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DUOMENYS APIE 2011 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse dalyvavusių 
projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 
skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. I KVIETIMAS 49 29 29 0 3725200 

2. II KVIETIMAS 17 5 0 5 277300 

 

2011 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

Programa pradėta 2010 m. 2011 m. užbaigti pirmojo kvietimo projektai (iš viso 29), skirti 

abiems uždaviniams ir visoms jų priemonėms. Pirmajam uždaviniui vykdyti buvo skirti 9 projektai 

(skirta 2045,3 tūkst. Lt, panaudota – 2007,9 tūkst. Lt), antrojo – 20 projektų (skirta 5943,6 tūkst. Lt, 

panaudota 5662,2 tūkst. Lt) bei pradėti vykdyti antrojo kvietimo projektai (viso 5, bendra suma 

1564,9 tūkst. Lt, iš jų 2011 m. – 277,3 tūkst. Lt), skirta tik pirmajam uždaviniui. Šioje ataskaitoje 

apibendrinami pirmojo kvietimo rezultatai. 

Apibendrinant projektus pirmajam uždaviniui įgyvendinti – nustatyti socialinių, ekonominių, 

gyvensenos ir biologinių veiksnių bei jų pokyčių įtaką Lietuvos gyventojų rizikai sirgti lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis (LNL), moksliškai pagrįsti šių ligų profilaktikos ir kontrolės strateginius 

principus ‒ galima teigti, kad LNL rizikos ir prevencijos vaikystėje tyrimai tiek moksliniu, tiek 

praktiniu požiūriu yra vieni perspektyviausių, todėl jiems plėtoti Lietuvoje turėtų būti teikiamas 

prioritetas. Deja, beveik neskiriama dėmesio vaikų ir paauglių psichinės sveikatos tyrimams. 

Nustatyta tiek teigiamų, tiek neigiamų gyvensenos pokyčių tendencijų, nulemiančių LNL 

epidemiologinę situaciją Į tai  būtina atsižvelgti kuriant naujus efektyvius sveikos mitybos ugdymo 

ir antsvorio kontrolės metodus kaip į LNL profilaktikos priemones. Lietuvos populiacijoje išaiškinta 

daugelis genų, kurie gali turėti įtakos pirminiam susirgimui LNL. Trečioji pirmojo uždavinio 

priemonė buvo vykdoma nepakankamai išsamiai: du vykdomi projektai siejasi tik su labai 

specifinės profesinės grupės tyrimais bei retrospektyvine tik onkologinių ligų ir pirmojo tipo 

diabeto analize. Nebuvo projektų ekonominiams LNL aspektams tirti tad priemonė atlikta tik 

fragmentiškai. Nebuvo projektų, kuriais siekiama įvertinti suaugusiųjų LNL epidemiologiją, LNL 

sukeltą neįgalumo mastą ir ekonominę žalą. Be to, nebuvo projektų, skirtų psichinės sveikatos 

problemoms nagrinėti. 

Antrojo uždavinio (Plėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio vaizdinimo 

metodus LNL prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai) priemonės buvo įgyvendinamos intensyviau. Šį 

uždavinį vykdė 20 projektų. Nustatyta daugelis genų, svarbių farmakoterapijoje, ir jų paplitimas 

Lietuvos populiacijoje. Į tai reikia atsižvelgti planuojant gydymą. Genetiniai tyrimai galėtų būti 

naudingi vertinant individo lėtinių ligų riziką ir parenkant individualius profilaktikos ir gydymo 
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metodus, ypač tais atvejais, kai įprastinėmis priemonėmis nepavyksta sumažinti lėtinių ligų rizikos 

veiksnių (dislipidemijų, nutukimo) lygio. Vykdant kitas priemones atskleista naujų žinių, sudarančių 

prielaidas širdies ir kraujagyslių ligų, autoimuninių, onkologinių, neurologinių ligų neinvazinių 

diagnostikos ir prognozės bei patogenetinio gydymo metodų paieškai ir tobulinimui. 

Apibendrinant projektus pagal 2.4 priemonę galima teikti, kad visų projektų rezultatai atitinka 

laukiamus programos rezultatus (naujų LNL diagnostikos ir prognozavimo metodų sukūrimas): 

sukurti ar patobulinti keli kardiologijoje, neurologijoje, onkologijoje galimi pritaikyti metodai. 

Metodams tobulinti ir klinikinei patikrai atlikti reikia tolimesnių tyrimų. Apibendrinant antrojo 

uždavinio vykdymą galima teigti, kad pageidautina daugiau projektų neurodegeneracinėms, 

autoimuninėms bei onkologinėms ligoms, nagrinėti. Genetinių ir molekulinių žymenų, klinikinių 

veiksnių bei visų vaizdinimo technologijų tyrimų galimybės taip pat neišsemtos.  

Į visa tai atsižvelgus antrasis Programos kvietimas paskelbtas 2011 m. pabaigoje, jis buvo 

skirtas tik pirmajam uždaviniui. 

 

ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2011 

The Programme started in August 2010. After 1st call for projects, 29 projects were 

approved by the independent experts during peer-review process and contracts signed. In 2011, 

all 29 projects were completed; 9 projects were dedicated to the 1st objective (total sum of 

assignations 2045,3 thousand litas, spent – 2007,9 thousand litas), 20 projects were dedicated to 

the 2nd objective (total sum of assignations 5943,6 thousand litas, spent – 5662,2 thousand litas), 

and projects of the 2nd call were started, which were dedicated for the 1st objective (in total 5, sum 

of assignations 1564.9 thousand litas, among them for the year 2011 – 277.3 thousand litas). In 

this report, results of the 1st call are reviewed. 

Objective 1. To determine the impact of social, economic, life style and biological changes 

upon the inequalities of health status of the inhabitants of Lithuania and risks to be affected by 

chronic non-infectious diseases. In total, nine projects were dedicated to this objective. According 

to the final project reports conclusion can be drawn that investigations on risks and prevention of 

Chronic non-infectious diseases (CND) in childhood could be one of most promissing both from 

scientific and practical point of view, thus should be given a priority. Regretfully, no projects were 

dedicated to the analysis of mental health in subadults. Both positive and negative trends in the 

mode of life that predispose to CND epidemiology changes were noted, that must be taken into 

account creating new and more effective methods of healthy nutrition training and overweight 

control as measures for CND prevention. A series of genes predisposing for primary morbidity of 
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CND, incidence of which shows some specificity for Lithuanian population was detected. 

Regretfully, the third goal is being implemented incompletely: two projects were covering only 

rather specific groups or were based on retropsective analysis of cancer or type 1 diabetes 

patients. There wer no projects dedicated to economic aspects of CND. In summary, topic 

dedicated to demographic, social and economic inequalities, availability and efficacy of health 

services raises a certain concern, problems outlined in the Objective 1 are solved in a fragmentary 

way; besides of above mentioned problems, projects dealing with mental and behaviour disorders 

were absent.  

Objective 2. To develop methods of aggregate analysis, molecular markers and non-invasive 

imaging for prevention and early diagnostics of chronic non-infectious diseases. Twenty projects 

were working on this objective. In general, the objective is being solved, although in a rather 

fragmentary way. A series of genes relevant to pharmacotherapy and their prevalence in 

Lithuanian population was determined, that must be taken into account in subseqwent planning 

of therapies. Genetic analyses could be useful in CND risk evaluation and designing individual 

methods of prevention and treatment, especially in cases when routine measures appear to be 

ineffective decreasing level of risk factors (dislipidemias, overweight). Other projects created new 

knowledge enabling further search and creation or development of new methods of non-invasive 

diagnostics, prognosis and pathogenetic treatment of cardiovascular, autoimmune, oncological, 

neurological diseases. Finally, several new methods of diagnostics applicable in cardiology, 

neurology and oncology were developed, however, further trials are needed for their refinement 

and clinical testing. Summing up, it should be encouraged to have more projects dealing with 

neurodegenerative and autoimmune diseases, as well as oncological diseases. Possibilities for 

research on genetic and molecular markers, clinical factors and all imaging technologies are not 

exhausted, too.  

Taking into account above mentioned and budget constraints, the second call announced by 

the end of April 2011 was dedicated entirely for the Objective 1.  
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1. Įvadas 

Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos‟ (toliau – Programos) paskirtis 

yra išaiškinti lėtinių neinfekcinių ligų įtakos gyventojams rizikas ir parengti teorinius pagrindus 

naujai sveikatos priežiūros strategijai šalyje. Lietuvos gyventojams aktualiausios yra šios lėtinės 

neinfekcinės ligos: širdies ir kraujagyslių, piktybiniai navikai, cukrinis diabetas, 

neurodegeneracinės, alergijos ir autoimuninės, psichikos ir elgesio sutrikimai. 

Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos‟ tikslas – gauti naujų mokslo 

žinių sergamumui, ligotumui, mirtingumui ir neįgalumui nuo šių ligų mažinti, parengti šių ligų 

profilaktikos strateginius principus, sukurti tobulesnių jų prevencijos ir diagnostikos metodų. 

Programai įgyvendinti 2010–2014 metais numatyti 2 tyrimų uždaviniai. 

Pirmasis NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“ uždavinys – nustatyti socialinių, ekonominių, 

gyvensenos ir biologinių veiksnių bei jų pokyčių įtaką Lietuvos gyventojų rizikai sirgti lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis, moksliškai pagrįsti šių ligų profilaktikos ir kontrolės strateginius 

principus. 

Sprendžiantšį uždavinį numatyta įgyvendinti šias priemones: 

1. Išaiškinti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių raidą vaikystėje ir paauglystėje, 

tobulinti jų nustatymo metodus ir kriterijus, prognozuoti šių ligų riziką suaugus. Numatoma tirti 

atsitiktinių imčių vaikų ir paauglių gyvenseną, jos ryšius su socialiniais ir ekonominiais veiksniais bei 

sveikata. Vertinti vaikų ir paauglių antsvorio, nutukimo, arterinės hipertenzijos ir kitų lėtinių 

neinfekcinių ligų rizikos veiksnių dažnį, tirti jų atsiradimo priežastis. Patikslinti lėtinių ligų rizikos 

veiksnių vertinimo kriterijus vaikystės ir paauglystės amžiuje. Remiantis tęstinių vaikų ir paauglių 

tyrimų duomenimis, prognozuoti lėtinių ligų riziką suaugusiems Lietuvos gyventojams. 

2. Nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologinės situacijos pokyčius ir moksliškai 

pagrįsti šių ligų profilaktikos strategijas pagal gyvensenos, biologinius ir genetinius veiksnius. 

Planuojama vertinti suaugusių Lietuvos žmonių mirtingumo, sergamumo bei gyvensenos pokyčius. 

Atliekant kartotinius epidemiologinius tyrimus, nustatyti arterinės hipertenzijos, lipidų ir 

angliavandenių apykaitos sutrikimų, nutukimo ir kitų rizikos veiksnių pokyčius Lietuvos 

populiacijoje. Remiantis kohortinių tyrimų duomenimis, parengti Lietuvos gyventojų lėtinių 

neinfekcinių ligų rizikos vertinimo metodikas. Vertinti socialinius ir geografinius šių ligų 

epidemiologinės situacijos netolygumus. Tirti geno ir fenotipo bei geno ir ligos sąsajas. 

3. Išaiškinti lėtinių neinfekcinių ligų demografinius, socialinius ir ekonominius netolygumus, 

ekonomines ir socialines pasekmes, sergančiųjų šiomis ligomis gyvenimo kokybę ir, naudojant 

šiuolaikines informacines technologijas, – teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir 
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efektyvumą. Numatoma vertinti kompleksiškai Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai iškeltų 

uždavinių įgyvendinimą, atlikti Lietuvos sveikatos politikos bei sveikatos priežiūros išteklių analizę. 

Planuojama vertinti sveikų ir sergančių šiomis ligomis Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę, šių ligų 

nulemto neįgalumo mastus ir ekonominę žalą. Nustatyti gyventojų, tapusių neįgaliais dėl lėtinių 

neinfekcinių ligų, gyvenimo kokybę bei prarastus gyvenimo metus, gyvenimo trukmę be 

invalidumo (QALY) ir kitus šiuolaikinius sveikatos rodiklius. Taip pat bus nustatomos 

pažeidžiamiausios visuomenės grupės; pagal lėtinių neinfekcinių ligų registrus bus sprendžiama 

apie profilaktinių programų efektyvumą Lietuvoje. 

Antrasis NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“ uždavinys – plėtoti visuminės analizės, 

molekulinių žymenų ir neinvazinio vaizdinimo metodus LNL prevencijai ir ankstyvajai 

diagnostikai. 

Sprendžiant šį uždavinį numatyta įgyvendinti šias priemones: 

1. Nustatyti svarbių genetinių ir epigenetinių variantų įtaką farmakogenetikai bei jų 

paplitimą Lietuvos populiacijoje. Planuojama ištirti apie 20 aprašytų svarbių genų turinčių įtakos 

farmakogenetikai, nustatyti šių genų variantų struktūrą ir paplitimą Lietuvos populiacijoje bei 

įvertinti galimybes šiuos biožymenis taikyti sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis asmenų 

gydymui individualizuoti. 

2. Išaiškinti audinių ir ląstelių struktūros persitvarkymo žymenų reikšmę ankstyvajai ligų 

diagnostikai, jų eigai prognozuoti ir gydymo taktikai parinkti. Planuojama nustatyti kontraktinių 

elementų – kardiomiocitų ir neląstelinio matrikso struktūrų – įvairių fibrilinio kolageno tipų, 

fibronektino ir kitų struktūrų kiekybinius pokyčius, iš dvimačio vaizdo atkurti trimatę pagrindinių 

audinio komponentų struktūrą, nustatyti juos sintetinančių bei sintezę reguliuojančių ląstelių ir jų 

išskiriamų faktorių vaidmenį. Funkcinės genomikos bei proteomikos metodais tirti mitochondrijų 

bei jų komponentų redokso būklės vaidmenį sukeliant ir reguliuojant apoptozinius bei nekrozinius 

procesus. Planuojama tirti įvairių audinių ląstelių fenotipo ir funkcijos pokyčių įtaką lėtinių 

neinfekcinių ligų patologijai formuotis, proteazių reguliacinius mechanizmus ir ląstelinius šaltinius 

atskirų šių ligų atvejais. 

3. Parinkti audinių molekulinio persitvarkymo žymenų kompleksus ankstyvajai ligų 

diagnostikai, eigai prognozuoti, gydymui ir prevencijai. Planuojama parinkti audinių molekulinio 

persitvarkymo žymenų kompleksus, kurie gali būti naudojami kaip žymenys vėžiui bei kitoms 

lėtinėms neinfekcinėms ligoms diagnozuoti ir prognozuoti. 

4. Nustatyti audinių struktūrinio persitvarkymo neinvazinio vaizdinimo metodų vertę 

ankstyvajai ligų diagnostikai, prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui. Numatoma taikyti 
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netiesinės analizės ir kompleksiškumo teorija pagrįstus medicininės informacijos vertinimo 

metodus klinikinių sprendimų palaikymo sistemose ankstyvai lėtinio širdies nepakankamumo bei 

išeminės širdies ligos diagnostikai. Numatoma sukurti lėtinių neinfekcinių ligų diagnostikos metodų, 

pagrįstų optinėms technologijoms, taip pat tobulinti ultragarsinius neinvazinius širdies ir 

kraujagyslių sistemos ligų bei neurodegeneracinių ligų diagnostikos metodus. Bus ieškoma naujų 

klinikinių diagnostinių veiksnių, turinčių įtakos piktybiniais navikais ir kitomis lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis sergančių pacientų išgyvenamumui, navikų atsakui į gydymą. Bus atliekami 

tyrimai naujoms navikų ir kitų lėtinių neinfekcinių ligų vaizdinimo galimybėms ir metodikoms 

molekuliniu lygiu in vivo išaiškinti. 
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2. Dėstomoji ataskaitos dalis 

2011 m. baigti pirmojo kvietimo projektai (iš viso 29), skirti abiems uždaviniams ir visoms jų 

priemonėms vykdyti. Pirmajam uždaviniui vykdyti buvo skirti 9 projektai (skirta  2045,3 tūkst. Lt, 

panaudota  2007,9 tūkst. Lt), antrojo – 20 projektų (skirta 5943,6 tūkst. Lt, panaudota 5662,2 

tūkst. Lt). bei pradėti vyktyti antrojo kvietimo projektai (viso 5, bendra suma 1564,9 tūkst. Lt, iš jų 

2011 m. – 277,3 tūkst. Lt), skirti pirmajam uždaviniui įgyvendinti. Šioje ataskaitoje apibendrinami 

pirmojo kvietimo rezultatai. 

 

2.1. 1 uždavinys. Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių 
pokyčių reikšmę Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams, rizikai sirgti lėtinėmis 
neinfekcinėmis ligomis 

 

2.1.1 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 

 

2.1.1.1 1.1.1 tema. Tirti vaikų ir paauglių atsitiktinių imčių gyvenseną, jos ryšius su socialiniais 

ir ekonominiais veiksniais bei sveikata 

Vykdytas vienas projektas „Elgesiniai lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniai paauglystėje“ 

(LIG-10010, vadovas A. Zaborskis, LSMU). Tirtas paauglių antsvoris, nesveika mityba, 

nepakankamas fizinis aktyvumas, rūkymas, alkoholinių gėrimų vartojimas ir kiti LNL rizikos 

veiksniai, susiję su paauglių elgsena, norint nustatyti šių rizikos veiksnių paplitimą ir kaitą pastarojo 

meto Lietuvoje, nustatyti jų ryšius su socialiniais ir ekonominiais veiksniais. Rezultatai atskleidė 

daugelį šalies paauglių gyvensenos problemų, kurios ateityje gali didinti LNL riziką: pastaruoju 

metu plintantis paauglių rūkymas, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas (pagal šiuos 

rodiklius, palyginti su kitomis šalimis, Lietuva užima ypač blogą vietą). Tik nedaugelis paauglių yra 

fiziškai aktyvūs, daugėja berniukų, turinčių antsvorį skaičius. Išaiškinta daug psichosomatinio 

pobūdžio (nerimo, depresijos ir kt.) nusiskundimų, patyčių, polinkio į savižudybę, žemas savo 

sveikatos ir laimės vertinimas. Daugelis šių problemų, tai rodo tyrimo duomenys, yra ypač susiję su 

šeimos veiksniais: pažeista šeimos struktūra, sunkiu bendravimu su tėvais, šeimos socialine 

ekonomine padėtimi. Tyrimų duomenys leido nustatyti pastarojo meto neigiamus paauglių 

mitybos ir fizinio aktyvumo pokyčius ir jų sąsajas su socialiniais pokyčiais Lietuvoje. Tuo remiantis 

apskaičiuota, kad pastarieji galėjo lemti iki 10 proc. paauglių gyvensenos pokyčių. Todėl socialinių 
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problemų sprendimas, kaip teigia projekto autoriai, yra pagrįsta mokinių sveikatos stiprinimo ir 

LNL profilaktikos kryptis, rekomenduotina įgyvendinti. 

 

2.1.1.2 1.1.2 tema. Vertinti vaikų ir paauglių viršsvorio, nutukimo, arterinės hipertenzijos ir kitų 

LNL rizikos veiksnių dažnį, tirti jų atsiradimo priežastis 

Vykdyti du projektai: prieš tai minėtasis LIG-10010 ir „Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir 

molekuliniai mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje“ (LIG-10002, vadovė R. Dubakienė, VU).  

Pirmajame projekte nustatyta, kad palyginti su Europos ir Šiaurės Amerikos šalimis, Lietuvos 

paauglių antsvorio atveju nėra daug, tačiau būdinga daug rūkymo ir nepakankamo fizinio 

aktyvumo atvejų. Šių ir kitų rizikos veiksnių atsiradimo priežastims išaiškinti pasiūlyta nauja 

kompleksinė paauglių rizikingos elgsenos ir atsparumo veiksnių analizė. Hipotezėms tikrinti atlikti 

bandomieji kokybiniai tyrimai, taip pat bendradarbiaujant su kitų šalių mokslininkais atliekama 

išsami duomenų analizė.  

Vykdant projektą LIG-10002 remiantis naujagimių kohortos tyrimais, įvertintos kai kurios 

geno irfenotipo bei geno ir ligos sąsajos alerginėms ligoms atsirasti. Identifikuotos kai kurios 

alerginės ligos, nustatyta, kad kohortoje dominuoja alerginės odos ligos (apie 50 proc. atvejų). 

Atlikti išsamūs klinikiniai, alergologiniai, imunologiniai ir genetiniai tyrimai leido išaiškinti keletą 

vaikų alergijos žymenų (CD14, IL-13), tačiau jų patikimumui nustatyti reikia ištirti didesnes grupes.  

 

2.1.1.3 1.1.3 tema. Remiantis tęstinių vaikų ir paauglių tyrimų duomenimis, prognozuoti lėtinių 

ligų riziką suaugusiems Lietuvos gyventojams 

Vykdytas vienas projektas: LIG-10010. Lietuvos gyventojų LNL rizikai prognozuoti  iki 2060 m. 

pasirinktas matematinis modelis, kurį taikant apskaičiuota nauda galima trijų rizikos veiksnių 

(rūkymas, padidėjęs  arterinis kraujospūdis  ir antsvoris) prevencijai nuo vaikystės, atsižvelgiant į 

penkių LNL (išeminė širdies liga, insultas, plaučių vėžys, krūties vėžys ir lėtinės kvėpavimo sistemos 

ligos) paplitimą. Atlikti skaičiavimai atskleidė, kad, jei užaugusiai naujai gyventojų kartai pavyktų 

išvengti šių rizikos veiksnių nuo vaikystės, tai per 50 ateinančių metų išvengtų mirties apie 17 

tūkst. žmonių. Gyventojų sveikata labiausiai pagerėtų, jei užaugtų nerūkanti nuo vaikystės 

visuomenė: tai lemtų ne mažiau kaip 75 proc. vyrų ir ne mažiau kaip 80 proc. moterų mirtingumo 

sumažėjimą. Šia išvada galėtų remtis sveikatos politikai, ieškantys argumentų palaikyti rūkymo 

prevencijos programas. 

Apibendrinant projektus, vykdomus įgyvendinant 1.1 priemonę, galima teigti, kad LNL rizikos 

ir prevencijos vaikystėje tyrimai tiek moksliniu, tiek praktiniu požiūriu yra vieni perspektyviausių, 
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todėl jiems plėtoti Lietuvoje turėtų būti teikiamas prioritetas. Todėl ir nacionalinėje programoje 

turėtų būti daugiau projektų, vaikų ir paauglių sveikatai tirti. Beveik neskiriama dėmesio vaikų ir 

paauglių psichinės sveikatos tyrimams.  

 

2.1.2 1.2 priemonė. Nustatyti LNL epidemiologinės situacijos pokyčius ir moksliškai pagrįsti 
šių ligų profilaktikos strategijas atsižvelgiant į gyvensenos, biologinius ir genetinius veiksnius  

 

2.1.2.1 1.2.1 tema. Vertinti suaugusių Lietuvos žmonių mirtingumo, sergamumo bei 

gyvensenos pokyčius 

2011 m. vykdyti penki projektai, išsamiai ar iš dalies v nagrinėjantys šią temą. Projekto 

„Rizikos veiksnių reikšmė, prognozuojant sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų“ 

(LIG-10011, vadovas A. Tamošiūnas, LSMU) vienas iš uždavinių – prognozuoti veiksnius, turinčius 

įtakos sergamumui ir mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Nustatyta, kad sergamumo bei 

mirtingumo nuo pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) rodikliai stebimose kohortose skyrėsi 

pagal tokias socialines ir demografines charakteristikas, kaip lytis, amžius, išsilavinimas, šeimos ir 

socialinė padėtis, o rizika susirgti ŠKL buvo susijusi su biologiniais ir gyvensenos rizikos veiksniais 

kaip arterinė hipertenzija, sutrikusi lipidų apykaita, rūkymas bei nepakankamas fizinis aktyvumas 

laisvalaikio metu, tarp vyrų – ir dažnas alkoholio vartojimas. 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 lėtinių 

neinfekcinių ligų rizika, pokyčius ir socialinius netolygumus. Nustatyta, kad rūkymo atvejų tarp 

suaugusių Lietuvos gyventojų, ypač tarp moterų, daugėjo 1994‒2000 m., tačiau per paskutinį 

dešimtmetį kasdien rūkančių vyrų skaičius žymiai sumažėjo, o moterų – nepakito. Beveik pusė 

Lietuvos vyrų ir viena iš šešių moterų turėjo problemų dėl alkoholinių gėrimų vartojimo; nuo 1994 

m. iki 2010 m. moterų vidutinis per savaitę išgeriamo alkoholio kiekis padidėjo du kartus. Per 

šešiolika metų Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai kito sveikatai naudinga linkme, nors daugiau nei 

pusė suaugusių Lietuvos gyventojų turi antsvorį, o kas penktas yra nutukęs. Nuo 1994 m. vyrų 

nutukimo atvejų skaičius padidėjo beveik du kartus, o tarp moterų nepakito. Projekto „Pirmo tipo 

cukrinis diabeto registras, komplikacijų etiologinė genetika ir biopsichosociologija“ (LIG-10019, 

vadovas R. Ostrauskas, LSMU) viena iš užduočių – įvertinti I tipo cukrinio diabeto (CD) pirminio 

sergamumo situaciją ir dinaminius pokyčius, vykdant 15‒39 metų Lietuvos gyventojų pirminio 

sergamumo registrą. Remiantis bendraisiais I tipo CD paplitimo tarp suaugusiųjų rodikliais 

nustatyta, kad jo atvėjų daugėja, tačiau I tipo CD 20 - 24 metų ir 25 – 30 metų amžiaus grupėse 
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pradeda mažėti. Psichologinio distreso, depresijos ir I tipo CD sąsajos tarp vyrų ir moterų yra 

skirtingos. Tai patvirtina psichologinių ir biomedicininių veiksnių sąveiką ir tos sąveikos įtaką 

sveikatai. Projekto „Biologinių ir elgsenos veiksnių įtakos vyrų sergamumui piktybiniais navikais 

tyrimas“ (LIG-10022, vadovė R. Petrauskaitė Everatt, VU OI) tikslas – ištirti elgsenos ir biologinių 

veiksnių įtaką vyrų sergamumui visais piktybiniais navikais ir pagal jų lokalizaciją. Nustatyta, kad 

rūkymas susijęs su daugeliu visų piktybinių navikų.Plaučių, šlapimo pūslės, burnos ertmės, ryklės, 

gerklų ir stemplės, skrandžio, kepenų ir kasos piktybinių navikų rizika ir tiriamoje kohortoje buvo 

23–77 proc. piktybinių navikų priežastis. Alkoholio vartojimas susijęs su didesne rizika susirgti 

visais, skrandžio bei burnos ertmės, ryklės, stemplės bei gerklų piktybiniais navikais ir alkoholio 

vartojimas tiriamoje kohortoje sukėlė nuo 5 iki 25 proc. piktybinių navikų. Konstatuojama, kad 

rūkymas ir alkoholio vartojimas yra svarbiausi Lietuvoje paplitusių piktybinių navikų rizikos 

veiksniai, kuriuos galima keisti. Vykdant projektą LIG-10010, sukurti pokyčių matematiniai 

modeliai, kuriais remiantis bus galima planuoti sveikatos priežiūros išteklius. 

 

2.1.2.2 1.2.2 tema. Atliekant kartotinius epidemiologinius tyrimus, nustatyti arterinės 

hipertenzijos, lipidų ir angliavandenių apykaitos sutrikimų, nutukimo ir kitų rizikos veiksnių 

pokyčius Lietuvos populiacijoje 

2011 m. vykdyti trys projektai. Projekto LIG-10011 tikslas ‒ nustatyti biologinių veiksnių įtaką 

sergamumui miokardo infarktu ir mirtingumui nuo jo, pagal ilgalaikio stebėjimo duomenis. 

Nustatyta, kad ištirtose kohortose tarp vyrų padaugėjo arterinės hipertenzijos, rūkymo, nutukimo 

bei hiperglikemijos  atvejų, padaugėjo vyrų, vartojančių alkoholinius gėrimus dažnai ir labai dažnai, 

tačiau sumažėjo nepakankamo fizinio aktyvumo, antsvorio bei sumažėjusios didelio tankio 

lipoproteinų cholesterolio koncentracijos  atvejų. Moterų kohortose labiau paplito rūkymo, 

hiperglikemijos bei hipertrigliceridemijos atvejų ir moterų, vartojančių alkoholinius gėrimus dažnai 

ir labai dažnai skaičius, bet sumažėjo arterinės hipertenzijos, nutukimo bei nepakankamo fizinio 

aktyvumo atvejų. Projekto „Genų ir mitybos sąveika, vertinant dislipidemijų ir nutukimo riziką tarp 

Lietuvos gyventojų“ (LIG-10015, vadovė J. Petkevičienė, LSMU) tikslas – įvertinti genetinių ir 

mitybos veiksnių, susijusių su lipidų apykaitos sutrikimų ir nutukimo rizika, sąveiką suaugusių 

Lietuvos gyventojų populiacijoje. Nustatyta, kad lėtinių ligų rizikos veiksnių paplitimas tarp 

Lietuvos gyventojų buvo didelis: net 27,8 proc. vyrų ir 32 proc. moterų buvo nutukę, lipidų 

apykaitos sutrikimai nustatyti iki 33,5 proc. gyventojų. Nustatytas tiesioginis ryšys tarp sočiųjų 

riebalų rūgščių kiekio maisto davinyje ir bendro bei MTL-C koncentracijos kraujyje. Projekto LIG-

10022 vienas iš uždavinių – įvertinti ir palyginti vyrų sergamumo visais piktybiniais navikais ir jų 
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lokalizacijos priklausomybę nuo biologinių veiksnių. Nustatyta, kad didelis kūno svoris susijęs su 

padidėjusia rizika susirgti melanoma ir sumažėjusia plaučių piktybinių navikų rizika. Didžiausias 

bendrojo cholesterolio kiekis kraujo serume susijęs su sumažėjusia rizika susirgti plaučių bei 

limfinio audinio ir kraujodaros organų piktybiniais navikais ir didesne rizika sirgti kasos piktybiniais 

navikais. Nustatyta tendencija inkstų piktybiniais navikais dažniau sirgti vyrams, turintiems 

padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, o CD susijęs su reikšmingai didesne visų navikų ir storosios 

žarnos navikų rizika. 

 

2.1.2.3 1.2.3 tema. Remiantis kohortinių tyrimų duomenimis, parengti Lietuvos gyventojų LNL 

rizikos vertinimo metodikas 

2011 m. vykdyti trys projektai. Projekto LIG-10011 vienas iš uždavinių ‒ parengti sergamumo 

miokardo infarktu rizikos įvertinimo algoritmus ir mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų 

prognozavimo modelius pagal analizuotus veiksnius bei parengti rekomendacijas , sergamumui  ir 

mirtingumui  nuo ŠKL Lietuvoje mažinti. Panaudojus prognozavimo modelius nustatyta, jog 

skirtingose pagal stebėjimo laikotarpį, lytį ir amžių kohortose sergamumo ir mirtingumo nuo 

pagrindinių ŠKL rizika su biologiniais ir gyvensenos rizikos veiksniais buvo susijusi kaip arterinė 

hipertenzija, sutrikusi lipidų apykaita, rūkymas, nepakankamas fizinis aktyvumas, dažnas alkoholio 

vartojimas. Be to, subjektyvus savo sveikatos vertinimas yra svarbus mirties nuo ŠKL prognozinis 

požymis, nors sveikatos vertinimo prognozuojamoji vertė susirgti miokardo infarktu nustatyta tik 

vyresniems asmenims. Projekto LIG-10019 viena iš užduočių ‒įvertinti I tipo CD sergančių Lietuvos 

žmonių gyvenimo kokybę ir jos ryšį su ligos trukme. Diabetinės retinopatijos ir nefropatijos dažnis 

bei sunkumas tiesiogiai priklauso nuo I tipo CD trukmės, sergančiųjų amžiaus bei glikemijos 

kontrolės lygio, bet nepriklauso nuo amžiaus, kada nustatomas diabetas. Diabetinės neuropatijos 

dažnis tiesiogiai priklauso nuo I tipo CD trukmės ir sergančiųjų amžiaus. Didesnis diabetinės 

neuropatijos dažnis siejamas su didesniu glikozilinto hemoglobino kiekiu. Vykdant projektą LIG-

10015 nustatyta, kad Lietuvos gyventojų mityba neatitiko PSO sveikos mitybos rekomendacijų – 

per didelė energijos dalis susidarė iš riebalų, ypač iš sočiųjų riebalų rūgščių. Todėl lėtinių ligų 

rizikos veiksniai turi būti laiku įvardijami ir atitinkamai koreguojami pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigose, kuriant naujus efektyvius sveikos mitybos ugdymo ir antsvorio kontrolės metodus.  

 

2.1.2.4 1.2.4  tema. Tirti geno irfenotipo bei geno irligos sąsajas 

2011 m. vykdyti šeši projektai. Projekto 10002 tikslas – remiantis naujagimių kohortos 

tyrimais, įvertinti kai kurias geno ir fenotipo bei geno irligos sąsajas su alerginėmis ligomis. 
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Nustatyta, kad kohortoje dominuoja odos alerginės ligos. Gauti padidėję specifinių IgG4 antikūnų 

titrai prieš D.pteronyssinus erkės alergeną tiriamojoje ir kontrolinėje grupėje gali būti vertinami 

kaip vėlesnio alerginės astmos atsiradimo predikdtyvinis imunologinis žymuo. Tyrimų rezultatai 

leidžia teigti, kad CD14 ir IL-13 genų polimorfizmas gali būti svarbus atopijos rizikos veiksnys 

Lietuvos populiacijoje. Projekto „Lietuvos populiacijos genominė įvairovė ir koronarinės širdies 

ligos individualaus gydymo galimybės“ (LIG-10008, vadovė Z. A. Kučinskienė, VU) tikslas – įvertinti 

genetinės įvairovės ir genetinės struktūros ypatumus pagal DNR žymenis, siejamus su 

farmakogenetiniu atsaku ir individualiomis organizmo savybėmis Lietuvos populiacijos sergančių 

koronarine širdies liga asmenų grupėje siekiant pritaikyti turimus duomenis individualizuotai KŠL 

diagnostikai, prognozei ir gydymui. Nuskenavus visą genomą pagal specifinius vieno nukleotido 

polimorfizmo žymenis buvo nustatyti galimi aterosklerozės bei KŠL fenotipui svarbūs genai ir 

žymenys; taip pat nustatyti farmakokinetiniam bei farmakodinaminiam vaistų bei kitų ksenobiotikų 

poveikiui svarbių farmakogenų VNP žymenų dažniai. Nustatyta, kad specifiniai vieno nukleotido 

polimorfizmo žymenys genuose ITGA2, IL1B, ALOX5AP, OR13G1, MMP9, NFKB1,  RTN4, ZNF385B,  

LOC340073, FBXL17, LOC100506605, ITPR2 ir tam tikrose negeninėse srityse  gali būti svarbūs 

aterosklerozės ir/ar koronarinės širdies ligos fenotipui. Heterozigotinė duplikacija (101 kbp) 8p22 

srityje apimanti MSR1 geną, individualiu atveju galii lemti koronarinės širdies ligos fenotipą. 

Vykdant projektą LIG-10011 buvo ištirti 45 ‒ 72 metų amžiaus Kauno 515vyrų ir 510 moterų 

genotipai: angiotenzinogenas (AGT), angiotenzino II tipo 1 receptorius (AGTR1), angiotenzino II 

tipo 2 receptorius (AGTR2), angiotenziną konvertuojantis enzimo genas (AKF), AGT (M235T), 

aldosterono sintazės CYP11B2, AGT1R A1166C, AGTR2 -1332A/G, AKF 287bp I/D genotipai. Tarp 

tiriamųjų, kuriems nustatyta arterinė hipertenzija ir asmenų, kurių kraujospūdis buvo normalus, 

nenustatyta svarbių skirtumų pagal genų, susijusių su renino-angiotenzino-aldosterono sistema, 

raiškos skirstinius. Projekto LIG-10015 tikslas – įvertinti genetinių ir mitybos veiksnių, susijusių su 

lipidų apykaitos sutrikimų ir nutukimo rizika, sąveiką suaugusių Lietuvos gyventojų populiacijoje. 

Turintiems APOE2 genotipą žmonėms nustatyta mažiausia bendro ir MTL-C koncentracija, o 

vyrams, turintiems APOE4 genotipą, šių lipidų koncentracija kraujyje buvo didžiausia. Vyrams, 

turintiems SCARB1 geno TT genotipą, didelė MTL-C koncentracijos galimybė buvo 2,3 karto 

didesnė nei turintiems SCARB1 geno CC genotipą. SCARB1 geno CT genotipo vyrams padidėjusios 

trigliceridų koncentracijos galimybė buvo mažesnė nei CC genotipo vyrams. Padidėjusios 

trigliceridų koncentracijos galimybė 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, o pakankamas fizinis aktyvumas 
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mažino FTO geno poveikį kūno svoriui. Projekto „Naujų miokardo disfunkcijos diagnostikos ir 

prognozavimo žymenų paieška: deformavimosi rodiklių vertė“ (LIG-10009, vadovė J. J. Vaškelytė, 

LSMU) vienas iš uždavinių – įvertinti miokardo deformavimosi parametrų ir renino angiotenzino 

aldosterono sistemai priklausančių genų (ACE, ANG, AT1R, AT2R) polimorfizmo sąsajas bei 

nustatyti jų įtaką poinfarktiniam širdies raumens remodeliavimuisi. Nustatyta, kad AGT geno 

M235T polimorfizmas gali turėti įtakos KS remodeliavimuisii po miokardo infarkto, o AGT MM 

genotipas ‒KS remodeliavimosi prognozavimui. Vykdant projektą LIG-10019 vienas iš uždavinių ‒ 

remiantis kohortinių tyrimų duomenimis, įvertinti I tipo CD sergančių Lietuvos gyventojų lėtinių 

komplikacijų paplitimą ir etiogenetinę riziką, pagal DR-DQA-DRB išplėstinio genotipavimo ‒ ligos 

sąsajas. Vykdant suaugusiųjų, sergančių 1 tipo cukriniu diabetu HLA II klasės genų tipavimą, 

nustatyti dažniausiai pasitaikę aleliai DRB1*04, DRB1*03, DRB1*01, DQA1*0301, DQA1*0501, 

DQA1*0101; DQB1*0302, DQB1*0201, DQB1*0501 gali turėti įtakos pirminiam susirgimui 1 tipo 

CD ir komplikacijų dažniui Lietuvos populiacijoje. 

Apibendrinant projektus, vykdytus įgyvendinant 1.2 priemonę: nustatytos tiek teigiamos, 

tiek neigiamos gyvensenos pokyčių tendencijos, nulemiančios LNL epidemiologinės situacijos 

pokyčius, į kuriuos būtina atsižvelgti kuriant naujus efektyvius sveikos mitybos ugdymo ir antsvorio 

kontrolės metodus kaip LNL profilaktikos priemones; išaiškinta daug  genų Lietuvos populiacijoje, 

kurie gali turėti įtakos pirminiam susirgimui LNL. 

 

2.1.3 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 

 

2.1.3.1 1.3.1 tema. Vertinti sveikų ir LNL sergančių Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę, šių ligų 

nulemto neįgalumo mastus ir ekonominę žalą. Nustatyti gyventojų, tapusių neįgaliais dėl LNL, 

gyvenimo kokybę bei prarastus gyvenimo metus, gyvenimo trukmę be invalidumo (DALY) ir kitus 

šiuolaikinius sveikatos rodiklius 

Tiesiogiai šiai temai skirtų projektų nebuvo. Tačiau vykdytame projekte LIG-10019 buvo 

nagrinėta sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybė. Darbe nėra palyginimo su 

kontroline sveikųjų savanorių grupe, todėl negalima vienareikšmiškai atsakyti, kiek gyvenimo 

kokybę nulėmė pati LNL, tačiau nustatyta, kad sergančiųjų gyvenimo kokybei labai svarbu amžius, 

kuriame nustatyta liga. Vertinant gyvenimo kokybę pagal PSO klausimyną, aplinkos aspektas buvo 

daug geresnis vyrų, kuriems I tipo CD diagnozuotas paauglystėje, nei moterų tuo pačiu 
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diagnozavimo laikotarpiu. Gyvenimo kokybės psichologinis aspektas buvo daug geresnis vyrų, 

kuriems I tipo CD diagnozuotas suaugus nei moterų. Svarbiausias šio tyrimo rezultatas tas, kad 

moterys (ypač tos, kurioms I tipo CD buvo diagnozuotas suaugus) turi daugiau emocinių ir 

psichologinių problemų; vyrai turi daugiau problemų, susijusių su fizine sveikata, dieta, gydytoju, 

kasdieniu funkcionavimu (labiau tie, kuriems I tipo CD buvo diagnozuotas vaikystėje ir 

paauglystėje), socialiniais ir aplinkos aspektais (labiau tie, kuriems I tipo CD diagnozuotas suaugus). 

Kitame projekte LIG-10011 nagrinėta gyvenimo kokybė (GK), kuri statistiškai reikšmingai nustatyta 

geresnė tyrimo pradžioje tarp asmenų, kurie per sekimo laikotarpį nepatyrė MI negu patyrusių MI 

grupėje ir daugiau tais GK aspektais, kurie matuoja su fizine asmens būkle susijusią GK: bendrosios 

GK, fizinėje ir nepriklausomumo srityse. Lyginant vidutines GK balų reikšmes, statistiškai geresni 

vertinimai nustatyti per sekimo laiką išgyvenusiems nei mirusiems asmenims bendrosios GK, 

fizinėje, psichologinėje, nepriklausomumo ir dvasingumo srityse. Taigi, subjektyvus savo sveikatos 

vertinimas yra svarbus mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų prognozinis požymis. Sveikatos 

vertinimo prognozuojamoji vertė susirgti MI svarbesnė vyresnio amžiaus asmenims. Fizinis 

gyvenimo kokybės aspektas yra svarbus ankstyvos mirties prognozės veiksnys. Vertinant ilgalaikę 

ŠKL riziką, šalia biologinių ir gyvensenos RV nereikėtų pamiršti ir psichosocialinio, subjektyvaus 

sveikatos vertinimo ir GK aspekto. 

 

2.1.3.2 1.3.2 tema. Nustatyti pažeidžiamiausias visuomenės grupes; vykdant LNL registrus, 

spręsti apie profilaktinių programų efektyvumą 

Šia tema vykdyti du projektai, dar du projektai iš dallies vykdė pažeidžiamiausių visuomenės 

grupių paiešką. Projekto „LNL profilaktikos priemonių prieinamumo ir apimčių pokyčiai sveikatos 

sistemoje per 15 metų“ (LIG-10001, vadovė I. Misevičienė, LSMU) tyrė ligoninėse dirbančių 

gydytojų ir slaugytojų riziką susirgti LNL bei šių ligų profilaktikos nuostatas, vertino sveikatos 

sistemoje vykdomų profilaktinių programų bei rizikos veiksnių šalinimo mastus visuomenėje. 

Pagrindinių rizikos veiksnių įtakos sveikatos rodiklių nežinojo tik labai maža medicinos personalo 

dalis, išskyrus cholesterolio koncentraciją, kurios reikšmės LNL rizikai nežinojo daugiau nei pusė 

respondentų. Labai svarbu, kad tarp medicinos personalo LNL rizikos veiksniai ypač paplitę. 

Įvertinus gana didelę ligoninės medicinos personalo riziką susirgti LNL, ligoninės administracija, 

siekdama gerų darbo rezultatų, turėtų nuolat vertinti ir gerinti ne tik personalo darbo sąlygas, 

atlikti kasmetinius profilaktinius sveikatos patikrinimus, bet ir numatyti medicinos personalo 

sveikatos stiprinimo priemones. Į ligoninėse vykdomas sveikatos stiprinimo programas personalui 

turėtų būti įtraukti projektai, susiję su LNL rizikos veiksnių kontrole ir sveikatos stiprinimo veikla. 
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Vertinant profilaktinių programų efektyvumą, nustatyta, kad šeimos gydytojų aktyvumas mokant 

pacientus sveikos gyvensenos, reformos metų yra mažas, ypač pasigendama pacientų mokymo 

grupėse. Tokie rodikliai parodo nepatenkinamą profilaktinių programų vykdymo mastą. Projekto 

„Demografinių, socialinių ir teritorinių onkologinių ligonių išgyvenamumo netolygumų tyrimas 

Lietuvoje“ (LIG-10013, vadovė G. Smailytė, VU OI) vykdytojai, naudodamiesi vėžio registro 

duomenimis, atliko išsamią Lietuvos vėžio registre sukauptų duomenų analizę, kuria nustatyta, kad 

Lietuvoje egzistuoja onkologinių ligonių išgyvenamumo skirtumai, priklausantys nuo demografinių 

veiksnių ir gyvenamosios vietos. Geresnis išgyvenamumas onkologinių pacienčių moterų, 

jaunesnių asmenų ir miestų gyventojų. Didžiausia mirtingumo rizika nustatyta tarp kaimo 

gyventojų ir onkologinių 65 ir daugiau metų amžiaus grupės pacientų. Tyrimo rezultatai leido 

identifikuoti mažesnio išgyvenamumo rizikos gyventojų grupes. Nustatytas blogesnis susirgusiųjų 

vėžiu vyresnių pacientų bei kaimo gyventojų išgyvenamumas Lietuvoje turėtų paskatinti imtis 

priemonių, siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas šioms pažeidžiamoms gyventojų 

grupėms. Projekto duomenys labai svarbūs efektyvioms  tikslinėms  vėžio prevencijos programoms 

kurti ir įgyvendinti. Projektas LIG-10015 paliečia pažeidžiamų gyventojų grupių paieškas. Nustatyta, 

kad LNL rizikos labai dažni gyventojų populiacijoje, kad labiau šių rizikos veiksnių pažeidžiama 

grupė yra gyventojai, turintys tam tikrų genų mutacijų. Genetiniai tyrimai galėtų būti naudingi 

vertinant individo lėtinių ligų riziką ir parenkant individualius profilaktikos ir gydymo metodus, 

ypač tais atvejais, kai įprastinėmis priemonėmis nepavyksta sumažinti lėtinių ligų rizikos veiksnių 

(dislipidemijų, nutukimo). Neteisinga mityba ir nutukimas didina lėtinių ligų riziką net ir sveikatai 

palankių genotipų žmonėms, todėl būtina ugdyti sveikesnius gyventojų mitybos įpročius ir didinti 

jų fizinį aktyvumą. Projekte LIG-10011 panaudojus prognozinius modelius nustatyta, jog net ir 

skirtingose pagal stebėjimo laikotarpį, lytį ir amžių kohortose sergamumo ir mirtingumo nuo 

vienos dažniausių LNL (ŠKL) rizika buvo susijusi su tokiais biologiniais ir gyvensenos rizikos 

veiksniais, kaip AH, sutrikusi lipidų apykaita, rūkymas bei nepakankamas fizinis aktyvumas, tarp 

vyrų – ir dažnai vartojamas alkoholis. Taip pat nustatyta, kad socialiai pažeidžiamiausios 

visuomenės grupės yra vieniši, vyresnio amžiaus ir gyvenantys prastesnėmis ekonominėmis 

sąlygomis asmenys. Šio projekto duomenimis, turintys menkesnį išsimokslinimą, dirbantys mažiau 

kvalifikuotą fizinį darbą, vieniši asmenys turėjo ir didesnę riziką sirgti ŠKL ir mirti nuo jos, kadangi 

tarp jų nustatytas ir didesnis RV paplitimas.  
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2.1.3.3 1.3.3 tema. Atlikti kompleksinį Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai iškeltų uždavinių 

įgyvendinimo vertinimą, atlikti Lietuvos sveikatos politikos bei sveikatos priežiūros išteklių analizę 

Vykdytas projektas LIG-10001. Tai pirmasis nacionalinis tyrimas, įvertinęs PSP penkiolikos 

metų pokyčius nuo jos reformos pradžios. Pabrėžtinas tyrimo kompleksiškumas, nes vertinama 

šeimos gydytojo veikla ir prieinamumo netolygumai LNL profilaktikos priemonėms, sveikatos 

stiprinimo standartų taikymo galimybės, medicinos personalo ir pacientų požiūris į LNL 

profilaktiką. Tyrimo rezultatai parodo, kad LNL pirminės ir antrinės profilaktikos priemonių 

prieinamumas nesiskiria nepriklausomai nuo to kur pacientai gyvena – mieste, miestelyje ar kaime, 

o profilaktikos priemonių daugiau taikoma vyresnio amžiaus, turintiems ligos požymių bei žalingų 

įpročių asmenims. Vykdant PSP reformą žymiai sumažėjo gydytojų darbo apimtys, egzistavusios 

PSP reformos pradžioje pagal skirtingą urbanizacijos lygį ir PSP centro tipą. PSP šeimos gydytojų 

veikla tapo tolygesnė. Tačiau šeimos gydytojų aktyvumas, mokant pacientus sveikos gyvensenos, 

reformos metu išlieka mažas, ypač pasigendama pacientų mokymo grupėse. Nustatyta, jog mažos 

ligoninės medicinos personalas geriau informuotas apie SS standartus nei vidutinio dydžio ir 

didelės ligoninės, tačiau visose ligoninėse beveik pusė darbuotojų neturi žinių apie SS. Žinių stoką, 

nepakankamą finansavimą, administracijos nurodymų nebuvimą medicinos personalas nurodė 

kaip pagrindines kliūtis SS veikloms vykdyti ir SS standartams  įgyvendinti. Labai svarbu ateityje 

inicijuoti skatinamųjų paslaugų įvedimą už šeimos gydytojų veiksmingai atliekamas pirminės LNL 

profilaktikos priemones, t. y. šeimos gydytojus skatinti išsiaiškinti pacientų gyvensenos ypatumus, 

teikti informaciją apie rizikos veiksnių įtaką sveikatai, mokyti pacientus, ypač jaunesnius, keisti 

netinkamą gyvenseną. Taip pat naudinga būtų sukurti LNL profilaktikos priemonių ir SS veiklų 

stebėsenos sistemą vertinti atskaitomybę už atliktas veiklas.  

Apibendrinant pagal 1.3 priemonę vykdomus projektus galima teigti, kad priemonė buvo 

vykdoma nepakankamai išsamiai: du vykdomi projektai siejasi tik su labai specifinės profesinės 

grupės tyrimais bei retrospektyvine tik onkologinių ligų ir pirmo tipo diabeto analize. Programos 1 

temos sprendimui tiesiogiai skirtų projektų nebuvo, ši tema sprendžiama tik fragmentiškai. 

Nebuvo projektų, galinčių išspręsti keliamą uždavinį ‒ įvertinti suaugusiųjų LNL epidemiologiją, LNL 

sukeltą neįgalumo mastą ir ekonominę žalą.  
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2.2. 2 uždavinys: Išplėto  visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio 
vaizdinimo metodus LNL prevencijai ir ankstyvai diagnostikai 

 

2.1.4 2.1 priemonė „Nustatyti farmakogenetiniam poveikiui svarbius genetinius ir 
epigenetinius variantus bei jų paplitimą Lietuvos populiacijoje“  

 

2.1.4.1 2.1.1 tema.  š r  svarbių farmakogene niam poveikiui genų, nustaty  šių genų 

variantų struktūrą ir papli mą Lietuvos populiacijoje bei įver n  galimybes šiuos biožymenis taiky  

LNL sergančių asmenų gydymui individualizuo  

Ši tema buvo sprendžiama vykdant 5 projektus ir nagrinėjant 3 ligų grupių problematiką: 

širdies ir kraujagyslių (LIG-1008, LIG-10015, LIG-10030), cukrinio diabeto (LIG-10019) ir onkologinių 

ligų (LIG-10023). Projektas LIG-10008: atlikus vieno nukleotido polimorfizmų (VNP) analizę, 

genuose, siejamuose su vaistų veiksmingumu bei galimo pašalinio poveikio pasireiškimu ligoniams, 

gydomiems statinais bei antikoaguliantais, buvo nustatyta tam tikrų Lietuvos populiacijos tiriamųjų 

grupės genominių ypatumų. VKORC1 geno alelių pasiskirstymo dažnių analizė rodo, jog  norint 

pasiekti tam tikrą terapinį efektą, Lietuvos populiacijos pacientams reikėtų skirti didesnę varfarino 

dozę nei kitų europiečių populiacijų asmenims. Taip pat buvo nustatyta, kad dėl SLCO1B1 geno 

c.521T>C polimorfizmo rizikos alelio C, kai kuriais atvejais dvigubai didesnio dažnio, palyginti su 

kitomis europiečių populiacijomis, Lietuvos populiacijos asmenys turi didesnę tikimybę patirti 

pašalinį gydymo statinais poveikį (miopatiją ar rabdomiolizę). Projektas LIG-10015: Turintiems 

APOE2 genotipą žmonėms nustatyta mažiausia bendro ir MTL-C koncentracija. Vyrų, turinčių 

APOE4 genotipą, šių lipidų koncentracija kraujyje buvo didžiausia. Didelis sočiųjų riebalų rūgščių 

kiekis maisto davinyje didino bendro ir MTL-C koncentraciją APOE2 ir APOE3 genotipo žmonėms. 

Nutukimas didino dislipidemijų riziką, nepriklausomai nuo APOE genotipo. SCARB1 geno T alelis 

(rs5888) nustatytas 41,4 proc. tiriamųjų. Vyrams, turintiems TT genotipą, didelės MTL-C 

koncentracijos galimybė buvo 2,3 karto didesnė nei turintiems CC genotipą. CT genotipo vyrams 

padidėjusios trigliceridų koncentracijos galimybė buvo mažesnė nei CC genotipo vyrams. PPARα 

geno G alelio (rs1800206) dažnis buvo 2,8 proc. Padidėjusios trigliceridų koncentracijos galimybė 

vyrams, turintiems PPARα genotipą CG, buvo 2,9 karto didesnė nei turintiems CC genotipą. FTO 

geno A alelio (rs9939609) dažnis buvo 43,3 proc. A alelis didino nutukimo ir padidėjusios juosmens 

apimties riziką. Didėjant amžiui FTO genotipo ryšys su kūno svoriu silpnėjo. Pakankamas fizinis 

aktyvumas mažino FTO geno įtaką kūno svoriui. LIG-10030 („Genetinių ir klinikinių veiksnių įtaka 

ilgalaikiam varfarino dozavimui po širdies vožtuvų operacijų‟, vad. P. Grybauskas, LSMU): buvo 

sudarytas varfarino dozavimo modelis, kuris paaiškina ilgalaikio vartojimo paros varfarino dozę 
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50,48 proc. tikslumu. Svarbiausi veiksniai, turintys įtakos varfarino dozavimui šiame modelyje: 

CYP2C9*3 ir VKORC1 G alelis, ligonio amžius (metais), kūno svoris (kilogramais) ir kalcio kanalų 

blokatorių vartojimas. Kadangi lietuvių populiacijoje CYP2C9*1 (laukinio tipo) alelis nustatytas 96,3 

proc., o VKORC1 G alelis – 88 proc., populiacija gali būti įvardijama kaip greitai metabolizuojanti 

varfariną. Tyrėjai rekomenduoja, gydant varfarinu Lietuvos gyventojus, skirti didesnes vaisto 

dozes, palyginti su kitais europiečiais. Tačiau kiekvienu atveju dozavimą tikslinga parinkti 

individualiai, pagal individualius genų CYP2C9 ir VKORC1 polimorfizmų variantus. Projektas LIG-

10019: vykdant suaugusiųjų, sergančių 1 tipo cukriniu diabetu HLA II klasės genų tipus , nustatyti 

dažniausi  aleliai: DRB1*04, DRB1*03, DRB1*01; DQA1*0301, DQA1*0501, DQA1*0101, 

DQB1*0302, DQB1*0201, DQB1*0501 gali turėti teigiamos įtakos pirminiam susirgimui 1 tipo 

cukriniu diabetu ir komplikacijų išsivystymo dažniui  Lietuvos populiacijoje. Projektas LIG-10023 

(„Molekuliniai žymenys krūties ir kiaušidžių vėžio prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei gydymui‟, 

vad. R.Janavičius, IMC): 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 

prognostinis veiksnys sergant kiaušidžių vėžiu, kadangi BCRA+ navikai geriau atsako į gydymą 

platinos grupės preparatais. Buvo nustatytas visiškas BRCA1 ir BRCA2 mutacijų paplitimas krūties 

ir/ar kiaušidžių vėžio atvejų imtyje, buvo ištirti gydymui tamoksifenu svarbūs farmakogenetiniai 

CYP2D6 geno variantai klinikinėje sveikų (kontrolinių) asmenų populiacijoje. Gautas alelių 

paplitimo dažnis atitinka kitų tyrėjų duomenis apie  rtų CYP2D6 PM/PM alelių papli mą Europos 

populiacijoje. Buvo genotipuoti du ERCC1 geno variantai klinikinėje kiaušidžių vėžiu sergančių 

pacientų kohortoje, kurie gali turėti įtakos atsakui į platinos grupės preparatus.  

Apibendrinant 2.1 priemonės projektus nustatyta daugybė genų, turinčių įtakos 

farmakoterapijai, ir jų paplitimui Lietuvos populiacijoje. Į tai reikia atsižvelgti planuojant gydymą. 

Genetiniai tyrimai galėtų būti naudingi vertinant individo lėtinių ligų riziką ir parenkant 

individualius profilaktikos ir gydymo metodus, ypač tais atvejais, kai įprastinėmis priemonėmis 

nepavyksta sumažinti lėtinių ligų rizikos veiksnių (dislipidemijų, nutukimo) lygio. 

 

2.1.5 2.2 priemonė. Išaiškinti audinių ir ląstelių struktūros persitvarkymo žymenų reikšmę 
ankstyvajai ligų diagnostikai, jų eigos prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui 

2011 metais vykdyti 6 projektai, iš kurių 2 taip pat priskiriami dviems antrojo uždavinio 

priemonėms (2.2. ir 2.3) ir 2 priskiriami taip pat ir 2.4 priemonei. 
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2.1.5.1 2.2.1 tema. Nustatyti LNL audinių ir ląstelių struktūros persitvarkymo žymenų 

kiekybinius pokyčius 

Šia tema vykdytas projektas „Miokardo intersticinio kolageno ir su jo sinteze susijusių ląstelių 

kaita progresuojant ischemijai‟ (LIG-1033, vadovė Dalia Pangonytė, LSMU). Projekto metu atlikti 

tyrimai apie kolageno struktūrinių pokyčių charakteristiką praplečia ischeminio miokardo 

persitvarkymo sampratą ir sudaro sąlygas širdies ir kraujagyslių ligų bei jų sukelto širdies 

nepakankamumo neinvazinių diagnostikos bei prognozės metodų paieškai ir tobulinimui. Projektas 

„Autoimuninėmis ligomis sergančių ligonių T limfocitų populiacijų reikšmė ligos eigai‟ (LIG-1032, 

vadovas Dainius Characiejus, IMC) yra priskiriamas 2.2. (pirminis priskyrimas) ir 2.3 priemonėms. 

Vykdant projektą 2011 metais nustatyta, kad sergančių pirminiu Sjogreno sindromu ligonių 

kraujyje žymiai sumažėja T limfocitų kiekis, B limfocitų kiekis nepakinta, o NK limfocitų mažėjimas 

nustatytas tik ligoniams be ekstraglandulinės raiškos. Projekto „Vėžio kamieninių ląstelių žymenys 

neinvazinei optinei diagnostikai ir gydymo taktikos parinkimui‟ (LIG-10046, projekto vadovas 

Ričardas Rotomskis, VU OI) tyrimų problematika ypač aktuali vėžio diagnostikoje, prognostikoje ir 

terapijoje – tai vėžinių kamieninių ląstelių žymenų tyrimas. Vėžinių kamieninių ląstelių 

charakteristika būtų didelė pagalba vėžio diagnostikoje, prevencijoje ir terapijoje.  

 

2.1.5.2 2.2.2 tema. Funkcinės genomikos bei proteomikos metodais tirti mitochondrijų bei jų 

komponentų redokso būklės vaidmenį sukeliant ir reguliuojant apoptozinius bei nekrozinius 

procesus 

Projekto „Streso kinazės JNK, molekulinio taikinio terapijoje, veikimo prognostiniai žymenys‟ 

(LIG-1034, vadovė Audronė Valerija Kalvelytė, VU) vykdymo metu tirtas streso aktyvinamos 

baltymų kinazės JNK (c-Jun N-galo kinazė) signalinis kelias, kuris yra svarbus reguliuojant 

pagrindines ląstelės funkcijas, tokias kaip proliferacija ir žūtis. Atlikus kompleksinius ląstelės 

funkcijų (proliferacijos ir žūties) bei biocheminių JNK signalinio kelio molekulių pokyčių (raiškos, 

modifikacijų, lokalizacijos), jo galimų taikinių tyrimus skirtingose vėžinių ir suaugusio organizmo 

sveiko audinio ląstelių žūties sistemose buvo įvertinti veiksniai bei galimi žymenys JNK vaidmeniui 

ląstelėje charakterizuoti.  

 

2.1.5.3 2.2.3 tema. Tirti įvairių audinių ląstelių fenotipo ir funkcijos pokyčių įtaką formuojantis 

LNL patologijai 

Šia tema vykdytas projektas „Uždegiminių ląstelių fenotipo ir funkcijų ypatumai alerginių 

kvėpavimo ligų eigos prognozavimui” (LIG-1045, vadovas Raimundas Sakalauskas, LSMU). 
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Nustatyta, kad alerginių kvėpavimo ligų – alerginio rinito ir alerginės astmos ‒ patogenezėje svarbų 

vaidmenį atlieka pakitusi limfocitų fenotipų raiška ir sutrikusi neutrofilų funkcija, lemianti sisteminį 

ir vietinį uždegimą. Skirtinga uždegimo ląstelių fenotipų raiška bei jų funkcijų pokyčiai gali lemti 

skirtingus alerginių kvėpavimo ligų klinikines būkles. Gauti tyrimo rezultatai sudaro prielaidų 

alerginių kvėpavimo ligų eigai prognozuoti, jų patogenetiniam gydymui.  

Išvada: 2.2 priemonės projektų uždaviniai, išaiškinant audinių ir ląstelių struktūros 

persitvarkymo žymenų svarbą ankstyvajai ligų diagnostikai ir prognostikai, įgyvendinti sėkmingai. 

Tyrimų rezultatai apibendrinti ir publikuoti tarptautinėje spaudoje. 

 

2.1.6 2.3 priemonė. Parinkti audinių molekulinio persitvarkymo žymenų kompleksus 
ankstyvajai ligų diagnostikai, eigos prognozavimui, gydymui ir prevencijai 

Vykdant projektą LIG-10002, buvo tiriami alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai 

mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje. Ištyrus įvairius imunologinius molekulinius rodiklius 

nustatyta, kad sergančių bronchine astma vaikų kraujyje statistiškai patikimai padaugėja ląstelių, 

turinčių CD14 žymenį. Tai gali būti vertinama kaip alerginio uždegimo žymuo. Ištyrus vieno 

nukleotido polimorfizmą pasirinktinai genų sekose nustatyti CD14 ir IL-13 genotipų dažnio 

skirtumai abiejose vaikų grupėse ‒ ir tiriamojoje, ir kontrolinėje. Vykdant projektą LIG-10007 

„Patogeninių kartotinių sekų reikšmė protinio atsilikimo etiopatogenezėje‟ (vad. Jūratė 

Kasnauskienė, VU), sudaryta 100 pacientų su intelektine negale klinikinių duomenų biobazė. 

Atlikus molekulinį kariotipavimą tiriamojoje ir kontrolinėje asmenų grupėse, parinkti molekulinio 

persitvarkymo žymenų kompleksai, kurie bus naudojami kaip žymenys protinio atsilikimo 

diagnostikoje, ligonio sveikatos priežiūroje, prenatalinėje diagnostikoje ir prognozei pateikti 

probandui bei šeimai genetinio konsultavimo kontekste. Taikant šį metodą protinio atsilikimo 

genetinis diagnostinis efektyvumas padidėjo iki 19 proc.. Remiantis PROGENET tyrimo rezultatais ir 

įvertinus diagnostinį efektyvumą, sudarytas asmenų su intelektine negalia genetinio ištyrimo 

algoritmas. Projekto LIG-10012 „Mutacijos, monoaminooksidazės B gene siejamame su Parkinsono 

liga, įtaka pre-iRNR splaisingui‟ (vad. Arvydas Kanopka, VU) autoriai nustatė, jog trombocituose, 

išskirtuose iš Parkinsono liga sergančių žmonių kraujo aptinkama padidėjusia MAO-B baltymo 

raiška Parkinsono liga sergančių žmonių kraujo trombocituose DNR MAO-B geno 13 introno sekoje 

aptiktas A alelis, kai tuo tarpu išskirtoje iš sveikų žmonių ‒ G alelis. Todėl MAO-B baltymas 

trombocitų frakcijoje gali būti naudojamas kaip Parkinsono ligos žymuo. Projekte LIG-10020 

„Leukemijos diagnostinių ir prognostinių žymenų tyrimai‟ (vad. Rūta Navakauskienė, VU) nustatyta 

E-kadherino ir p15 baltymų dinamika, įvertinta E-kadherino ir p21 genų aktyvinimo chromatino 
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imunoprecipitacijos (ChIP) būdu, atlikta tiriamų ląstelių baltymų žemėlapių, gautų dvimatėje 

elektroforezėje, skaitmeninė palyginamoji proteominė analizė ir identifikuotos baltymų žymenų 

grupės, būdingos skirtingoms kraujo ląstelių diferenciacijos būklėms. Vykdant projektą LIG-10023 

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

(vadovas: Ramūnas Janavičius, IMC) nustatyta BRCA 1 ir 2 genų mutacijų kompleksas krūties ir/ar 

kiaušidžių vėžiu sergančių pacientų kohortoje, taip pat dažniausios mutacijos bei  jų kilmė, ištirti 

gydymui tamoksifenu svarbūs farmakogenetiniai CYP2D6 geno variantai sveikų asmenų 

populiacijoje, genotipuoti du ERCC1 geno variantai kiaušidžių vėžiu sergančių pacientų kohortoje. 

Projekto LIG-10026 „Karboanhidrazių, kaip vėžinių ląstelių žymenų, diagnostinio potencialo 

įvertinimas‟ (vad. Daumantas Matulis, VU) tyrėjai pademonstravo karboanhidrazių CA XII 

taikomumą kaip prognostinį vėžio žymenį, išplėtojo praktinius diagnozavimo metodus, kuriuos 

būtų galima taikyti vėžio diagnostikoje. Sukurti monokloniniai antikūnai prieš CA XII. 

Imunohistocheminiais ir RT-PCR metodais stebėtos karboanhidrazės vėžiniuose audiniuose. 

Vykdant projektą LIG-10032 nustatyta, kad sergančių pirminiu Sjogreno sindromu ligonių kraujyje 

žymiai sumažėja T limfocitų kiekis, o laisvųjų kapa grandinių ir B ląsteles aktyvuojančio faktoriaus 

(BAFF) koncentracijos kraujo serume didėja. Daugiausia tyrimų atlikta, kaip planuota, tačiau nėra 

darbo plane numatytų Th1/Th2 ląstelių aktyvumo tyrimų rezultatų (interferono gama ir IL-4 

tyrimai nebuvo atlikti). Projekte LIG-10036 „Gliomų diagnozei ir prognozei reikšmingų klinikinių 

veiksnių ir molekulinių žymenų kompleksų paieška‟ (vad. Arimantas Tamašauskas, LSMU) ištirtas 

genų metilinimas 100 pirminių glioblastomų. Nustatyta tirtų genų metilinimo sąsajos su 

glioblastomomis sergančių pacientų išgyvenamumu po operacijos. Nustatyti nepriklausomi rizikos 

veiksniai pacientų išgyvenamumo prognozei glioblastomose. Projekte LIG-10040 „Vaikų su artritais 

sinovinio skysčio kamieninių ląstelių diagnostinės ir terapinės vertės tyrimai‟ (vad. Danutė Linutė 

Astrauskienė, IMC) buvo siekiama išsiaiškinti, ar vaikų sinovinio skysčio mezenchiminių kamieninių 

ląstelių (MKL) charakteristikos gali tapti lengvai prieinamais ir informatyviais vaikų sąnarių 

patologijos agresyvumo žymenimis ir nustatyti, ar vaikų sinovinio skysčio ląstelės gali tapti saugiu 

MKL šaltiniu vaikų sąnarinių patologiai gydyti. Iš visų tiriamųjų sinovinio skysčio išaugintos tipiškos 

MKL, kurių kiekis JIA sergantiems pacientams priklausė nuo ligos eigos. Atlikti moksliniai tyrimai 

sutapo su projekto planu, tačiau galutinių projekto tikslų nebuvo pasiekta. Autoriai pabrėžia, kad 

reikia detalesnių tyrimų, didesnėse pacientų grupėse. Kelia abejonių taikymo gydymui saugumas. 

Projekto LIG-10046 „Vėžio kamieninių ląstelių žymenys neinvazinei optinei diagnostikai ir gydymo 

taktikos parinkimui‟ (vad. Ričardas Rotomskis, VU) tikslas buvo identifikuoti vėžio kamienines 

ląsteles bei įvertinti jas kaip taikinius navikinių darinių diagnostikai ir gydymo taktikai parinkti. 



 24 

Projekto metu buvo tiriamos kobalto ferito magnetinių nanodalelių savybės, taip pat įvertinta šių 

nanodalelių įtaka vėžinių ląstelių gyvybingumui. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog kvantinių taškų 

kaupiasi vienodai visose ląstelėse. Superparamagnetinių geležies oksido nanodalelių panaudojimo 

perspektyvos sietinos su diagnostikos, tikslinio vaisto nuvedimo į pažeistą vietą ir hipertermijos 

efekto sukėlimo galimybėmis.  

Apibendrinant galima teigti, kad daugumos šios priemonės projektų moksliniai tyrimai ir kiti 

darbai atitiko planus; numatyti uždaviniai įgyvendinti, lėšos panaudotos tinkamai. Mokslinė 

projektų rezultatų sklaida labai skiriasi.  

 

2.1.7 2.4 priemonė. „Nustatyti audinių struktūrinio persitvarkymo neinvazinio vaizdinimo 
metodų vertę ankstyvajai ligų diagnostikai, prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui‟ 

 

2.1.7.1 2.4.1 tema. Netiesinės analizės ir kompleksiškumo teorija pagrįstų biomedicininės 

informacijos vertinimo metodų klinikinių sprendimų palaikymo sistemose ankstyvai LNL 

diagnostikai kūrimas 

Projekto „Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimas ir analizė“ (LIG-1039, vad. A. Ušinskas, 

VGTU) tikslas – sukurti dešiniojo širdies skilvelio matematinį modelį ir jį taikant ištirti širdies 

skilvelio funkcijos kitimą sergant lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Rezultatai: yra sukurti du 

pagrindiniai skilvelio modeliai, trijų kompiuterinių programų paketas ir įvertinta dešiniojo skilvelio 

funkcija, taikant trijų dvimačių ultragarsinių vaizdų rinkinį.  

 

2.1.7.2 2.4.2 tema. LNL diagnostikos metodų, naudojant optines technologijas, kūrimas. Du 

projektai tyrė onkologijos problemas 

Projekto „Vėžio kamieninių ląstelių žymenys neinvazinei optinei diagnostikai ir gydymo 

taktikos parinkimui“ (LIG-1046, vad. R. Rotomskis, VU OI) tikslas – identifikuoti vėžio kamienines 

ląsteles bei įvertinti jas kaip taikinius navikiniams dariniams diagnozuoti ir gydymo taktikai parinkti. 

Gauti rezultatai iškėlė būtinybę ištirti funkcines statinių žymenų savybes ir patikslinti 

perspektyviausius iš jų diagnostikai ir gydymo taktikai parinkti. Projekto metu gauti rezultatai 

panaudoti plėtojant taikinių terapiją. Taip pat pradėtas kurti prognostinis neinvazinės diagnostikos 

metodas. Projekto „Optinių diagnostikos technologijų taikymas neinfekcinių ligų diagnostikai“ (LIG-

1044, vad. K. P. Valuckas, VU OI) vykdytojai įvertinto kraujo įtaką registruojamuose širdies audinių 

spektruose, taip pat nustatė fluorescencijos žadinimo bei registravimo sritis, naudodami 

konfokalinę odos vaizdinimo sistemą kliniškai ištyrė atipinį apgamą, nustatė displastiniams 
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apgamams būdingus požymius. Atlikti tyrimai patvirtino, kad optinė biopsija padeda atpažinti 

skirtingo tipo audinius (širdies laidžiąją sistemą, miokardą ir jungiamąjį audinį), kad fluorescencine 

spektroskopija negalima patikimai atskirti pigmentinių odos darinių displazijos lygio. Gauti 

rezultatai sudaro prielaidas širdies laidžiająi sistemai atskirti, taikant nustatytas metodikas  bei 

nubrėžė tolesnes  metodikas  ir aparatūros tobulinimo kryptis. Projekto „Širdies adrenerginės 

inervacijos vaizdinimas širdies nepakankamumui ir staigiai mirčiai prognozuoti“ (LIG-10016, 

vadovas A. E. Tamošiūnas, VU) vykdytojai siekė ištirti širdies simpatoadrenerginės inervacijos 

radionuklidinio vaizdinimo (single photon emision computed tomography, SPECT) metodo vertę, 

diagnozuoti ankstyvas širdies nepakankamumo stadijas, prognozuoti jo progresavimą ir nustatyti 

staigios mirties riziką. Apskaičiuoti kiekybiniai simpatoadrenerginės širdies inervacijos rodikliai, 

kuriuos galima naudoti kaip vaizdinimo žymenis širdies nepakankamumo diagnostikoje ir numatant 

širdies nepakankamumo progresavimą. Sukurta moterų pilotinė 123 – I MIBG SPECT vaizdinimo 

normališkumo duomenų bazė.  

 

2.1.7.3 2.4.3 tema. Ultragarsinių neinvazinių LNL diagnostikos metodų tobulinimas  

Trys projektai buvo skirti kardiologijai, vienas projektas – neurodegeneracinėms ligoms 

(neurologijai). 

Projekto „Naujų miokardo disfunkcijos diagnostikos ir prognozavimo žymenų paieška: 

deformavimosi rodiklių vertė“ (LIG-10009, vadovė J. J. Vaškelytė, LSMU) tyrėjai tobulino 

ultragarsinę neinvazinę ankstyvąją kairiojo skilvelio disfunkcijos diagnostiką ir kairiojo skilvelio 

struktūrinio persitvarkymo prognozavimą. Nustatyta, kurie miokardo deformavimosi rodikliai 

kinta, kai yra besimptominis vidutinis ir žymus aortos vožtuvo nesandarumas ir normali kairiojo 

skilvelio išstūmimo frakcija; išaiškintas kairiojo skilvelio išilginės deformacijos rodiklis, leidžiantis 

prognozuoti poinfarktinį struktūrinį persitvarkymą.Nustatytas AGT didesnis geno MM genotipo 

dažnis, kai struktūriškai persitvarkoma po infarkto. Atlikti tyrimai įrodė miokardo deformavimosi 

rodiklių vertę nustant ikiklinikinius kairiojo skilvelio funkcijos pokyčius ir prognozuojant 

poinfarktinį persitvarkymą. Gauti duomenys yra nauji ir papildo jau žinomų miokardo 

persitvarkymo po MI prediktorių sąrašą. Sukurti algoritmai kairiojo skilvelio disfunkcijos ankstyvai 

diagnostikai ir miokardo persitvarkumui prognozuoti. Projekto „Ultragarsiniai miokardo 

deformacijos tyrimo metodai prognozuojant vainikinių arterijų pakenkimą“ (LIG-10021, vadovė J. 

Čelutkienė, IMC) vykdytojai ieškojo naujų, ypač informatyvių, miokardo išemijos žymenų, tirdami 

šiuolaikinių kiekybinių echokardiografinių technologijų rodiklius. Sukurta reikšmingų vainikinių 

arterijų stenozės prognozavimo modelių. Didžiausiu tikslumu, taip pat ir patogumu, mažiausiomis 
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laiko sąnaudomis ir tyrėjo įtaka pasižymėjo „taškelių“ žymėjimo ir sekimo automatiniais žymenimis 

pagrįsti modeliai, kuriuos rekomenduojama taikyti praktikoje. Parengta metodika ypač pagerina 

dobutamino echokardiografijos rezultatų interpretavimą, optimizuoja ankstyvą išeminės širdies 

ligos diagnostiką. Projekto LIG-10039 vykdymas aptartas anksčiau. Projekto „Transkranijinio 

ultragarso taikymas neurodegeneracinių ligų diagnostikai“ (LIG-10024, vadovas 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 apdorojimo algoritmai vaizdų kokybei gerinti ir automatizuotai vaizdų analizei atlikti. Jais 

remiantis nustatyti kiekybiniai ir kokybiniai žymenys giliosioms smegenų struktūroms. 

Technologinių tyrimų pagrindu nustatyti tolesnio TKS tyrimo tobulinimo keliai. Remiantis šiais 

sukurtais metodais, parengta klinikinių duomenų analizės sistemos koncepcija.  

 

2.1.7.4 2.4.4 tema. Naujų klinikinių diagnostinių veiksnių, turinčių įtakos piktybiniais navikais ir 

kitomis LNL sergančių pacientų išgyvenamumui, navikų atsakui į gydymą, paieška 

Vykdyti projektai LIG-10036 ir LIG-10040. Abu projektai aptarti kitos priemonės aprašyme.  

 

2.1.7.5 2.4.5 tema. Tyrimai naujoms LNL vaizdinimo galimybėms ir metodikoms molekuliniame 

lygyje in vivo išaiškinti 

Vykdyti projektai LIG-10046 (projektas aptartas anksčiau) ir LIG-10033. Projekte LIG-10033 

buvo tiriami ir nustatyti kairiojo skilvelio miokardo fibrilinio kolageno tinklo kiekybiniai pokyčiai bei 

sąsajos su jį produkuojančių ir sintezę skatinančių ląstelių bei renino-angiotenzino sistemos 

komponentų pokyčiais įvairiais ischeminės širdies ligos laikotarpiais. Atlikti tyrimai praplečia 

ischeminio miokardo persitvarkymo sampratą ir sudaro sąlygas širdies ir kraujagyslių ligų bei jų 

sukelto širdies nepakankamumo neinvaziniams diagnostikos bei prognozės metodams tobulinti. 

Tikslingas ankstyvųjų tyrimo metodų, galinčių nustatyti pradinius miokardo persitvarkymo 

požymius, nes jau ikinfarktiniame IŠL etape yra nustatyta struktūrinių miokardo pokyčių, taip pat 

molekulinių vaizdinimo metodų tobulinimas nustatant įvairius miokardo remodeliavimosi 

molekulinius žymenis in vivo.  

Apibendrinant projektų pagal 2.4 priemonę ataskaitas galima teigti, jog visų projektų 

rezultatai atitinka lauktuosius programos rezultatus – sukurta naujų LNL diagnostikos ir 

prognozavimo metodų.  
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Sukurti ar patobulinti 4 diagnostikos metodai kardiologijos srityje (sukurta dešiniojo skilvelio 

funkcijos vertinimo metodika; patobulinta ikiklinikinės kairiojo skilvelio disfunkcijos diagnostika 

vožtuvų patologijos atveju, skilvelio remodeliavimosi prognozavimas,kai yra miokardo infarktas, 

sukurtas ankstyvos diagnostikos ir prognozavimo algoritmas; sukurti reikšmingos VA stenozės 

prognozavimo modeliai, pagerinantys dobutamino echokardiografijos rezultatų interpretavimą ir 

ankstyvą išeminės širdies ligos diagnostiką; nustatyta širdies simpatoadrenerginės inervacijos 

radionuklidinio vaizdinimo metodo vertė diagnozuoti širdies nepakankamumui ankstyvose 

stadijose). 

Atlikti miokardo intersticinio kolageno tyrimai praplečia ischeminio miokardo persitvarkymo 

sampratą ir sudaro salygas širdies ir kraujagyslių ligų bei jų sukelto širdies nepakankamumo 

neinvazinių diagnostikos bei prognozės metodų paieškai ir tobulinimui.  

Patobulinta neurodegeneracinių ligų diagnostika – patobulintas transkranijinio ultragarso 

metodas, parengtos metodinės rekomendacijos.  

Patobulinti 3 diagnostikos metodai onkologijos srityje (patobulintas optinės diagnostikos 

technologijų taikymas ir nubrėžtos tolesnės metodikos bei aparatūros tobulinimo kryptys; 

nustatyti kamieniškumo žymenys, tinkami specifiškai vėžinėms kamieninėms ląstelėms žymėti kaip 

taikinį terapijai; pradėtas kurti prognostinis neinvazinės diagnostikos metodas; patobulinta gliomų 

diagnostika). 

Nustatyta kamieninių ląstelių diagnostinė ir terapinė vertė kitų LNL srityje. 

Visi sukurti ar patobulinti metodai gali būti taikomi klinikinėje praktikoje tuojau pat arba 

pratęsus tyrimus, kurie padidintų jau atliktų tyrimų patikimumą, jų prognozinę vertę. Dauguma 

projektų vadovų nurodo būtinybę tyrimus pratęsti (projekto trukmė buvo per trumpa) duomenų 

bazei kaupti, patikimos imties normatyviniams rodikliams nustatyti, rodiklių prognozinei vertei 

nustatyti. 

Paduota paraiška patentui „Intraarterinė fotodinaminė diagnostika“. 

Nurodoma, kad parengtos 2 metodinės rekomendacijos 1) transkranijinės sonografijos 

tyrimui atlikti ir 2) Supažindinti su širdies adrenerginės inervacijos vaizdinimu. 
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3. Išvados ir rekomendacijos 

Apibendrinant projektus, vykdomus įgyvendinant 1.1 priemonę galima teigti, kad LNL rizikos 

ir prevencijos vaikystėje tyrimai tiek moksliniu, tiek praktiniu požiūriu yra vieni perspektyviausių, 

todėl jų plėtrai Lietuvoje turėtų būti teikiamas prioritetas. Deja, beveik neskiriama dėmesio vaikų ir 

paauglių psichinės sveikatos tyrimui. Apibendrinant projektus, vykdytus įgyvendinant 1.2 

priemonę, nustatytos tiek teigiamos, tiek neigiamos gyvensenos pokyčių tendencijos, nulemiančios 

LNL epidemiologinės situacijos pokyčius, į kuriuos būtina atsižvelgti kuriant naujus efektyvius 

sveikos mitybos ugdymo ir antsvorio kontrolės metodus kaip LNL profilaktikos priemones; 

išaiškinta daugelis genų Lietuvos populiacijoje, kurie gali turėti įtakos pirminiam susirgimui LNL. 

Apibendrinant pagal 1.3 priemonę vykdomus projektus galima teigti, kad priemonė buvo vykdoma 

nepakankamai išsamiai: du vykdomi projektai siejasi tik su labai specifinės profesinės grupės 

tyrimais bei retrospektyvine tik onkologinių ligų ir pirmo tipo diabeto analize. Programos 1 temai 

nagrinėti tiesiogiai skirtų projektų nebuvo, ir ši tema nagrinėjama tik fragmentiškai. Nebuvo 

projektų, siekiančių įvertinti suaugusiųjų LNL epidemiologiją, LNL sukeltą neįgalumo mastą ir 

ekonominę žalą. Be to, nebuvo projektų, nagrinėjančių psichinės sveikatos problemas. 

Antrojo uždavinio priemonės buvo įgyvendinamos intensyviau. Apibendrinant 2.1 priemonės 

projektus galima teigti, jog daugelis turinčių reikšmės farmakoterapijai, ir jų paplitimas Lietuvos 

populiacijoje. Į tai reikia atsižvelgti planuojant gydymą. Genetiniai tyrimai galėtų būti naudingi 

vertinant individo lėtinių ligų riziką ir parenkant individualius profilaktikos ir gydymo metodus, 

ypač tais atvejais, kai įprastinėmis priemonėmis nepavyksta sumažinti lėtinių ligų rizikos veiksnių 

(dislipidemijų, nutukimo) lygio. Vykdant 2.2 ir 2.3 priemones surinkta naujų žinių, sudarančių 

prielaidas širdies ir kraujagyslių ligų, autoimuninių, onkologinių, neurologinių ligų neinvazinių 

diagnostikos ir prognozės bei patogenetinio gydymo metodų paieškai ir tobulinimui. 

Apibendrinant projektus pagal 2.4 priemonę galima teigti, jog visų projektų rezultatai atitinka 

lauktuosius programos rezultatus (naujų LNL diagnostikos ir prognozavimo metodų sukūrimas): 

sukurta ar patobulinta keletas kardiologijoje, neurologijoje, onkologijoje galimų pritaikyti metodų. 

Metodų tobulinimui ir klinikinei patikrai reikia toliau tęsti tyrimus. Apibendrinant antrojo uždavinio 

vykdymą galima teigti, kad pageidautina daugiau projektų, nagrinėjančių neurodegeneracines, 

autoimunines bei onkologines ligas. Genetinių ir molekulinių žymenų,klinikinių veiksnių bei visų 

vaizdinimo technologijų tyrimų galimybės taip pat neišsemtos.  

 

Programos vykdymo grupės pirmininkas  Rimantas Jankauskas 

    (parašas) 



4. Priedai 

4.1. I PRIEDAS. PROJEKTŲ, VYKDYTŲ 2011 METAIS, SĄRAŠAS 

Sąraše nurodomi chronologiškai pagal kvietimus vykdomi projektai (Projekto registracijos Nr., sutarties registracijos Nr., projekto vadovas, 

projekto pavadinimas, vykdančioji institucija, skirta lėšų ir kt.) 

Projekto 
reg. Nr. 

Projekto vadovas Vykdančioji institucija Projekto pavadinimas 
Skirta lėšų, tūkst. Lt – 2011 m.  

(iš viso projektui) 

LIG-10001  Irena Misevičienė  Kauno medicinos universitetas  LNL profilaktikos priemonių prieinamumo ir apimčių 
pokyčiai sveikatos sistemoje per 15 metų  

88 (119,1) 

LIG-10002  Rūta Dubakienė  Vilniaus universitetas  Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai 
mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje  

282,1 (474,2) 

LIG-10007  Jūratė Kasnauskienė  Vilniaus universitetas  Patogeninių kartotinių sekų reikšmė protinio atsilikimo 
etiopatogenezėje  

58,32 (474,12) 

LIG-10008  Zita Aušrelė Kučinskienė  Vilniaus universitetas  Lietuvos populiacijos genominė įvairovė ir koronarinės 
širdies ligos individualaus gydymo galimybės  

99,1 (183,9) 

LIG-10009  Jolanta Justina Vaškelytė  Kauno medicinos universitetas  Naujų miokardo disfunkcijos diagnostikos ir prognozavimo 
žymenų paieška:deformavimosi rodiklių vertė  

149,8 (253,9) 

LIG-10010  Apolinaras Zaborskis  Kauno medicinos universitetas  Elgesiniai lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniai 
paauglystėje  

120,3 (179) 

LIG-10011  Abdonas Tamošiūnas  Kauno medicinos universitetas  Rizikos veiksnių reikšmė, prognozuojant sergamumą ir 
mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų  

145,9 (239,9) 

LIG-10012  Arvydas Kanopka  Biotechnologijos institutas  Mutacijos, monoaminooksidazės B gene siejamame su 
Parkinsono liga, įtaka pre-iRNR splaisingui  

77,0 (147,2) 

LIG-10013  Giedrė Smailytė  Vilniaus universiteto Onkologijos 
institutas  

Demografinių, socialinių ir teritorinių onkologinių ligonių 
išgyvenamumo netolygumų tyrimas Lietuvoj  

53,2 (111,3) 

LIG-10014  Jūratė Klumbienė  Kauno medicinos universitetas  Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos, susijusios su lėtinių 
ligų rizika, pokyčiai ir netolygumai  

136 (181,5) 

LIG-10015  Janina Petkevičienė  Kauno medicinos universitetas  Genų ir mitybos sąveika, vertinant dislipidemijų ir nutukimo 
riziką tarp Lietuvos gyventojų  

96,1 (245,9) 

LIG-10016  Algirdas Edvardas 
Tamošiūnas  

Vilniaus universitetas  Širdies adrenerginės įnervacijos vaizdinimas širdies 
nepakankamumui ir staigiai mirčiai prognozuoti  

304,9 (463,3) 

LIG-10019  Rytas Ostrauskas  Kauno medicinos universitetas  Pirmo tipo cukrinis diabeto registras, komplikacijų 
etiologinė genetika ir biopsichosociologija  

162,8 (387) 



 30 

Projekto 
reg. Nr. 

Projekto vadovas Vykdančioji institucija Projekto pavadinimas 
Skirta lėšų, tūkst. Lt – 2011 m.  

(iš viso projektui) 

LIG-10020  Rūta Navakauskiene  Biochemijos institutas  Leukemijos diagnostinių ir prognostinių žymenų tyrimai  172,2 (362,5) 

LIG-10021  Jelena Čelutkienė  Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 
Inovatyvios medicinos centras  

Ultragarsiniai miokardo deformacijos tyrimo metodai 
prognozuojant vainikinių arterijų pakenkimą  

83,8 (326) 

LIG-10022  Rūta Petrauskaitė Everatt  Vilniaus universiteto Onkologijos 
institutas  

Biologinių ir elgsenos veiksnių įtakos vyrų sergamumui 
piktybiniais navikais tyrimas  

67,2 (106,7) 

LIG-10023  Ramūnas Janavičius  Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 
Inovatyvios medicinos centras  

Molekuliniai žymenys krūties ir kiaušidžių vėžio prevencijai, 
ankstyvai diagnostikai bei gydymui  

211,3 (465,6) 

LIG-10024  Arūnas Lukoševičius  Kauno medicinos universitetas  Transkranijinio ultragarso taikymas neurodegeneracinių ligų 
diagnostikai  

198,9 (520,7) 

LIG-10026  Daumantas Matulis  Biotechnologijos institutas  Karboanhidrazių, kaip vėžinių ląstelių žymenų, diagnostinio 
potencialo įvertinimas  

193,2 (294,8) 

LIG-10030  Pranas Grybauskas  Kauno medicinos universitetas  Genetinių ir klinikinių veiksnių įtaka ilgalaikiam varfarino 
dozavimui po širdies vožtuvų operacijų  

101,6 (165,8) 

LIG-10032  Dainius Characiejus  Valstybinis mokslinių tyrimų institutas, 
Inovatyvios medicinos centras  

Autoimuninėmis ligomis sergančių ligonių T limfocitų 
populiacijų reikšmės ligos eigai  

82,2(181,9) 

LIG-10033  Dalia Pangonytė  Kauno medicinos universitetas  Miokardo intersticinio kolageno ir su jo sinteze susijusių 
ląstelių kaita progresuojant ischemijai  

99,8 (265,2) 

LIG-10034  Audronė Valerija 
Kalvelytė  

Biochemijos institutas  Streso kinazės JNK, molekulinio taikinio terapijoje, veikimo 
prognostiniai žymenys  

65,3 (143,8) 

LIG-10036  Arimantas Tamašauskas  Kauno medicinos universitetas  Gliomų diagnozei ir prognozei reikšmingų klinikinių veiksnių 
ir molekulinių žymenų kompleksų paieška  

89 (180,9) 

LIG-10039  Andrius Ušinskas  Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas  

Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimas ir analizė  58,3 (94,1) 

LIG-10040  Danutė Linutė 
Astrauskienė  

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 
Inovatyvios medicinos centras  

Vaikai, sinovinis skystis, kamieninės ląstelės  113,7 (164) 

LIG-10044  Konstantinas Povilas 
Valuckas  

Vilniaus universiteto Onkologijos 
institutas  

Optinių diagnostikos technologijų taikymas neinfekcinių ligų 
diagnostikai  

114,2 (645,6) 

LIG-10045  Raimundas Sakalauskas  Kauno medicinos universitetas  Uždegiminių ląstelių fenotipo ir funkcijų ypatumai alerginių 
kvėpavimo ligų eigos prognozavimui  

90,4 (175,7) 

LIG-10046  Ričardas Rotomskis  Vilniaus universiteto Onkologijos 
institutas  

Vėžio kamieninių ląstelių žymenys neinvazinei optinei 
diagnostikai ir gydymo taktikos parinkimui  

210,6 (434,6) 

 

 



 31 
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Projekto 
Reg. Nr. 

Projekto vadovas Vykdančioji institucija Projekto pavadinimas 
Skirta lėšų 

Iš viso 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

LIG-11014 Dr. Virginija 
Dulskienė 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas 

Padidėjusio arterinio kraujospūdžio paplitimas tarp 12-15 m. vaikų 
ir jį įtakojantys veiksniai 

375,4 98 138,7 138,7 

LIG-11007 Habil. dr. Robertas 
Bunevičius 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas 

Psichikos sutrikimai pirminėje priežiūros grandyje: sąsajos su 
metaboliniu sindromu ir mirtingumu 

230,9 29,4 120,4 81,1 

LIG-11017 Habil. dr. Kęstutis 
Strupas 

Vilniaus universitetas Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, neįgalumo, 
gyvenimo kokybės tyrimas Lietuvoje 

334,4 60,4 137 137 

LIG-11009 Dr. Narseta 
Mickuvienė 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas 

Sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybę ir ligos baigtis 
sąlygojantys veiksniai 

391 45,6 257,2 88,2 

LIG-11008 Habil. dr. Žilvinas 
Padaiga 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas 

Krūties vėžiu ir cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimo kokybės ir 
ligos ekonominis vertinimas 

233,2 43,9 99,4 89,9 

Iš viso: 1564,9 277,3 752,7 534,9 



4.2. Projektų rezultatai 2010–2011 metais 

Rezultatai pateikiami pagal Aprašo 4 priede nurodytą formą. 
 
Kodas Mokslinių tyrimų rezultatai

1
 Skaičius

2
 

Humanitarinių ir socialinių mokslų projektams 

HS1. Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai  

HS2. Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose  

HS3. Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo publikacijos mokslo, kultūros 
ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose 

 

HS4. Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, studijų 
vadovai 

 

HS5. Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai  

HS6. Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai  

Fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslų projektams 

GT1. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai 1 

GT2a Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Web of Science duomenų bazėje 

16 

GT2b Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Web of Science duomenų bazėje 

38 

GT3. Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų 
biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys 

 

GT4. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų veislės 
(pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing) 

 

GT5. Pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruotos gyvūnų veislės  

GT6. Naujos technologijos
3
 1 

GT7. Nauji gaminiai
4
 1 

GT8. Patentai Lietuvoje
5
 1 

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje
6
  

Visų mokslo sričių projektams 

B1. Projekte dalyvaujantys doktorantai 34 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1
 pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; priimtos spaudai būsimos publikacijos įskaitomos; pateikiami tik 

tie rezultatai, kuriuose yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą – bei nurodytas projekto 

finansavimo sutarties numeris; 
2
 nurodyti duomenys laisva forma paaiškinami ir išvardijami prieduose; 

3
 technologijos,

 
turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje; 

4
 gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą; 

5
 patentai, patentinės paraiškos, turinčios registracijos pažymą (pridėti); 

6
 veislės, mikroorganizmų kamienai, turintys registracijos pažymą (pridėti). 

 

___________________________ 


