TKS) tyrimo protokolas, kuriame 

numatytos techninės ir metodinės rekomendacijos TKS tyrimui atlikti, sukurti ir ištirti antrinio vaizdų 
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apdorojimo algoritmai vaizdų kokybei gerinti ir automatizuotai vaizdų analizei atlikti. Jais remiantis nustatyti 

kiekybiniai ir kokybiniai giliųjų smegenų struktūrų žymenys. Technologinių tyrimų pagrindu nustatyti tolesnio 

TKS tyrimo tobulinimo keliai. Remiantis šiais sukurtais metodais, paruošta klinikinių duomenų analizės 

sistemos koncepcija.  

Projekto „Optinių diagnostikos technologijų taikymas neinfekcinių ligų diagnostikai“ (LIG-10044, vad. 

K. P. Valuckas, VU Onkologijos institutas, dabar – Nacionalinis vėžio institutas) vykdytojai įvertino kraujo įtaką 

registruojamuose širdies audinių spektruose ir nustatė fluorescencijos žadinimo bei registravimo sritis, 

konfokaline odos vaizdinimo sistema ištyrę kliniškai atipinį apgamą, nustatė displastiniams apgamams 

būdingus požymius. Atlikti tyrimai patvirtino, kad optinės biopsijos taikymas leidžia atpažinti skirtingo tipo 

audinius (širdies laidžiąją sistemą, miokardą ir jungiamąjį audinį); kad fluorescencine spetroskopija negalima 

patikimai atskirti pigmentinių odos darinių displazijos lygių. Gauti rezultatai sudaro prielaidas širdies laidžiąją 

sistemą atskirti nustatytomis metodikomis ir nubrėžia tolimesnes metodikos bei aparatūros tobulinimo 

kryptis.  

Apibendrinant projektų pagal 2.4 priemonę ataskaitas, galima teigti, kad panaudojant  šiuolaikines 

informacines ir neinvazines vaizdinimo technologijas, buvo sukurta dešiniojo skilvelio funkcijos vertinimo 

metodika (LIG-10039), patobulinta ikiklinikinės kairiojo skilvelio disfunkcijos diagnostika, kai yra nustatyta 

vožtuvų patologija, skilvelio remodeliavimosi prognozavimas, kai yra miokardo infarktas, sukurtas šių 

patologijų ankstyvos diagnostikos ir prognozavimo algoritmas  (LIG-10009), taip pat sukurti reikšmingos VA 

stenozės prognozavimo modeliai, pagerinantys  dobutamino echokardiografijos rezultatų interpretavimą ir 

ankstyvą išeminės širdies ligos diagnostiką (LIG-10021), nustatyta širdies simpatoadrenerginės inervacijos 

radionuklidinio vaizdinimo metodo vertė diagnozuojant širdies nepakankamumą ankstyvose stadijose, 

parengtos metodinės rekomendacijos (LIG-10016); patobulinta kylančios aortos patologijos diagnostika: 

pirmą kartą nustatytos išsiplėtusios aortos sienos histomorfometrinių ypatumų ir aortos echokardiografinio 

tyrimo duomenų sąsajos bei nustatyti FBN1 geno introninės dalies polimorfizmai, didinantys aortos 

aneurizmos ir disekacijos galimybes (LIG-12023); pagerinta neurodegeneracinių ligų diagnostika – 

patobulintas transkranijinio ultragarso metodas, parengtos metodinės rekomendacijos (LIG-10024); 

patobulintas onkologijos srities diagnostikos metodas (pagerintas optinės diagnostikos technologijų taikymas 

ir nubrėžtos tolimesnės metodikos bei aparatūros tobulinimo kryptys) (LIG-10044). 

Visi sukurti ar patobulinti metodai gali būti taikomi klinikinėje praktikoje iš karto arba pratęsus tyrimus, 

kurie padidintų atliktų tyrimų patikimumą, jų prognozinę vertę. Dauguma projektų vadovų nurodo būtinybę 

tyrimus pratęsti (projekto trukmė buvo per trumpa) tam, kad būtų toliau kaupiama duomenų bazė ir būtų 

nustatyti patikimos imties normatyviniai rodikliai bei rodiklių prognozinės vertės. 

Vykdant 2.4 priemonės projektus, paskelbti: 

˗ 9 straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 4 straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį (angl. Impact Factor) „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; 

˗ 8 straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo žurnaluose; 

˗ 5 mokslo populiarinimo straipsniai Lietuvoje;  

˗ 17 pranešimų tarptautinėse konferencijose; 

˗ 1 pranešimas Lietuvos konferencijose; 

˗ taip pat parengtos 2 metodinės rekomendacijos; 

˗ paduota paraiška patentui Lietuvoje „Intraarterinė fotodinaminė diagnostika“ ir tarptautinė 

paraiška patentui gauti „Melanocyte Imaging By Using Reflectance Cocfocal Microscpy In Histological Skin 

Sections“.  
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Pasiūlymas dėl programos LNL rezultatų sklaidos – programos LNL ataskaitą pateikti PSO atstovybei 

Lietuvoje. PSO Europos regiono biuras 2012 metais inicijavo įrodymais grįstos sveikatos politikos tinklo 

Europoje (angl. EVIPNet Europe) kūrimą. Šio tinklo tikslas yra sukurti mokslo įrodymais grįstų žinių perteikimo 

politikams platformą. Ši iniciatyva pradedama įgyvendinti ir Lietuvoje.  

Organizaciniai pasiūlymai dėl programos LNL vykdymo: 

˗ didelė dalis publikacijų paskelbiama pabaigus vykdyti projektus. Siekiant tiksliai įvertinti projektų, 

kuriuos finansavo Lietuvos mokslo taryba, rezultatų publikavimą, būtina turėti tokių publikacijų duomenų 

bazę; 

˗ teikiant naujus projektus Lietuvos mokslo tarybai finansuoti, įvesti reikalavimą vadovui nurodyti 

buvusį Lietuvos mokslo tarybos finansavimą ir paskelbtas publikacijas (patentus);  

˗ sudarant programos LNL „Projekto mokslinių tyrimų rezultatai 201...–201... metais“ formą, 

atsižvelgti į planuojamus pasiekti rodiklius. 

 

I UŽDAVINYS 

1.1 priemonė. Išaiškinti lėtinių neinfekcinių ligų (LNL) rizikos veiksnių raidą vaikystės ir paauglystės 

laikotarpiu, tobulinti jų nustatymo metodus ir kriterijus, prognozuoti LNL riziką suaugus: 

 1.1.1 Įvertinus Lietuvos paauglių elgesinių lėtinių neinfekcinių ligų rizikos (LNL) veiksnių pokyčius 

1994–2010 metais, nustatyta, kad didėja antsvorio paplitimas, ypač tarp berniukų, taip pat rūkančių ir nors 

kartą per savaitę geriančių alkoholinių gėrimų bei nepakankamai fiziškai aktyvių paauglių dalis. Moksleiviai 

nepakankamai vartoja daržovių ir vaisių bei per daug valgo saldumynų. Žalingų įpročių paplitimas yra 

reikšmingai susijęs su šeimos (pažeista šeimos struktūra, sudėtingu bendravimu su tėvais) ir mokyklos 

aplinkos veiksniais bei bendraamžių įtaka. Paauglių fizinis aktyvumas ir mityba taip pat priklauso nuo jų šeimų 

socialinių ir ekonominių veiksnių, iš kurių reikšmingiausi yra šeimos turtingumo rodikliai.  

 1.1.2 Padidėjęs arterinis kraujospūdis (AKS) nustatytas net ketvirtadaliui 12–15 metų amžiaus 

moksleivių, dažniau berniukams ir vyresnių klasių moksleiviams. Antsvoris bei nutukimas, nepakankamas 

fizinis aktyvumas, per trumpa miego trukmė, rūkymas, neigiamos emocijos didina padidėjusio AKS galimybes.  

 1.1.3 Įvertinus vaikų ir jų šeimos narių alerginių ligų dažnį, nustatyta, kad tarp vaikų labiausiai yra 

paplitęs atopinis dermatitas (24,6–50 proc.), o tarp šeimos narių – egzema ir alergija maistui. Nustatyti 

Lietuvai būdingi įvairių grupių alergenų komponentai, alergijos žymenų dažnis ir jų sąsajos su alerginėmis 

ligomis. Tarp alergiškų kohortos dalyvių vyrauja įsijautrinimas namų dulkių erkių, vištų kiaušinių bei 

žiedadulkių alergenams. Patikslinti naujagimių ir vaikų alerginių ligų vertinimo kriterijai. Nustatyti genotipai, 

susiję su alerginėmis ligomis.  

 1.1.4 Vaikystėje ir paauglystėje nustatyti LNL rizikos veiksniai didino suaugusiųjų LNL riziką. Arterinės 

hipertenzijos rizika suaugus priklausė nuo vaikystės AKS ir kūno masės indekso (KMI) pokyčio. Suaugusiųjų 

nutukimo, centrinio nutukimo, metabolinio sindromo, hiperglikemijos ir diabeto rizika augo, didėjant 

vaikystės KMI. Moterų subklinikinės aterosklerozės riziką didino vaikystės KMI, o vyrų rizika numirti nuo ŠKL 

(pagal SCORE) augo, didėjant vaikystės sistoliniam AKS. Prognozuojant, kokį poveikį suaugusių Lietuvos 

gyventojų sveikatai galėtų turėti LNL rizikos veiksnių kontrolė paauglystėje, nustatyta, kad gyventojų sveikata 

labiausiai pagerėtų, jei užaugtų nuo vaikystės nerūkanti karta. Po 50 metų vyrų mirtingumo rodikliai nuo 

išeminės širdies ligos (IŠL), plaučių vėžio ir lėtinių kvėpavimo sistemos ligų sumažėtų atitinkamai 20,2 proc., 

72,3 proc. ir 83,0 proc., o moterų – atitinkamai 9,3 proc., 51,2 proc. ir 69,0 proc.  
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Rekomenduojama: spręsti šeimos ir visuomenės socialines bei ekonomines problemas (pažeistą šeimos 

struktūrą, sudėtingą bendravimą su tėvais, neturtą), kad visiems vaikams ir paaugliams būtų sudarytos 

sveikos gyvensenos galimybės; formuoti sveiką mokyklos aplinką; vykdyti aktyvią lėtinių ligų rizikos veiksnių 

prevenciją (mažinti rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimą, kontroliuoti kūno svorį, 

ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius, užtikrinti pakankamą miego trukmę ir gerą psichinę 

sveikatą); siekiant užtikrinti gerą ne tik vaikų, paauglių, bet ir suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatą bei 

sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo LNL, vykdyti savalaikę lėtinių ligų diagnostiką ir kontrolę. Vaikų ir 

paauglių LNL rizikos veiksnių stebėsena yra būtina, vertinant vykdomas prevencines priemones ir 

prognozuojant suaugusių gyventojų sveikatą bei jos pokyčius. Siekiant geriau kontroliuoti vaikų alergines 

ligas, būtina: 1) įtariant, kad vaikai turi alergiją maisto produktams, tirti juos pagal LIG-12031 projekte 

naudotą schemą; 2) įkurti Lietuvos alergiškų naujagimių registrą, į esamą naujagimių registrą įtraukti anketinę 

apklausą ir specifinių IgE nustatymą virkštelės kraujyje; 3) taikant alergenų komponentų tyrimą, praplėsti 

alerginių ligų diagnostiką; 4) atlikti platesnio masto įsijautrinimo įvairių alergenų komponentams Lietuvoje 

mokslinius tyrimus, stebėti jau tirtų vaikų įsijautrinimą bei ligos progresavimą jiems augant, ištirti namų 

dulkių erkių paplitimą tiriamųjų vaikų namų ir ugdymo įstaigų aplinkoje ir nustatyti šio aplinkos alergeno ir 

alerginių ligų sunkumo sąsajas. 

1.2 priemonė. Nustatyti LNL epidemiologinės situacijos pokyčius ir moksliškai pagrįsti šių ligų 

profilaktikos strategijas, atsižvelgiant į gyvensenos, biologinius ir genetinius veiksnius:  

1.2.1 Įvertinti suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos, susijusios su LNL rizika, pokyčiai 1994–2010 m. ir 

socialiniai netolygumai. Nustatyta, kad rūkymo paplitimas tarp moterų padidėjo, o kasdien rūkančių vyrų dalis 

bei pasyvaus rūkymo paplitimas sumažėjo. Išaugo reguliariai vartojančių alų gyventojų dalis ir reguliariai 

stipriuosius alkoholinius gėrimus vartojančių moterų dalis. Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai kito sveikatai 

naudinga linkme: maistui gaminti vartojama daugiau augalinių aliejų, dažniau valgomi vaisiai ir daržovės, 

tačiau per dažnai vartojamas sviestas ir riebus pienas. Aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų mitybos įpročiai 

buvo sveikesni nei žemesnio išsilavinimo žmonių. Rūkymo paplitimas tarp aukštąjį išsilavinimą turinčių 

gyventojų buvo mažesnis, bet aukštąjį išsilavinimą įgijusios moterys dažniau reguliariai gėrė stipriuosius 

alkoholinius gėrimus ir vyną. Per didelį kūno svorį dažniau turėjo aukštojo išsilavinimo vyrai ir žemesnio 

išsilavinimo moterys. Daugiau miesto nei kaimo gyventojų maistui ruošti vartojo aliejų ir kasdien valgė 

šviežias daržoves. Tarp miesto moterų buvo daugiau rūkančių ir reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus. 

Nuo 1994 m. rūkymo paplitimo netolygumai tarp gyventojų išsilavinimo grupių padidėjo.  

1.2.2 Analizuojant kohortinių tyrimų duomenis, nustatyta, kad 1983–2008 m. tarp vidutinio amžiaus 

žmonių padidėjo hiperglikemijos, rūkymo, dažno alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas. Arterinės 

hipertenzijos ir nutukimo paplitimas padidėjo tarp vyrų, bet sumažėjo tarp moterų. Panaudojus prognozinius 

modelius, nustatyta, kad sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika labiausiai buvo 

susijusi su arterine hipertenzija, sutrikusia lipidų apykaita, rūkymu ir nepakankamu fiziniu aktyvumu. 

Blogesnė gyvenimo kokybė didino mirties nuo visų priežasčių riziką.  

1.2.3 Per 30 stebėjimo metų įvertinus elgsenos ir biologinių veiksnių įtaką vyrų sergamumui piktybiniais 

navikais, nustatyta, kad rūkymas ir gausus alkoholio vartojimas yra svarbiausi piktybinių navikų rizikos 

veiksniai. Rūkymas reikšmingai didino sergamumą viršutinių kvėpavimo ir virškinimo organų, kepenų, kasos, 

plaučių, šlapimo pūslės bei storosios ir tiesiosios žarnų piktybiniais navikais – jis sukėlė nuo 23 proc. iki 77 

proc. piktybinių navikų. Gausus alkoholio vartojimas didino bendrai visų piktybinių navikų, skrandžio, 

viršutinių kvėpavimo ir virškinimo organų, storosios žarnos ir šlapimo pūslės piktybinių navikų riziką – jis buvo 

5–25 proc. piktybinių navikų priežastis.  

1.2.4 Tiriant Palangos gyventojus, nustatyta, kad per 10 metų padažnėjo depresinės nuotaikos ir miego 

sutrikimų atvejų. Sunkus užmigimas moterims didino mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Vidutinio 
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amžiaus ir vyresnių moterų populiacijoje generalizuoto nerimo sutrikimas didino bendro ir kardiovaskulinio 

mirtingumo riziką, o didžiosios depresijos epizodas – tik kardiovaskulinio mirtingumo riziką.  

1.2.5 Nustatyti genų, susijusių su arterine hipertenzija (AGT, ACE, ADM, CACNB2), nutukimu (FTO, 

MCR4, FABP, INSIG2) ir lipidų apykaitos sutrikimais (APOE, SCARB1, PPARα), polimorfizmai. Įvertintas 

genetinių veiksnių ir mitybos bei fizinio aktyvumo sąveikos poveikis LNL rizikos veiksniams. Konstatuota, kad 

netinkama mityba ir mažas fizinis aktyvumas didina net ir sveikatai palankių genotipų žmonių lipidų apykaitos 

sutrikimų ir nutukimo riziką, o sveiki gyvensenos įpročiai mažina neigiamą genų polimorfizmų poveikį 

sveikatai. 

1.2.6 Įvertinus I tipo cukrinio diabeto (CD) pirminio sergamumo situaciją ir jos pokyčius, nustatyta, kad 

pirminis sergamumas yra stabilus su polinkiu į mažėjimą. I tipo CD paplitimas 20–24 m. ir 25–30 m. amžiaus 

grupėse pradeda mažėti, bet bendras paplitimas tarp suaugusių gyventojų didėja. Diabetinės retinopatijos, 

nefropatijos ir neuropatijos dažnis tiesiogiai priklausė nuo I tipo CD trukmės ir sergančiųjų amžiaus, bet 

nepriklausė nuo amžiaus, kai buvo nustatyta liga. Komplikacijų dažnis buvo susijęs su glikemijos kontrolės 

lygiu. Atliktas HLA II klasės DRB1, DQA1 ir DQB1 genų polimorfizmų tyrimas ir nustatyti aleliai, kurie gali 

teigiamai veikti pirminį sergamumą I tipo cukriniu diabetu bei komplikacijų atsiradimo dažnį Lietuvos 

populiacijoje. 

Rekomenduojama: vykdant Valstybės rūkymo ir alkoholio kontrolės programas, daugiau dėmesio skirti 

žalingų įpročių prevencijai ir kontrolei pažeidžiamiausiose visuomenės grupėse vykdyti, suaktyvinti 

prevencinę veiklą ir teikti pagalbą metantiems rūkyti; parengti moksliškai pagrįstas sveikos mitybos ugdymo 

(kur būtų ribojamas valgomosios druskos, gyvulinės kilmės riebalų ir cukraus vartojimas), nutukimo 

prevencijos, fizinio aktyvumo skatinimo, AKS prevencijos ir efektyvaus gydymo programas, kurti sveikai 

mitybai ir fiziniam aktyvumui palankią aplinką; kuo anksčiau nustatyti ir kontroliuoti LNL rizikos veiksnius – 

atkreipti dėmesį į psichosocialinius veiksnius, turinčius poveikio gyvenimo kokybei ir lėtinių ligų baigtims. 

Sveikatos politika, visų lygių sveikatos priežiūros specialistų veikla bei šių specialistų rengimo programos 

turėtų apimti LNL profilaktiką ir kontrolę. Genetiniai tyrimai gali būti naudingi, vertinant individo LNL riziką ir 

parenkant individualius profilaktikos bei gydymo metodus; nors LNL rizikos veiksniai yra susiję su genų 

polimorfizmais, sveika gyvensena gali sumažinti neigiamą jų poveikį sveikatai, taigi, pasitelkiant šiuolaikines 

technologijas, būtina kurti naujus efektyvius sveikos gyvensenos ugdymo metodus. Siekiant įvertinti LNL 

epidemiologinės situacijos pokyčius ir prevencinių priemonių efektyvumą, būtina stebėti gyvensenos ir LNL 

rizikos veiksnius. Norint įvertinti geno fenotipo ir geno ligos sąsajas, potencialius dar netyrinėtus LNL rizikos 

veiksnius bei genetinių, biologinių, gyvensenos ir psichosocialinių veiksnių sąveiką, reikalingi tolimesni 

didesnių tiriamųjų grupių tyrimai. 

1.3 priemonė. Išaiškinti LNL demografinius, socialinius ir ekonominius netolygumus, ekonomines ir 

socialines pasekmes, sergančiųjų LNL gyvenimo kokybę ir, naudojant šiuolaikines informacines 

technologijas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir efektyvumą: 

1.3.1 Lietuvoje egzistuoja onkologinių ligonių išgyvenamumo skirtumai, priklausantys nuo 

demografinių veiksnių ir gyvenamosios vietos. Geresnis onkologinių pacientų išgyvenamumas būdingas 

moterims, jaunesniems asmenims ir miestų gyventojams. Didžiausia mirtingumo rizika nustatyta kaimo 

gyventojų bei 65 ir daugiau metų amžiaus onkologinių pacientų grupėje.  

Rekomenduojama: kadangi Lietuvoje nustatytas blogesnis vyresnių pacientų ir kaimo gyventojų, 

susirgusių piktybiniais navikais, išgyvenamumas, būtina imtis priemonių, leisiančių pagerinti šių gyventojų 

grupių sveikatos priežiūros paslaugas. Kurti palankią aplinką, užtikrinančią nuolatinį duomenų apie 

onkologines ligas kaupimą ir jų analizavimą, skatinti sukauptos informacijos naudojimą prevencinės sveikatos 

politikos sprendimams priimti. Epidemiologinės situacijos stebėsenos sistema turi remtis patikimais 

duomenimis.  
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1.3.2 Nustatyta, kad Lietuvos moterų, susirgusių krūties vėžiu, gyvenimo kokybė yra vidutinė ir 

žemesnė nei kitų Europos šalių moterų. Moteris labiausiai vargina nemiga, nuovargis ir finansiniai sunkumai, 

daugeliui moterų būdingi depresijos ir nerimo simptomai, dažniau pasireiškiantys moterims, gyvenančioms 

miestuose ir turinčioms aukštesnįjį arba nebaigtą aukštąjį išsilavinimą. Svarbiausi veiksniai, sąlygojantys 

geresnę tiriamųjų gyvenimo kokybę, buvo artimųjų parama, naudojimasis psichologinės pagalbos 

paslaugomis, geresnė finansinė situacija ir darbinis užimtumas. Iš klinikinių veiksnių – kombinuotasis 

chirurginis ir chemoterapinis gydymas per pirmuosius ligos metus išliko svarbiausiu gyvenimo kokybę 

sąlygojančiu veiksniu. Bendri naujai diagnozuoto krūties vėžio kaštai Lietuvoje 2011 m. siekė apie 10 mln. Lt, 

didžiausią dalį tiesioginių kaštų struktūroje sudarė chemoterapinio gydymo (26 proc.), chirurginio gydymo (25 

proc.) ir kompensuojamųjų antinavikinių vaistų kaštai (14 proc.). Moterims, kurioms diagnozuotas IV stadijos 

vėžys, gydyti antinavikinias kompensuojamaisiais vaistais pirmaisiais ligos metais buvo skirta 3,5 karto 

daugiau PSDF lėšų nei moterims, kurioms diagnozuotas I–III stadijų krūties vėžys. Netiesioginiai krūties vėžio 

kaštai, sąlygoti prarastų darbingų gyvenimo metų, 2011 m. sudarė apie 9 mln. Lt. Dėl ankstyvos mirties tirtos 

populiacijos moterys vidutiniškai prarado 15 gyvenimo metų. 

Rekomenduojama: 1) į praktiką įdiegti standartizuotą sistemą, padedančią identifikuoti krūties vėžiu 

susirgusias pacientes su išreikštais depresiškumo ir nerimo simptomais bei prastesne gyvenimo kokybe ir jas 

nukreipti psichologo bei socialinio darbuotojo paramos intervencijoms; 2) sveikatos priežiūros specialistams 

bendradarbiauti su psichologais, socialiniais darbuotojais ir sergančiųjų šeimos nariais, stengtis įtraukti 

pacientes į jų gydymą, dalintis su jomis informacija apie ligą, diskutuoti, mokyti efektyvių streso įveikos būdų; 

3) skatinti ir remti organizuotų emocinės paramos ir psichologinės pagalbos grupių, skirtų krūties vėžiu 

sergančiosioms ir jų artimiesiems, veiklą; 4) remiantis geros praktikos pavyzdžiais, sukurti ir įdiegti 

savanorystės arba nepelno siekiančios organizacijos principais veikiančią telefono liniją, teikiančią informaciją 

ir konsultacijas sergančiosioms krūties vėžiu ir jų šeimos nariams; 5) intensyvinti efektyvių ankstyvosios 

krūties vėžio diagnostikos metodų naudojimą kasdienėje sveikatos priežiūros specialistų praktikoje; didinti 

moterų informavimo apie dalyvavimo profilaktinėje atrankinėje mamografinės patikros programoje naudą 

sveikatai ir įvertinti šio programos proceso tarpinius rodiklius; 6) sukurti kokybišką sveikatos priežiūros 

paslaugų klasifikavimo ir apmokėjimo sistemą, įvertinti centralizuotai perkamų vaistų pirkimo ir skyrimo 

tvarką bei tobulinti jų apskaitą, efektyviai panaudoti centralizuotai perkamiems vaistams įsigyti skiriamas 

lėšas.  

1.3.3 Nustatyti šie 2 tipo cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimo kokybei neigiamą įtaką darantys 

veiksniai: senatvės pensija, lėtinės cukrinio diabeto komplikacijos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių pokyčių 

nebuvimas. Didžiausia dalis 2 tipo cukrinio diabeto tiesioginių sveikatos priežiūros kaštų panaudojama 

stacionarinio gydymo paslaugoms ir kompensuojamųjų medikamentų išlaidoms apmokėti. Sergančiųjų, 

kuriems diagnozuotos lėtinės cukrinio diabeto komplikacijos, sveikatos priežiūros išlaidos yra didesnės. 

Netiesioginių kaštų vidurkis vienam asmeniui 2011 m. buvo 121 313,52 Lt ir, atitinkamai, 5,8 prarasti darbingi 

gyvenimo metai. Šiuos nuostolius sąlygojo ankstyva darbingo amžiaus tiriamųjų mirtis. 

Rekomenduojama: 1) siekiant užtikrinti savalaikę šios ligos diagnostiką, vykdyti ankstyvosios diabeto 

diagnostikos programą ir taip išvengti bei atitolinti cukrinio diabeto komplikacijų išsivystymą; 2) sudaryti 

galimybes kiekvieną sergantį išmokyti savo ligos priežiūros bei gyvensenos principų; 3) pirminėje sveikatos 

priežiūros sistemos grandyje įdiegti pacientų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu, ligos priežiūros elektroninę 

sistemą, kuri leistų taupyti cukrinio diabeto medicininius kaštus ir užtikrintų ligos priežiūros kontrolę.  

1.3.4 Įvertinus kolorektinio vėžio ankstyvosios diagnostikos programą, sergamumo ir mirštamumo 

rodikliai skirtinguose Lietuvos regionuose buvo labai nevienodi. 2005 metais STŽV diagnostika, stadijos 

nustatymas, gydymas ir patologinis ištyrimas nebuvo pakankamai aiškiai reglamentuoti ir neatitiko 

tuometinių pasaulinių reikalavimų. Tai sąlygojo ir mažesnį nei JAV ir Vokietijos 5 metų išgyvenamumą. 
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Nustatyti svarbūs kolorektinio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos trūkumai: nepakankamas kvietimas 

dalyvauti programoje ir ne visada po teigiamo imuninio tyrimo atlikta kolonoskopija. Lietuvos kolorektinio 

vėžio pagalbos sistemos rezultatai yra blogi. 

Rekomenduojama: 1) standartizuoti ir stebėti kolorektinio vėžio tarnybą Lietuvoje: diagnostikos, 

ištyrimo, gydymo, stebėjimo po gydymo sistemas; specifinį gydymą koncentruoti siauros specializacijos 

skyriuose; 2) keisti ankstyvosios diagnostikos programos informavimo paslaugos teikimo tvarką – panaikinti 

privalomą pasirašymą už informacinio lapelio įteikimą; 3) užtikrinti, kad po teigiamo imuninio tyrimo 

atsakymo būtų daroma kolonoskopija; 4) apsvarstyti programos informavimo paslaugos perdavimą pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigų onkologijos profilio slaugytojams; jie galėtų būti atsakingi už sergančiųjų ar 

profilaktinių programų tiriamųjų siuntimų tyrimams ir konsultacijoms koordinavimą, duomenų gavimą ir 

rekomendacijų laikymąsi.  

1.3.5 Pacientų LNL pirminių ir antrinių profilaktikos priemonių prieinamumas nepriklausė nuo jų 

gyvenamosios vietos. Daugiau informacijos apie žalingų sveikatai veiksnių poveikį gavo vyresni, ligotesni, 

mažesnio išsilavinimo ir žalingų įpročių turintys pacientai. Tik daliai pacientų (nuo penktadalio iki dviejų 

trečdalių), besikreipiančių į šeimos gydytoją, buvo pasiūlyta dalyvauti valstybės finansuojamose prevencinės 

patikros dėl tam tikrų lokalizacijų vėžio programose. Vertinant šeimos gydytojų veiklos apimtis 1994–2010 m., 

nustatyta, kad, nepriklausomai nuo geografinės vietos ar pavaldumo, konsultuojamų pacientų skaičius 

padidėjo visuose pirminės sveikatos priežiūros centruose, bet sumažėjo vizitų į namus skaičius. Gydytojų 

darbo valandų skaičius per savaitę nepakito. Ligoninėse dirbančio medicinos personalo LNL rizikos veiksnių 

paplitimas yra gana didelis ir nesiskiria nuo Lietuvos suaugusių žmonių populiacijos. Gydytojų ir slaugytojų 

informuotumas apie LNL pirminę profilaktiką nėra aukštas, tačiau jų teigiamos nuostatos yra palankios 

tarptautiniams sveikatos stiprinimo standartams diegti.  

Rekomenduojama: sveikatos politikams peržiūrėti šeimos medicinos plėtros strategiją, numatyti 

priemones, užtikrinsiančias tolygų šeimos gydytojų pasiskirstymą miestuose ir kaimuose, kelti šeimos 

gydytojų prestižą, vertinti jų darbo krūvį, inicijuoti skatinamųjų paslaugų už šeimos gydytojų veiksmingai 

atliekamas pirminės LNL profilaktikos priemones įvedimą; parengti mokslo žiniomis grįstus LNL profilaktikos ir 

sveikatos stiprinimo veiklų bei standartų diegimo ligoninėse planus, vykdyti medicinos personalo 

profilaktinius sveikatos patikrinimus ir LNL profilaktiką.  

1.3.6 Sergančiųjų išemine širdies liga (IŠL) su sveikata susijusią gyvenimo kokybę labiausiai veikė nerimo 

ir depresijos simptomai, taip pat tokie asmenybės bruožai, kaip emocinis stabilumas. Blogesnė gyvenimo 

kokybė buvo susijusi su didesniu nuovargiu ir mažesniu fiziniu pajėgumu, suvokiamos socialinės paramos 

stoka ir daug patirtų stresinių gyvenimo įvykių. Sumažėjusi skydliaukės hormonų sekrecija taip pat buvo 

susijusi su blogesne fizine ir psichine sergančiųjų IŠL gyvenimo kokybe. 

Rekomenduojama: planuojant kardiologinės reabilitacijos programas, įvertinti ir koreguoti 

psichosocialinius rizikos veiksnius. Be to, rekomenduojama nustatyti sergančiųjų IŠL skydliaukės funkciją ir, jei 

yra pakitimų, taikyti gydymą, kad pagerėtų pacientų gyvenimo kokybė ir sumažėtų pasikartojančių sunkių 

kardiovaskulinių įvykių rizika. 

 

II UŽDAVINYS 

2.1 priemonė. Nustatyti farmakogenetiniam poveikiui svarbius genetinius ir epigenetinius variantus 

bei jų paplitimą Lietuvos populiacijoje: 

2.1.1 Lietuvių populiacijoje CYP2C9*1 (laukinio tipo) alelis nustatytas 96,3 proc., o VKORC1 G alelis – 88 

proc. atvejų, todėl, lietuvius gydant varfarinu, lyginant su kitais europidais, reikia didesnių vaisto dozių.  
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2.1.2 Dėl dvigubai didesnio nei kitų europidų populiacijų SLCO1B1 geno c.521T>C polimorfizmo rizikos 

alelio C dažnio Lietuvos populiacijos asmenys patiria didesnę tikimybę pajusti pašalinį gydymo statinais 

poveikį (miopatiją ar rabdomiolizę).  

2.1.3 Lietuvoje nustatyti gydymui tamoksifenu svarbūs CYP2D6 geno variantai atitinka kitų tyrėjų 

duomenis apie analizuotų CYP2D6 alelių paplitimą europidų populiacijoje. 

Rekomenduojama: Lietuvoje plėtoti farmakogenetinius tyrimus ir jų rezultatus naudoti personalizuotai 

gydyti pacientus. Dozuojant varfariną, atsižvelgti tiek į klinikinius, tiek ir genetinius ligonių veiksnius ir 

klinikinėje praktikoje naudotis šio vaisto skyrimo algoritmu. 

2.2 priemonė. Išaiškinti audinių ir ląstelių struktūros persitvarkymo žymenų reikšmę ankstyvajai ligų 

diagnostikai, jų eigos prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui: 

2.2.1 Nustatyti kairiojo skilvelio miokardo intersticiumo fibrilinio kolageno tinklo kiekybiniai pokyčiai, 

erdvinės sandaros ypatumai ir ryšys su jį gaminančių ląstelių pokyčiais įvairiais išeminės širdies ligos 

laikotarpiais gali būti panaudoti kaip molekuliniai žymenys širdies ir kraujagyslių ligų neinvaziniams 

diagnostikos ir prognozės metodams ieškoti bei tobulinti. 

2.2.2 Ištirtos tunelinių nanovamzdelių (TNT) savybės žmogaus gerklų plokščialąstelinio naviko, širdies ir 

ląstelių kultūrų modelinėse sistemose suteikia naujų žinių apie ląstelių sąveikos, diferenciacijos bei vėžio 

išplitimo mechanizmus ir galimybę juos reguliuoti. Duomenys apie TNT jau yra plėtojami, kuriant biologinį 

širdies ritmo vedlį, be to, jie gali būti inovatyvių vaistų formų, galinčių pristatyti vaistines medžiagas į sunkiai 

pasiekiamus navikus ir perduoti vaistines medžiagas per TNT ir plyšines jungtis, kūrimo pagrindas.  

2.2.3 Karboanhidrazė hCA XII gali būti taikoma kaip prognozinis krūties vėžio žymuo, taip pat ji gali būti 

taikinys, ieškant antivėžinių junginių, galinčių tapti vaistais. hCA XII raiškai vėžinėse ląstelėse vertinti yra 

sukurti ir optimizuoti du itin specifiški – imunohistocheminis ir atvirkštinės transkripcijos polimerazės 

grandininės reakcijos – metodai. 

2.2.4 Nustatytas skirtingas streso kinazės JNK vaidmuo reguliuojant ląstelių žūtį po chemoterapinių 

medžiagų poveikio žmogaus nesmulkialąstelinio plaučių vėžio A549 ir žmogaus chroninės mieloidinės 

leukemijos K562 linijų ląstelėse gali tapti teorinis pagrindas kurti inovatyvų kombinuotą gydymą, skirtą 

apsaugoti kamienines organizmo ląsteles nuo šalutinio priešvėžinių vaistų poveikio. JNK/c-Jun slopinimo 

strategija galėtų būti naudojama nesmulkialąstelinio tipo plaučių vėžiui gydyti.  

2.2.5 Įvertinta žmogaus kasos žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir gyvybingumo rodiklių priklausomybė nuo 

alkoholio koncentracijos bei galimybė flavanoidais mažinti alkoholio poveikį ŽL. Gautos fundamentalios žinios 

gali būti panaudotos kaip teorinis pagrindas plėtojant flavanoidų panaudojimą kasos fibrozei kasos vėžio ir 

lėtinio pankreatito atvejais gydyti.  

2.2.6 Atlikti Alzheimerio ligos (AL) molekulinių mechanizmų tyrimai, įvertinant patogenezėje 

dalyvaujančius Aβ peptidus ir jų poveikį smegenų ląstelėms bei membranoms ir susiejant Aβ peptidų 

patologines reikšmes AL pacientų likvore ir serume su AL eigos sunkumu, sukuria teorinį pagrindą plėtoti 

specifinių molekulinių žymenų, skirtų ankstyvai AL diagnostikai bei ligos eigos prognozavimui atlikti, paiešką ir 

kurti saugias vakcinas, stabdančias AL progresavimą. Nustatytas Aβ formuojamų imuninių kompleksų 

neurotoksiškumo mechanizmas suteikia teorinį uždegimo valdymo pagrindą ir didina imunoterapinio gydymo 

efektyvumą. Sukurtas naujas Aβ peptidų gavimo protokolas, imituojantis biologines Aβ susidarymo sąlygas.  

Rekomenduojama: gautus AL pacientų klinikinius ir biocheminius rezultatus susieti su kitų AL centrų 

tyrimų rezultatais ir juos pritaikyti, plėtojant molekulinius žymenis ankstyvai AL diagnostikai atlikti.  

2.2.7. Nustatyti Th2, Th9, Th17 ir Th1 limfocitų raiškos bei ligonių periferinio kraujo eozinofilų ir 

neutrofilų funkcijų pokyčiai alerginių kvėpavimo ligų metu teikia mokslinį pagrindą alerginio uždegimo 

intensyvumo vertinimo žymenų paieškai tobulinti, alerginių kvėpavimo ligų eigos prognozei nustatyti ir kurti 

inovatyvius alerginių kvėpavimo ligų gydymo metodus.   
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2.3 preimonė. Parinkti audinių molekulinio persitvarkymo žymenų kompleksus ankstyvajai ligų 

diagnostikai, eigos prognozavimui, gydymui ir prevencijai: 

2.3.1 Krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio (KKSV) prevencijai ir diagnostikai atlikti buvo sukurtas 

naujos kartos kryptingos sekoskaitos (NKKS) „MiSeq“ analizei pritaikytas paveldimo krūties, kiaušidžių bei 

storosios žarnos vėžio genetinės predispozicijos molekulinių žymenų kompleksas, apimantis 22 genus ir 

dengiantis 65828 bp genominius regionus. Sukurta NKKS bazė įgalins kitų lėtinių neinfekcinių ligų našius 

genetinės predispozicijos tyrimus ateityje.  

Rekomenduojama: norint atlikti paveldimų KKSV sindromų diagnostiką, klinikinėje praktikoje naudotis 

projekto metu gautų duomenų pagrindu sukurtomis onkogenetinėmis indikacijomis, kurios buvo pateiktos 

Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės posėdžių dėl paveldimų KKSV sindromų metu.  

2.3.2 Navikų ir sveikų audinių splaisingo faktorių SFRS2, SFRS1, U2AF35, U2AF65 ir KHSRP raiškos 

skirtumai gali būti naudojami kaip virškinimo sistemos vėžinių susirgimų biožymenys. Pirmą kartą buvo 

parodyta, kad atskiri splaisingo veiksniai gali tiesiogiai paveikti mirtronų kiekį ląstelėje. Mirtronų profiliai 

vėžinėse ląstelėse skiriasi, todėl jie potencialiai gali būti naudojami diagnostiniais tikslais, o hsamiR1229 gali 

tapti metastazinių auglių žymeniu.  

2.3.3 Gliomų diagnostinių ir prognozinių žymenų paieškos, naudojant su gliomageneze susijusių genų 

metilinimo ir raiškos tyrimus, atskleidė genų NDRG2, SEMA3C, AREG, RUNX3, AHR, TES ir CDKN2A (p16) 

promotorių metilinimo ir (ar) raiškos sąsajas su gliomų navikų piktybiškumu ir pacientų išgyvenamumu. Šie 

genai gali būti naudojami kaip molekuliniai gliomų piktybiškumo diagnostikos ir (ar) paciento išgyvenamumo 

prognostikos žymenys.  

2.3.4 Nustatyti ir validuoti biožymenys, sudarantys kompleksą, leidžiantį diagnozuoti prostatos vėžį ir 

įvertinti jo klinikinį reikšmingumą: navikus pagal atkrytį patikimai skiria miR-31, pagal stadiją – miR-19b 

raiška. Navikinį prostatos audinį nuo nenavikinio skiria genų APC, MT1E, ABCB1 ir CD44 hipermetilinimo 

dažnis, o progresuojantį prostatos vėžį nuo neprogresuojančio – MT1G ir RUNX3 genų hipermetilinimo 

dažnis. 

2.3.5 Atlikti ikiklinikiniai tyrimai in vitro ir in vivo modelinėse sistemose parodė, kad panaudotos 

epigenetinių modifikatorių inhibitorių (belinostatas, DZNep) kombinacijos ir imunoterapija (WT1) efektyviai 

indukuoja vėžinių leukeminių ląstelių diferenciaciją ir pailgina ksenograftinių NOG pelių išgyvenimo trukmę. 

Nustatyti galimi molekuliniai biožymenys (H4Ac, H3 K4me3, H3 K9me3 ir H3 K27me3), kurių raiška skirtinga 

vėžinėse leukeminėse ląstelėse ir normaliuose neutrofiluose. Ištirti agentai galėtų būti naudojami tolesniems 

tyrimams ir galėtų suteikti naujas galimybes leukemijos ankstyvajai diagnostikai, prognostikai, ligos gydymo 

eigos kontrolei bei prevencijai vykdyti. 

2.3.6 Tirtos vėžinių kamieninių ląstelių savybės bei heterogeniškumas pagal vėžio kamieninių ląstelių 

paviršinius žymenis, įvertintas vaistų ir nanodarinių poveikis ląstelių gyvybingumui bei atlikti lyginamieji jų 

atsparumo gydymui tyrimai. Projekto metu gauti rezultatai panaudoti vystant taikinių terapiją, pradėtas kurti 

prognostinis neinvazinės diagnostikos metodas.  

2.3.7 Naujų autoimuninėmis ligomis sergančių ligonių ligos eigą prognozuojančių imunologinių 

biožymenų paieškos metu buvo nustatyti nauji potencialūs imunologiniai biožymenys: CD4+IL17A+ ir 

CD8highCD57-CD27+ limfocitų kiekiai periferiniame kraujyje, kurių akivaizdus sumažėjimas buvo nustatytas 

Sjogreno sindromu sergantiems ligoniams. Rekomenduotinas ilgesnės trukmės Sjogreno sindromu sergančių 

ligonių stebėjimas, kad būtų galima įvertinti laisvų kapa, lambda grandinių bei B ląsteles aktyvinančio 

faktoriaus (BAFF) koncentracijos kraujo serume prognozinę reikšmę.  

2.3.8 Sudaryta asmenų su protiniu atsilikimu bei jų artimųjų genealoginių duomenų ir genominės 

medžiagos (DNR) biobazė, kuri sudaro tolimesnių genominių tyrimų pagrindą intelektinės negalios 
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priežastims nustatyti, taikant vektorinę lyginamąją genomo hibridizaciją, vieno nukleotido polimorfizmo, 

genomo hibridizacijos, egzomo ir transkriptomo tyrimus. Molekulinio kariotipavimo metodu nustatyta 

genetinė diagnozė 19 proc. tiriamųjų su protiniu atsilikimu. Lyginant su šią dieną taikomais rutininiais 

genetiniais tyrimais, taikant šį metodą, genetinės diagnostikos našumas pagerintas 2,7 karto. Sudarytas 

genetinių žymenų kompleksas, kuris ateityje bus naudojamas protinio atsilikimo diagnostikai, ir ruošiamos 

pacientų su protiniu atsilikimu genetinio ištyrimo algoritmo gairės, kurios buvo pateiktos svarstyti Lietuvos 

Žmogaus genetikos draugijai.  

Rekomenduojama: molekulinio kariotipavimo metodą naudoti kaip pirmo pasirinkimo genetinį tyrimą 

asmenims su neaiškios etiologijos protiniu atsilikimu. Pacientų atranka turi būti vykdoma pagal atrankos 

kriterijus, sudarytus šio projekto metu.  

2.3.9 Informacija apie santykinį MAO-B baltymo lygį trombocitų frakcijoje ir MAO-B 13 introno A/B 

dimorfizmas gali būti naudojami kaip Parkinsono ligos žymenys. 

2.4 priemonė. Nustatyti audinių struktūrinio persitvarkymo neinvazinio vaizdinimo metodų vertę 

ankstyvajai ligų diagnostikai, prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui: 
2.4.1 Vidutinio laipsnio aortos vožtuvų nepakankamumo (AVN) ligoniams dėl naujų echokardiografinių 

miokardo deformavimosi rodiklių – „taškelių žymėjimo“ metodika – nustatyti kairiojo skilvelio (KS) ilgosios 

ašies disfunkcijos požymiai, o didelio AVN su saikiai sumažėjusia KS išstūmimo frakcija nustatomos ir 

mažesnės cirkumferencinės deformacijos bei KS pasisukimo rodiklių vertės.  

Rekomenduojama: pacientų su nustatytu vidutiniu / dideliu aortos vožtuvo nesandarumu, kai KS 

dydis neatitinka operacinio gydymo indikacijų, KS funkcijos vertinimas turi būti atliekamas  

pasitelkiant papildomus rodiklius (KS sistolinę išilginę deformaciją, sukamąjį judesį, cirkumferencinę 

ir radialinę sistolinę deformaciją), kurie parodo ikiklinikinius funkcijos pokyčius.  

2.4.2 Statistiškai reikšmingai mažesnė išilginė KS deformacija pasireiškia ūminiu miokardo infarktu 

(ŪMI) sergantiems pacientams, kuriems vėlesniuoju laikotarpiu išsivysto KS remodeliavimasis, nei 

pacientams, kuriems KS remodeliavimasis nenustatomas. Pagal išilginės deformacijos sumažėjimą mažiau nei 

-11,6 proc., 78 proc. jautrumu ir 73 proc. specifiškumu galima prognozuoti KS remodeliavimąsi po ŪMI. AGT 

geno M235T polimorfizmas gali paveikti KS remodeliavimąsi po miokardo infarkto; AGT MM genotipas galėtų 

turėti reikšmės KS remodeliavimuisi prognozuoti.  

Rekomenduojama: išilginės deformacijos matavimą taškelių žymėjo metodu, kuris atspindi KS 

disfunkciją, naudoti kaip lengvai prieinamą, greitą, nebrangų, jautrų diagnostinį tyrimą KS remodeliavimuisi 

prognozuoti. AGT geno MM genotipas galėtų būti siūlomas kaip genetinis markeris šalia tradicinių klinikinių 

bei echokardiografinių prognozinių parametrų postinfarktiniam remodeliavimuisi prognozuoti.  

2.4.3 Sukurta nesudėtinga ir nebrangi metodika, skirta nustatyti dešiniojo širdies skilvelio tūrių vertes ir 

skilvelio paviršius, leidžia nustatyti skilvelio pokyčius sergant lėtinėmis ligomis.  

2.4.4 Įprastinės klinikinės praktikos sąlygomis dobutamino echokardiografijos mėginio metu pulsinio ir 

spalvinio miokardo doplerio bei „taškelių“ žymėjimo ir sekimo metodų taikymas galimas, o rodiklių matavimo 

atkartojamumas yra priimtinas klinikinei praktikai. Vainikinių arterijų stenozuoti ir nestenozuoti segmentai 

patikimai skiriasi vieni nuo kitų pagal daugybę ramybės ir krūvio parametrų: sistolinius ir diastolinius judėjimo 

greičius ir jų santykį, laiką iki sistolinio greičio piko, išilginę bei spindulinę sistolinę ir posistolinę deformaciją 

bei posistolinį indeksą, išilginį bei spindulinį sistolinį, posistolinį ir diastolinį deformacijos greitį. Naudojant 

žingsninę logistinę regresiją, iš reikšmingų stenozės prediktorių sukurti prognozavimo modeliai, specifiški 

miokardo segmentams, vainikinių arterijų baseinams, KS lygiams ir pacientui.  
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Rekomenduojama: parengtą metodiką naudoti klinikoje, nes ji akivaizdžiai pagerina dobutamino 

echokardiografijos rezultatų interpretavimą, optimizuoja ankstyvą išeminės širdies ligos diagnostiką, tuo 

pačiu nedidina šalutinio poveikio tiriamųjų sveikatai ir beveik nedidina mėginio ekonominių kaštų. 

2.4.5 Atlikti tyrimai transkranijiniam ultragarsui tobulinti, kurių metu sukurti ir ištirti antrinio vaizdų 

apdorojimo algoritmai ultragarso vaizdų kokybei gerinti ir automatizuotai vaizdų analizei atlikti. Remiantis 

šiais sukurtais metodais, paruošta klinikinių duomenų analizės sistemos koncepcija, kurią planuojama įdiegti į 

klinikinę praktiką. Parengtas standartizuotas transkranijinio ultragarso tyrimo protokolas, kuriame numatytos 

tiek techninės (sudaryta optimalaus skenavimo režimo transkranijinio ultragarso tyrimui rekomendacija), tiek 

metodinės (skenavimo metodika, skenavimo plokštumų padėtys, ultragarso žymenų matavimo metodika) 

rekomendacijos transkranijinio ultragarso tyrimui atlikti.  

2.4.6 Nustatyti širdies kiekybiniai simpatoadrenerginės inervacijos rodikliai gali būti naudojami 

kaip vaizdinimo biomarkeriai širdies nepakankamumo diagnostikai ir širdies nepakankamumo progresavimui 

vertinti. Jų tyrimas formuoja naują supratimą apie širdies nepakankamumą, jo patogenezę ir 

progresavimą.  

Rekomenduojama naudoti šiuo metu patvirtintus globalinius miokardo simpatoadrenerginės 

inervacijos rodiklius (ankstyvą ir vėlyvą H/M bei WR) pacientų, kuriems pasireiškęs širdies nepakankamumas, 

rizikos grupei nustatyti. Tai padėtų tiksliau numatyti paciento gydymo algoritmą ir atrinkti pacientus 

kardioverteriui / defibriliatoriui implantuoti.  

2.4.7 Nustatytos išsiplėtusios aortos sienos histomorfometrinių ypatumų ir aortos echokardiografinio 

tyrimo duomenų sąsajos. Didėjanti aortos elastinių skaidulų fragmentacija susijusi su mažesne aortos 

priekinės sienelės įtampa (deformacija) bei santykine aortos priekinės sienelės įtampa, o medijos nekrozė 

susijusi su mažėjančia santykine aortos užpakalinės sienelės įtampa. FBN1 VNP rs2118181 retojo G alelio 

nustatymas daugiau didino aortos disekacijos galimybę nei kitų FBN1 VNP  rs10519177, rs755251 arba 

rs4774517 retųjų alelių buvimas.  

Rekomenduojama papildyti klinikines krūtinės aortos dilatacinės patologijos operacijos indikacijas 

FBN1 VNP rs2118181 genotipavimo rezultatais ir tęsti biožymenų bei jų derinių, padedančių įvertinti aortos 

išsiplėtimo ir disekacijos susiformavimo grėsmę, paiešką.  

2.4.8 Vaizdinant širdies audinius konfokalia atspindžio mikroskopijos aparatūra, sugebėta išskirti 

skirtingus jungiamojo audinio sluoksnius, taip pat miokardą sudarančius miocitus bei jų pluoštus ir pavienes 

Purkinjė ląsteles, sudarančias širdies laidžiąją sistemą. Šie rezultatai nubrėžė tolimesnes metodikos ir 

aparatūros tobulinimo kryptis. 
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PRIEDAI 

 

1 priedas. Projektų, vykdytų 2010–2014 metais, sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
Reg. Nr. 

Sutarties 
Nr.  

Prie-
monė 

Projekto vadovas Projektą vykdanti institucija Projekto pavadinimas 
Projekto 

laikotarpis 
Skirta lėšų, 

tūkst. Lt 
1 LIG-10010 LIG-01/2010 1.1 Habil. dr. Apolinaras 

Zaborskis 
Kauno medicinos universitetas „Elgesiniai lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniai 

paauglystėje“ 
2010 08–
2011 12 

179 

2 LIG-12031 LIG-02/2012 1.1 Habil. dr. Rūta 
Dubakienė 

Vilniaus universitetas „Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai 
Lietuvos naujagimių kohortoje“ 

2012 05–
2014 12 

692 

3 LIG-11014 LIG-02/2011 1.1 Dr. Virginija Dulskienė Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Padidėjusio arterinio kraujospūdžio paplitimas tarp 12–15 
m. vaikų ir jį įtakojantys veiksniai“ 

2011 09–
2013 12 

375,4 

4 LIG-10002 LIG-05/2010 1.1, 1.2 Habil. dr. Rūta 
Dubakienė 

Vilniaus universitetas „Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai 
mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje“ 

2010 08–
2011 12 

474,2 

5 LIG-12019 LIG-01/2012 1.1, 1.2 Dr. Janina Petkevičienė Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Genetinių ir gyvensenos veiksnių ryšiai, vertinant lėtinių 
ligų riziką ir jos pokyčius nuo vaikystės“ 

2012 05–
2014 12 

657,2 

6 LIG-10015 LIG-02/2010 1.2 Dr. Janina Petkevičienė Kauno medicinos universitetas „Genų ir mitybos sąveika, vertinant dislipidemijų ir 
nutukimo riziką tarp Lietuvos gyventojų“ 

2010 09–
2011 12 

245,9 

7 LIG-10014 LIG-03/2010 1.2 Dr. Jūratė Klumbienė Kauno medicinos universitetas „Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos, susijusios su lėtinių 
ligų rizika, pokyčiai ir netolygumai“ 

2010 09–
2011 12 

181,5 

8 LIG-10011 LIG-04/2010 1.2 Habil. dr. Abdonas 
Tamošiūnas 

Kauno medicinos universitetas „Rizikos veiksnių reikšmė, prognozuojant sergamumą ir 
mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų“ 

2010 08–
2011 12 

239,9 

9 LIG-10022 LIG-07/2010 1.2 Dr. Rūta Petrauskaitė 
Everatt 

VU Onkologijos insitutas „Biologinių ir elgsenos veiksnių įtakos vyrų sergamumui 
piktybiniais navikais tyrimas“ 

2010 09–
2011 12 

106,7 

10 LIG-12005 LIG-03/2012 1.2 Habil. dr. Giedrius 
Varoneckas 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Psichoemocinių ir miego sutrikimų sąryšio su širdies ligomis 
bei poveikio gyvenimo kokybei tyrimai“ 

2012 05–
2014 12 

525,2 

11 LIG-11007 LIG-03/2011 1.2 Habil. dr. Robertas 
Bunevičius 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Psichikos sutrikimai pirminėje priežiūros grandyje: sąsajos 
su metaboliniu sindromu ir mirtingumu“ 

2011 09–
2013 12 

230,9 

12 LIG-11017 LIG-01/2011 1.2 Habil. dr. Kęstutis 
Strupas 

Vilniaus universitetas „Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, 
neįgalumo, gyvenimo kokybės tyrimas Lietuvoje“ 

2011 09–
2013 12 

334,4 

13 LIG-10019 LIG-06/2010 1.2, 1.3 Dr. Rytas Ostrauskas Kauno medicinos universitetas „Pirmo tipo cukrinis diabeto registras, komplikacijų 
etiologinė genetika ir biopsichosociologija“ 

2010 09–
2011 12 

387 

14 LIG-10001 LIG-08/2010 1.3 Habil. dr. Irena 
Misevičienė 

Kauno medicinos universitetas „LNL profilaktikos priemonių prieinamumo ir apimčių 
pokyčiai sveikatos sistemoje per 15 metų“ 

2010 09–
2011 12 

119,1 
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15 LIG-10013 LIG-09/2010 1.3 Dr. Giedrė Smailytė  VU Onkologijos institutas „Demografinių, socialinių ir teritorinių onkologinių ligonių 
išgyvenamumo netolygumų tyrimas Lietuvoje“ 

2010 08–
2011 12 

111,3 

16 LIG-10009 LIG-04/2011 1.3 Dr. Narseta Mickuvienė Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybę ir ligos 
baigtis sąlygojantys veiksniai“ 

2011 09–
2013 12 

391 

17 LIG-10008 LIG-05/2011 1.3 Habil. dr. Žilvinas 
Padaiga 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Krūties vėžiu ir cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimo 
kokybės ir ligos ekonominis vertinimas“ 

2011 09–
2013 12 

233,2 

18 LIG-10026 LIG-16/2010 2.1 Dr. Daumantas Matulis Biotechnologijos institutas „Karboanhidrazių, kaip vėžinių ląstelių žymenų, diagnostinio 
potencialo įvertinimas“ 

2010 08–
2011 12 

294,8 

19 LIG-10008 LIG-21/2010 2.1 Habil. dr. Zita Aušrelė 
Kučinskienė 

Vilniaus universitetas „Lietuvos populiacijos genominė įvairovė ir koronarinės 
širdies ligos individualaus gydymo galimybės“ 

2010 08–
2011 12 

183,9 

20 LIG-10030 LIG-26/2010 2.1 Habil. dr. Pranas 
Grybauskas 

Kauno medicinos universitetas „Genetinių ir klinikinių veiksnių įtaka ilgalaikiam varfarino 
dozavimui po širdies vožtuvų operacijų“ 

2010 08–
2011 12 

165,8 

21 LIG-10034 LIG-10/2010 2.2 Dr. Audronė Valerija 
Kalvelytė 

Biochemijos institutas „Streso kinazės JNK, molekulinio taikinio terapijoje, veikimo 
prognostiniai žymenys“ 

2010 08–
2011 12 

143,8 

22 LIG-10033 LIG-13/2010 2.2 Habil. dr. Dalia 
Pangonytė 

Kauno medicinos universitetas „Miokardo intersticinio kolageno ir su jo sinteze susijusių 
ląstelių kaita progresuojant ischemijai“ 

2010 08–
2011 12 

265,2 

23 LIG-10045 LIG-18/2010 2.2 Dr. Raimundas 
Sakalauskas 

Kauno medicinos universitetas „Uždegiminių ląstelių fenotipo ir funkcijų ypatumai alerginių 
kvėpavimo ligų eigos prognozavimui“ 

2010 08–
2011 12 

175,7 

24 LIG-12048 LIG-04/2012 2.2 Dr. Ramunė 
Morkūnienė 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai“ 2012 05–
2014 12 

968,7 

25 LIG-12057 LIG-08/2012 2.2 Dr. Raimundas 
Sakalauskas 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Th9 limfocitų raiškos ir eozinofilų aktyvumo reikšmė 
alerginių kvėpavimo ligų eigos prognozavimui“ 

2012 07–
2014 12 

455,6 

26 LIG-12029 LIG-09/2012 2.2 Dr. Daumantas Matulis Vilniaus universitetas „Karboanhidrazės hCA XII, kaip vėžinių ląstelių žymens, 
diagnostinio potencialo įvertinimas“ 

2012 05–
2014 12 

590,5 

27 LIG-12002 LIG-12/2012 2.2 Dr. Giedrius Barauskas Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Kasos Žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir redokso būsenos 
tyrimai“ 

2012 05–
2014 12 

597,6 

28 LIG-12013 LIG-13/2012 2.2 Dr. Vytenis Arvydas 
Skeberdis 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Tarpląstelinių tunelinių nanovamzdelių formavimosi ir 
savybių tyrimai“ 

2012 05–
2014 12 

690 

29 LIG-10020 LIG-20/2012 2.3 Dr. Rūta Navakauskiene Biochemijos institutas „Leukemijos diagnostinių ir prognostinių žymenų tyrimai“ 2010 08–
2011 12 

362,5 

30 LIG-10007 LIG-12/2010 2.3 Dr. Jūratė Kasnauskienė Vilniaus universitetas „Patogeninių kartotinių sekų reikšmė protinio atsilikimo 
etiopatogenezėje“ 

2010 08–
2011 12 

474,1 

31 LIG-10012 LIG-14/2010 2.3 Dr. Arvydas Kanopka Biotechnologijos institutas „Mutacijos, monoaminooksidazės B gene siejamame su 
Parkinsono liga, įtaka pre-iRNR splaisingui“ 

2010 08–
2011 12 

147,2 

32 LIG-10036 LIG-16/2010 2.3 Habil. dr. Arimantas 
Tamašauskas 

Kauno medicinos universitetas „Gliomų diagnozei ir prognozei reikšmingų klinikinių 
veiksnių ir molekulinių žymenų kompleksų paieška“ 

2010 09 –
2011 12 

180,9 
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33 LIG-10040 LIG-22/2010 2.3 Dr. Danutė Linutė 
Astrauskienė 

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto 
Inovatyvios medicinos centras 

„Vaikai, sinovinis skystis, kamieninės ląstelės“ 2010 09–
2011 12 

164 

34 LIG-
120527 

LIG-06/2012 2.3 Dr. Rūta Navakauskienė Vilniaus universitetas „Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo 
biožymenų tyrimas“ 

2012 05–
2014 12 

577,7 

35 LIG-12022 LIG-07/2012 2.3 Dr. Ramūnas Janavičius Valstybinio mokslinių tyrimų instituto 
Inovatyvios medicinos centras 

„Kryptinga naujoji sekoskaita krūties, kiaušidžių ir storosios 
žarnos vėžio genetinei predispozicijai“ 

2012 05–
2014 12 

877,3 

36 LIG-12003 LIG-11/2012 2.3 Dr. Arūnas Kazlauskas Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Gliomų diagnostinių žymenų paieška tiriant gliomagenezėje 
dalyvaujančių genų raišką ir funkciją“ 

2012 05–
2014 12 

724,6 

37 LIG-12034 LIG-14/2012 2.3 Habil. dr. Juozas 
Lazutka 

Vilniaus universitetas „Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio 
klinikinio reikšmingumo įvertinimui, kūrimas“ 

2012 06–
2014 12 

768,3 

38 LIG-10023 LIG-19/2010 2.1, 2.3 Dr. Ramūnas Janavičius Valstybinio mokslinių tyrimų instituto 
Inovatyvios medicinos centras 

„Molekuliniai žymenys krūties ir kiaušidžių vėžio prevencijai, 
ankstyvai diagnostikai bei gydymui“ 

2010 08–
2011 12 

465,6 

39 LIG-10046 LIG-15/2010 2.2, 2.3 Habil. dr. Ričardas 
Rotomskis 

Vilniaus universiteto Onkologijos 
institutas 

„Vėžio kamieninių ląstelių žymenys neinvazinei optinei 
diagnostikai ir gydymo taktikos parinkimui“ 

2010 08–
2011 12 

434,6 

40 LIG-10032 LIG-23/2010 2.2, 2.3 Dr. Dainius Characiejus Valstybinio mokslinių tyrimų instituto 
Inovatyvios medicinos centras 

„Autoimuninėmis ligomis sergančių ligonių T limfocitų 
populiacijų reikšmės ligos eigai“ 

2010 08–
2011 12 

181,9 

41 LIG-12025 LIG-10/2012 2.3, 2.4 Dr. Arvydas Kanopka Vilniaus universitetas  „Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR kaip 
virškinimo sistemos vėžinių susirgimų biožymenys“ 

2012 05–
2014 12 

749,2 

42 LIG-10009 LIG-11/2010 2.4 Habil. dr. Jolanta 
Justina Vaškelytė 

Kauno medicinos universitetas „Naujų miokardo disfunkcijos diagnostikos ir prognozavimo 
žymenų paieška:deformavimosi rodiklių vertė“ 

2010 09–
2011 12 

253,9 

43 LIG-10039 LIG-24/2010 2.4 Dr. Andrius Ušinskas Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas 

„Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimas ir analizė“ 2010 09–
2011 12 

94,6 

44 LIG-10021 LIG-27/2010 2.4 Dr. Jelena Čelutkienė Valstybinio mokslinių tyrimų instituto 
Inovatyvios medicinos centras 

„Ultragarsiniai miokardo deformacijos tyrimo metodai 
prognozuojant vainikinių arterijų pakenkimą“ 

2010 09–
2011 12 

326 

45 LIG-10024 LIG-28/2010 2.4 Habil. dr. Arūnas 
Lukoševičius 

Kauno medicinos universitetas „Transkranijinio ultragarso taikymas neurodegeneracinių 
ligų diagnostikai“ 

2010 08–
2011 12 

520,7 

46 LIG-10016 LIG-29/2010 2.4 Dr. Algirdas Edvardas 
Tamošiūnas 

Vilniaus universitetas „Širdies adrenerginės įnervacijos vaizdinimas širdies 
nepakankamumui ir staigiai mirčiai prognozuoti“ 

2010 08–
2011 12 

463,3 

47 LIG-12023 LIG-05/2012 2.4 Habil. dr. Vaiva 
Lesauskaitė 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

„Kylančiosios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir 
biomechanikos žymenų paieška“ 

2012 05–
2014 12 

444,5 

48 LIG-10044 LIG-25/2012 2.2, 2.4 Habil. dr. Konstantinas 
Povilas Valuckas 

Vilniaus universiteto Onkologijos 
institutas 

„Optinių diagnostikos technologijų taikymas neinfekcinių 
ligų diagnostikai“ 

2010 08–
2011 12 

645,6 
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2 priedas. Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ mokslinių 
tyrimų rezultatai 2010–2014 metais 

Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“ (LNL) buvo patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-952. Programoje buvo 

numatyti rezultatai ir jų vertinimo kriterijai. Jie pateikti lentelėje drauge su pasiektais rezultatais. 

 

Rodiklio kriterijus Planuota Pasiekta 

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose 
citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų 
bazėje „ISI Web of Science“ 

100 119 publikuota ir 10 pateikta 
spaudai 

Mokslinės monografijos 2 1 

LNL prognostika, diagnostika ir stebėsenos metodai, 
praktinės rekomendacijos ir patentinių paraiškų skaičius 

15 23 praktinės rekomendacijos ir 
3 patentinės paraiškos 

Rezultatų sklaida: pranešimai mokslinėse konferencijose ir 
visuomenei masinės informacijos priemonėse 

100 177 pranešimai  
(47 Lietuvos ir 130 
tarptautinėse konferencijose) 

 


