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I. Įvadas 

Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. birţelio 21 d. nutarimu Nr. VII-44 sudaryta 

Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ (toliau – Programa) vykdymo 

grupė: Rimantas Jankauskas (grupės vadovas), Juozas Kulys, Almantas Kranauskas, Regina 

Mačianskienė, Rūta Petniūnaitė-Navakauskienė, Daiva Rastenytė, Kęstutis Strupas, Rasa 

Verkauskienė, Marina Pociūtė. 

Vadovaudamasi Nacionalinių mokslo programų nuostatais, Nacionalinių mokslo 

programų įgyvendinimo tvarkos aprašu, ir Programos Galimybių studija, vykdymo grupė 

parengė Programos detalųjį planą bei I kvietimo tekstą. Buvo nutarta, kad I kvietimas bus 

skelbiamas projektams, kurie truktų ne ilgiau kaip iki 2011 m. gruodţio, o patys projektai 

galėjo būti rengiami pagal abu Programoje numatytus uţdavinius ir visas priemones. II 

kvietime numatoma labiausiai atsiţvelgti į tas I kvietimo priemones ir temas, kurios 

maţiausiai ar nepakankamai nagrinėtos per I kvietimą. 

Per I kvietimą gautos 49 projektų paraiškos, 45 iš jų atitiko administracinės patikros 

reikalavimus. Pastaruosius projektus vertino Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos 

mokslų komiteto paskirti ekspertai. Ekspertai teigiamai įvertinto devynias 1 uţdavinio 

paraiškas ir dvidešimt 2 uţdavinio paraiškų. Po pradinio Programos 2010 metų ataskaitų 

ekspertinio vertinimo aštuonių projektų metinės ataskaitos buvo įvertintos neigiamai (jų 

autorių paprašyta pateikti papildomų paaiškinimų, atsakymų į ekspertų klausimus ir 

papildymų). Perţiūrėjus papildytas bei patikslintas ataskaitas, visos 2010 metų ataskaitos 

įvertintos teigiamai.  

Projektams 2010 metais vykdyti numatytos lėšos sunaudotos pagal paskirtį, 

nepanaudota 115,2 tūkst. Lt suma grąţinta.  

Vykdymo grupė, rengdamasi II kvietimui, nustatė, kad, viena vertus, kai kurie 

vykdomi Programos projektai iš dalies apima ir kitų (ne vien projektų paraiškose deklaruotų) 

priemonių temas, kita vertus, kai kurių skelbtų temų tyrimų projektų yra labai maţai arba 

visiškai nėra (ţr. Priedų 1 ir 2 lenteles). 

Toliau pateikiama trumpa pagal Programos uţdavinius ir priemones vykdytų projektų 

analizė. 
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II. Summary of the National Research Programme “Chronic non-

infectious diseases” annual report. 2010 

 

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.  

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 projects reports from the year 2010, one can expect new scientific 

data on early prognostic factors of cardiovascular diseases and diabetes, oncological and 

allergic diseases. New and sufficiently comprehensive data on the influence of life style, 

biological and genetic factors for occurrence of cardiovascular diseases, diabetes, and, in 

certain extent, oncological diseases in adult age are already obtained. The topic dedicated to 

demographic, social and economic inequalities, availability and efficacy of health services 

raises a certain concern, as projects embrace only a specific professional group or are based 

on retrospective analysis of oncological patients. Summing up, 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. 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 is dedicated entirely for the Objective 1. 
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III. Apžvalga 

1 uţdavinys. Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių 

pokyčių reikšmę Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams, 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. 

 

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“ (vadovas A. Zaborskis, LSMU). Tyrimas orientuotas į itin svarbų ţmogaus 

gyvenimo tarpsnį – ankstyvąją paauglystę (nuo 11 iki 15 metų). Juo siekiama kompleksiškai 

įvertinti su elgsena susijusių lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (nesveika mityba, 

fizinio aktyvumo stoka, rūkymas, alkoholio vartojimas, viršsvoris ir kt.) psichosocialines 

prielaidas, tų veiksnių paplitimą ir kaitą pastarojo meto Lietuvoje. Atlikta reprezentatyvi 

apklausa, gautieji duomenys iš dalies statistiškai apdoroti. 

 

1.1.2. Tema. Vertinti vaikų ir paauglių viršsvorio, nutukimo, arterinės hipertenzijos ir 

kitų LNL rizikos veiksnių daţnį, tirti jų atsiradimo prieţastis.  

Vykdyti du projektai: prieš tai minėtas „Elgesiniai lėtinių neinfekcinių ligų rizikos 

veiksniai paauglystėje“ ir „Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai mechanizmai 

Lietuvos naujagimių kohortoje“ (vadovė R. Dubakienė, VU). Atsiţvelgiant į tai, kad 

pirmajame projekte pasirinkta tyrimo metodika (anketinė apklausa) nesuteikia galimybės 

tiesiogiai nagrinėti kitų svarbių LNL rizikos veiksnių (pvz., padidėjusio arterinio 

kraujospūdţio, hipercholisterinemijos ir kt.) ir spręsti LNL rizikos prognozės šalyje 

problemos, projekte bus naudojamasi ir ankstesnių tyrimų duomenimis bei pasikliaujama kitų 

autorių pateiktais moksliniais faktais. Vykdant projektą „Alerginių ligų formavimosi 

genetiniai ir molekuliniai mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje“ planuojama Lietuvos 

alergiškų naujagimių kohortoje (maisto alergijos) nustatyti ir atrinkti sergančiuosius alergine 

sloga ir bronchine astma. Projekte ketinama remtis apklausos, klinikiniais ir funkciniais 

tyrimais, palyginti vaikų, sergančių respiracinėmis alergozėmis, sensibilizacijos įvairiems 

alergenams pokyčius, nustatyti maisto alergijos, patvirtintos provokaciniais oraliniais 

mėginiais, transformavimosi į alerginį rinitą ir bronchinę astmą, rizikos veiksnius. 2010 

metais atlikta kohortos dalyvių telefoninė anketinė apklausa: gautas 1341 asmens (iš 1558 

apklaustųjų) sutikimas dalyvauti projekte. Remiantis apklausos duomenimis, identifikuotos 

kai kurios alerginės ligos, nustatyta, kad kohortoje dominuoja alerginės odos ligos (apie 50 

proc. atvejų).  
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1.1.3. Tema. Remiantis tęstinių vaikų ir paauglių tyrimų duomenimis, prognozuoti 

lėtinių ligų riziką suaugusiems Lietuvos gyventojams.  

Vykdytas vienas projektas: „Elgesiniai lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniai 

paauglystėje“ (vadovas A. Zaborskis, LSMU). Kuriamas matematinis LNL rizikos 

prognozavimo modelis, suformuluoti jo kokybės kriterijai.  
 

Apibendrinant projektus, vykdomus įgyvendinant 1 priemonę, galima tikėtis gauti 

naujų vertingų mokslinių duomenų apie širdies-kraujagyslių ligų ir diabeto ankstyvuosius 

prognostinius veiksnius, onkologinių bei alerginių ligų prognostiką. Visai neatliekami 

psichikos ir elgesio sutrikimų tyrimai. 

_______________ 

 

1.2. Priemonė. Nustatyti LNL epidemiologinės situacijos pokyčius ir moksliškai 

pagrįsti šių ligų profilaktikos strategijas atsiţvelgiant į gyvensenos, biologinius ir genetinius 

veiksnius. 

 

1.2.1. Tema. Vertinti suaugusių Lietuvos ţmonių mirtingumo, sergamumo bei 

gyvensenos pokyčius.  

2010 m. vykdyti keturi projektai. Projekto „Rizikos veiksnių reikšmė, prognozuojant 

sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų“ (vadovas A. Tamošiūnas, LSMU) 

tikslas – nustatyti prognozinius veiksnius, turinčius reikšmės sergamumui ir mirtingumui nuo 

širdies ir kraujagyslių ligų ir sukurti prognozavimo modelį, pagrįstą biologiniais, socialiniais 

ir gyvensenos veiksniais, bei parengti rekomendacijų, skirtų maţinti sergamumą ir 

mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje, atsiţvelgiant į ilgalaikio kohortų 

stebėjimo duomenis. Nuo keleto iki kelių dešimčių metų stebimos vidutinio ir pagyvenusio 

amţiaus atsitiktinės atrankos būdu atrinktos Kauno gyventojų imtys. Nustatyta, kad 

daţniausios stebimųjų mirties prieţastys yra išeminė širdies ir onkologinės ligos (atitinkamai 

32,3 ir 28,0 proc. visų mirties atvejų), o esamas mirčių skaičius – pakankamas mirtingumą 

prognozuojančių veiksnių analizei atlikti.  

Projekto „Suaugusių Lietuvos ţmonių gyvensenos, susijusios su lėtinių ligų rizika, 

pokyčiai ir netolygumai“ (vadovė J. Klumbienė, LSMU) pagrindinis tikslas – įvertinti 

suaugusių Lietuvos ţmonių gyvensenos, susijusios su lėtinių neinfekcinių ligų rizika, 

pokyčius ir socialinius netolygumus. Tiriamoji populiacija – atsitiktinės 20–64 m. amţiaus 

Lietuvos gyventojų imtys, atrinktos iš Lietuvos gyventojų registro. Parengus matematinės 

analizės programą buvo atlikta preliminari rūkymo, alkoholinių gėrimų vartojimo ir mitybos 

įpročių analizė.  

Projekto „Pirmo tipo cukrinis diabeto registras, komplikacijų etiologinė genetika ir 

biopsichosociologija“ (vadovas R. Ostrauskas, LSMU) tikslas – nustatyti pirmojo tipo 

cukrinio diabeto (I tipo CD) epidemiologinės situacijos pokyčius, moksliškai pagrįsti šios 

ligos antrinės profilaktikos strategijas, identifikuoti ir įvertinti nuo šios ligos kontrolės 

kokybės nepriklausomus maţųjų kraujagyslių ir nervinių skaidulų paţeidimo prognozinius 

ţymenis ir jų genetinę predispoziciją, numatyti, kaip ši liga veikia sergančiųjų gyvenimo 

kokybę. Nustatyta, kad nors bendroji suaugusiųjų I tipo cukrinio diabeto paplitimo rodiklių 

kaita rodo augimo tendenciją, tačiau ligos paplitimas 20–24 m. ir 25–30 m. amţiaus grupėse 

pradeda maţėti. Šia liga Lietuvoje labiausiai serga suaugusieji vyrai. Nustatyta ir tai, kad I 
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tipo cukrinis diabetas Lietuvoje paplitęs maţiau, nei buvo ekstrapoliuotas Pasaulinės diabeto 

federacijos visai Europos populiacijai.  

Projekto „Biologinių ir elgsenos veiksnių įtakos vyrų sergamumui piktybiniais 

navikais tyrimas“ (vadovė R. Petrauskaitė Everatt, VU OI) tikslas – įvertinti ir palyginti vyrų 

sergamumą piktybiniais navikais, siejant jį su: elgsenos veiksniais (fizinis aktyvumas, kūno 

masės indeksas, rūkymas, alkoholio vartojimas), biologiniais veiksniais (bendrojo 

cholesterolio koncentracijos, kraujospūdis), tų veiksnių poveikio intensyvumu ir laikotarpiu. 

Tiriamąją grupę sudaro 8380 vyrai, Kauno miesto gyventojai, dalyvavę 1972–1974 m. 

Kauno–Roterdamo epidemiologinėje studijoje ir 1977–1980 m. daugiafaktorinėje išeminės 

širdies ligos profilaktikos programoje.  

 

1.2.2. Tema. Atliekant kartotinius epidemiologinius tyrimus, nustatyti arterinės 

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

pokyčius Lietuvos populiacijoje.  

Vykdyti trys projektai. Vykdant projektą „Rizikos veiksnių reikšmė, prognozuojant 

sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų“, išskirta surinktosios tiriamosios 

imties DNR, išmatuotos išskirtos DNR koncentracijos, paruošti darbiniai ėminiai 

genotipavimui, išnagrinėtos ir surastos optimaliausios ACE geno vieno nukleotido 

polimorfizmo I/D 287 bp polimerazės grandininės reakcijos genotipavimo sąlygos, ištirti 452 

ėminiai.  

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

Lietuvos gyventojų“ (vadovė J. Petkevičienė, LSMU) vykdytojai tyrė atsitiktinę imtį, 

sudarytą iš Kauno miesto ir penkių Lietuvos rajonų 25–70 m. gyventojų. Preliminarūs tyrimų 

rezultatai, viena vertus, rodo, kad viršsvoris ir nutukimas, arterinė hipertenzija, lipidų ir 

angliavandenių apykaitos sutrikimai yra labai paplitę tarp Kauno miesto ir Lietuvos rajonų 

gyventojų, todėl jų rizika susirgti širdies ir kraujagyslių bei kitomis lėtinėmis ligomis yra 

didelė, o mityba neatitinka Pasaulio sveikatos organizacijos sveikos mitybos rekomendacijų. 

Antra vertus, nustatyta, kad išeminės širdies ligos riziką didinantis APOE ε4 alelio daţnis 

Lietuvos populiacijoje nėra didelis, panašus į tą, kuris yra Pietų Europos valstybėse. Vykdant 

projektą „Biologinių ir elgsenos veiksnių įtakos vyrų sergamumui piktybiniais navikais 

tyrimas“ planuojama ištirti, kaip sergamumą piktybiniais navikais lemia tiriamų veiksnių 

poveikio intensyvumas ir trukmė. 

 

1.2.3. Tema. Remiantis kohortinių tyrimų duomenimis, parengti Lietuvos gyventojų 

LNL rizikos vertinimo metodikas.  

2010 m. vykdyti trys projektai: „Rizikos veiksnių reikšmė, prognozuojant sergamumą 

ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų“, „Pirmo tipo cukrinio diabeto registras, 

komplikacijų etiologinė genetika ir biopsichosociologija“ ir „Genų ir mitybos sąveika, 

vertinant dislipidemijų ir nutukimo riziką tarp Lietuvos gyventojų“. Vykdant pastarąjį 

nustatyta, kad lėtinių ligų rizikos veiksniai turėtų būti laiku įvardijami ir atitinkamai 

koreguojami pirminės sveikatos prieţiūros įstaigose, o genetiniai tyrimai naudingi tik tam 

tikroms ţmonių, kuriems lėtinių ligų rizika yra ypač didelė, grupėms. Šiems ţmonėms turėtų 

būti taikomos individualizuotos profilaktikos ir gydymo priemonės.  
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1.2.4. Tema. Tirti geno-fenotipo bei geno-ligos sąsajas.  

Vykdyti šeši projektai. Projekto „Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai 

mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje“ tikslas – sergančiųjų alergine sloga ir bronchine 

astma grupėse ištirti genų, galimai sąlygojančių alerginių ligų vystymąsi iki alerginio rinito ir 

bronchinės astmos, sekų polimorfizmą ir šių genetinių pokyčių sąsajas su ligos eiga. Atrinkti 

genetiniai ţymenys ir jų nustatymo metodai.  

Vykdant projektą „Lietuvos populiacijos genominė įvairovė ir koronarinės širdies 

ligos individualaus gydymo galimybės“ (vadovė Z. A. Kučinskienė), ištirtos širdies vainikinių 

kraujagyslių ligomis sergančių ligonių ir jų tėvų (kraujo giminaičių, vadinamųjų sibsų, 10 

triadų) grupės duomenys yra įtraukti į Lietuvos aterosklerozės biobanko klinikinių duomenų 

bazę ir bus panaudoti genotipo tyrimams, kad būtų galima parengti gaires, kaip individualiai 

gydyti ligonius, sergančius vainikinėmis širdies kraujagyslių ligomis ir rekomendacijas 

tolesniems genetiniams ir genominiams (farmakogenetiniams) tyrimams.  

Vykdant projektą „Rizikos veiksnių reikšmė, prognozuojant sergamumą ir mirtingumą 

nuo širdies ir kraujagyslių ligų“, išskirta surinktos tiriamosios imties DNR, išmatuotos jos 

koncentracijos, paruošti ėminiai genotipavimui, surastos optimaliausios ACE geno vieno 

nukleotido polimorfizmo I/D 287 bp polimerazės grandininės reakcijos genotipavimo sąlygos.  

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

Lietuvos gyventojų“ vykdytojai nustatė, kad APOE genotipų daţnis tarp vyrų ir moterų yra 

panašus, o išeminės širdies ligos riziką didinančio APOE ε4 alelio daţnis Lietuvos 

populiacijoje nėra didelis. Projekto „Naujų miokardo disfunkcijos diagnostikos ir 

prognozavimo ţymenų paieška: deformavimosi rodiklių vertė“ (vadovė J. J. Vaškelytė, 

LSMU) pasirengė miokardo infarktu sergančių ligonių genotipų analizei. Vykdant projektą 

„Pirmo tipo cukrinis diabeto registras, komplikacijų etiologinė genetika ir 

biopsichosociologija“ paimta ir paruošta 19 kraujo mėginių HLA-DR-DQA-DQB 

genetiniams tipams. 

 

Apibendrinant pagal 1.2 priemonę vykdomus projektus, galima teigti, kad gauta naujų ir 

pakankamai išsamių duomenų apie gyvensenos, biologinių ir genetinių veiksnių įtaką širdies 

bei kraujagyslių, diabeto ir, iš dalies, onkologinių ligų radimuisi. Nebuvo projektų, 

tyrinėjančių aukščiau minėtų veiksnių įtaką psichikos ir elgesio sutrikimams bei 

neurodegeneracinėms ligoms.  

_______________ 

 

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 prieţiūros paslaugų 

prieinamumą ir efektyvumą. 

 

1.3.1. Tema. Vertinti sveikų ir LNL sergančių Lietuvos ţmonių gyvenimo kokybę, šių 

ligų nulemto neįgalumo mastus ir ekonominę ţalą. Nustatyti gyventojų, tapusių neįgaliais dėl 

LNL, gyvenimo kokybę bei prarastus gyvenimo metus, gyvenimo trukmę be invalidumo 

(DALY) ir kitus šiuolaikinius sveikatos rodiklius.  

Projektų šia tema nebuvo. 
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1.3.2. Tema. Nustatyti paţeidţiamiausias visuomenės grupes; vykdant LNL registrus, 

spręsti apie profilaktinių programų efektyvumą.  

Vykdyti du projektai. Projekto „LNL profilaktikos priemonių prieinamumo ir apimčių 

pokyčiai sveikatos sistemoje per 15 metų“ (vadovė I. Misevičienė, LSMU) tyrė ligoninėse 

dirbančių gydytojų ir slaugytojų riziką susirgti LNL bei šių ligų profilaktikos nuostatas. 

Projekto „Demografinių, socialinių ir teritorinių onkologinių ligonių išgyvenamumo 

netolygumų tyrimas Lietuvoje“ (vadovė G. Smailytė, VU OI) vykdytojai, naudodamiesi 

Vėţio registro duomenimis, atliko parengiamuosius darbus. 

 

1.3.3. Tema. Atlikti kompleksinį Lietuvos sveikatos prieţiūros sistemai iškeltų 

uţdavinių įgyvendinimo vertinimą, atlikti Lietuvos sveikatos politikos bei sveikatos 

prieţiūros išteklių analizę. 

Vykdytas projektas „LNL profilaktikos priemonių prieinamumo ir apimčių pokyčiai 

sveikatos sistemoje per 15 metų“. Atlikti parengiamieji darbai, reikalingi numatytiems 

tyrimams. 

 

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

vykdoma nepatenkinamai: du vykdomi projektai siejasi tik su labai specifinės profesinės 

grupės tyrimais bei retrospektyvine tik onkologinių ligų analize, taigi vargu ar bus pateikta 

išsamių atsakymų į Programos klausimus. 

Programos 1 uţdavinys sprendţiamas fragmentiškai. Turėtų būti daugiau projektų, 

tiriančių vaikus ir paauglius bei suaugusiųjų LNL epidemiologiją, susijusią ne vien su širdies 

ir kraujagyslių bei onkologinėmis ligomis ir diabetu, bet ir su neurodegeneracinėmis ligomis, 

elgesio ir psichikos sutrikimais. Ypatingą susirūpinimą kelia trečiosios priemonės vykdymas. 

_______________ 

 

2 uţdavinys: Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių ţymenų 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. 

 

2.1.1. Tema. Ištirti svarbių farmakogenetiniam poveikiui genų, nustatyti šių genų 

variantų struktūrą ir paplitimą Lietuvos populiacijoje bei įvertinti galimybes šiuos bioţymenis 

taikyti LNL sergančių asmenų gydymui individualizuoti. 

Širdies ir kraujagyslių ligų problematiką nagrinėja projektai „Lietuvos populiacijos 

genominė įvairovė ir koronarinės širdies ligos individualaus gydymo galimybės“ bei „Genų ir 

mitybos sąveika, vertinant dislipidemijų ir nutukimo riziką tarp Lietuvos gyventojų“, diabeto 

– pastarasis projektas bei „Pirmo tipo cukrinio diabeto registras, komplikacijų etiologinė 

genetika ir biopsichosociologija“. Tam tikrų vėţio formų problematiką tiria projektas 

„Molekuliniai ţymenys krūties ir kiaušidţių vėţio prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei 

gydymui“ (vadovas R. Janavičius, IMC). Pastarojo projekto vykdytojai nustatė, kad 15 proc. 

visų epitelinio kiaušidţių vėţio atvejų, kurie Lietuvoje diagnozuojami kasmet, yra susiję su 

trijų BRCA1 geno riziką didinančių mutacijų įtaka. Klinikinės kardiologijos ir 

kardiochirurgijos problemas tiria projektas „Genetinių ir klinikinių veiksnių įtaka ilgalaikiam 
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varfarino dozavimui po širdies voţtuvų operacijų“ (vadovas P. Grybauskas, LSMU), kurio 

vykdytojai nustatė, kad didţiausios įtakos palaikomajai varfarino dozei gali turėti ligonio 

amţius, svoris, CYP2C9*3 geno alelis bei VKORC1 geno polimorfizmas. 

 

Apibendrinant pagal šią priemonę vykdomus projektus, galima teigti, kad priemonė 

įgyvendinama sėkmingai. Pageidautinas platesnis tiriamų ligų ir genų spektras. 

_______________ 

 

2.2. Priemonė. Išaiškinti audinių ir ląstelių struktūros persitvarkymo ţymenų reikšmę 

LNL ankstyvajai diagnostikai, eigos prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui. 

 

2.2.1. Tema. Nustatyti LNL audinių ir ląstelių struktūros persitvarkymo ţymenų 

kiekybinius pokyčius.  

Vykdyti trys projektai. Projekto „Vėţio kamieninių ląstelių ţymenys neinvazinei 

optinei diagnostikai ir gydymo taktikos parinkimui“ (vadovas R. Rotomskis, VU OI) 

vykdytojai rado naują efektyvų magnetito (Fe3O4) superparamagnetinių dalelių sintezės ko-

nusodinimo būdu stabilizatorių, ištyrė šių nanodalelių augimo ypatybes, sudėtį ir morfologiją.  

Vykdant fundamentinės kardiologijos projektą „Miokardo intersticinio kolageno ir su 

jo sinteze susijusių ląstelių kaita progresuojant ischemijai: (vadovė D. Pangonytė, LSMU), 

tirtas miokardo ischeminis persitvarkymas. Projekto „Autoimuninėmis ligomis sergančių 

ligonių T limfocitų populiacijų reikšmė ligos eigai“ (vadovas D. Characiejus, IMC) 

vykdytojai nustatinėja prognozinius imunologinius bioţymenis Sjogreno sindromu 

sergantiems ligoniams. 

 

2.2.2. Tema. Funkcinės genomikos bei proteomikos metodais tirti ląstelės komponentų 

redokso būklės vaidmenį sukeliant ir reguliuojant apoptozinius bei nekrozinius procesus LNL 

atvejais.  

2010 m. vykdytas vienas projektas – „Streso kinazės JNK, molekulinio taikinio 

terapijoje, veikimo prognostiniai ţymenys“ (vad. A. V. Kalvelytė, Vu BchI), kurio tyrimų 

rezultatai prisidės efektyvinant plaučių vėţio gydymą. 

 

2.2.3. Tema. Tirti įvairių audinių ląstelių fenotipo ir funkcijos pokyčių įtaką 

formuojantis LNL patologijai. 

Vykdomi trys projektai. Projekto „Miokardo intersticinio kolageno ir su jo sinteze 

susijusių ląstelių kaita progresuojant ischemijai“ vykdytojai nagrinėjo ischeminį miokardo 

persitvarkymą, projekto „Autoimuninėmis ligomis sergančių ligonių T limfocitų populiacijų 

reikšmė ligos eigai“ – nustatinėjo prognozinius imunologinius bioţymenis Sjogreno sindromu 

sergantiems ligoniams, projekto „Uţdegiminių ląstelių fenotipo ir funkcijų ypatumai alerginių 

kvėpavimo ligų eigos prognozavimui“ (vadovas R. Sakalauskas, LSMU) vykdytojai siekė 

įvertinti uţdegiminių ląstelių fenotipo ir funkcijų pokyčių ypatumus alerginių kvėpavimo takų 

ligų eigai prognozuoti (atrinkta tiriamųjų grupė, optimizuotos ir patvirtintos laboratorinių 

eksperimentinių tyrimų metodikos). 

 

2.2.4. Tema. Tirti proteazių reguliacinius mechanizmus ir ląstelinius šaltinius atskirų 

LNL atvejais.  

Projektai vykdomi nebuvo. 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=66&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=66&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=2&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=2&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=115&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=115&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=84&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=84&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=2&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=2&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=115&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=115&Dublis=1
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Apibendrinant pagal šią priemonę vykdomus projektus, galima teigti, kad priemonė iš 

esmės įgyvendinama sėkmingai, nors ir fragmentiškai. Pageidautinas platesnis tiriamų ligų 

(ypač neurodegeneracinių) ir ţymenų spektras. 

_______________ 

 

2.3. Priemonė. Parinkti audinių molekulinio persitvarkymo ţymenų kompleksus 

ankstyvajai ligų diagnostikai, eigos prognozavimui, gydymui ir prevencijai. 

 

2.3.1. Tema. Parinkti audinių molekulinio persitvarkymo ţymenų kompleksus, kurie 

gali būti naudojami kaip ţymenys LNL diagnostikai ir prognostikai.  

Vykdoma 10 projektų, 5 iš jų yra skirti onkologijai. Projekto „Leukemijos 

diagnostinių ir prognostinių ţymenų tyrimai“ (vadovė R. Navakauskienė, VU BchI) 

vykdytojai tiria skirtingo veikimo DNR metiltransferazių (DNMT) slopiklių, skirtingos 

struktūros histonų deacetilazių (HDAC) slopiklių ir fenilbutirato poveikį ţmogaus ūminės 

leukemijos ląstelių (HL-60, NB4, KG1) dauginimuisi, gyvybingumui, šių agentų ir 

diferenciacijos induktoriaus – retinoinės rūgšties (RA) – įtaką ląstelių diferenciacijai ir 

išgyvenimui. Tyrimų rezultatai svarbūs tolesniems efektyvesnės leukemijos diferencinės 

terapijos tyrimams.  

Projekto „Karboanhidrazių, kaip vėţinių ląstelių ţymenų, diagnostinio potencialo 

įvertinimas“ (vadovas D. Matulis, BTChI) vykdytojai klonavo, ekspresavo ir išgrynino CA 

XII katalitinį domeną; pradėti baltymo aktyvumo bei slopinimo matavimai ir antikūnų prieš 

CA XII gaminimo darbai. Projekto „Molekuliniai ţymenys krūties ir kiaušidţių vėţio 

prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei gydymui“ vykdymas aptartas anksčiau. Projekto 

„Gliomų diagnozei ir prognozei reikšmingų klinikinių veiksnių ir molekulinių ţymenų 

kompleksų paieška“ (vadovas A. Tamašauskas, LSMU) vykdytojai atrinko 104 pacientų 

glioblastomų (Glioblastoma multiforme, PSO IV laipsnis) operacinius pavyzdţius (iš paimtų 

per operacijas KMUK Neurochirurgijos klinikoje 2003–2009 metais) ir surinko klinikinius 

duomenis. Projektas „Vėţio kamieninių ląstelių ţymenys neinvazinei optinei diagnostikai ir 

gydymo taktikos parinkimui“ aptartas anksčiau. 

Projektas „Patogeninių kartotinių sekų reikšmė protinio atsilikimo etiopatogenezėje“ 

(vadovė J. Kasnauskienė, VU) skirtas psichikos problemoms tirti. Surinkti kraujo ėminiai 

atrankiniams genetiniams tyrimams (kariotipo, FraX ir kt. tyrimams) bei paimtas kraujas tam, 

kad būtų išskirta DNR molekuliniam kariotipavimui. Pradėtas protinį atsilikimą turinčių 

pacientų ir kontrolinės grupės asmenų DNR molekulinis kariotipavimas aukštos skiriamosios 

gebos genetiniais lustais. 

Trys projektai nagrinėjo alergines ir autoimunines ligas. Projektai „Alerginių ligų 

formavimosi genetiniai ir molekuliniai mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje“ ir 

„Autoimuninėmis ligomis sergančių ligonių T limfocitų populiacijų reikšmė ligos eigai“ 

aptarti aukščiau. Projekto „Vaikų su artritais sinovinio skysčio kamieninių ląstelių 

diagnostinės ir terapinės vertės tyrimai“ (vadovė D. L. Astrauskiėnė, IMC) vykdytojai ištyrė 

trylikos jaunatviniu idiopatiniu artritu sergančių vaikų sinovinius skysčius, išskyrė 

fibroblastines ląsteles, įvertino jų proliferacinį pajėgumą, imunofenotipines savybes bei 

epigenetinį stabilumą. 

Neurodegeneracines ligas tyrė projekto „Mutacijos, monoaminooksidazės B gene 

siejamame su Parkinsono liga, įtaka pre-iRNR splaisingui“ (vadovas A. Kanopka, BTChI) 
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vykdytojai, kurie tyrinėjo taškinės mutacijos įtaką MAO B raiškai pre-iRNR spalisingo 

lygmenyje. 

 

2.4. Priemonė. Nustatyti audinių struktūrinio persitvarkymo neinvazinio vaizdinimo 

metodų vertę ankstyvajai ligų diagnostikai, prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui. 

 

2.4.1. Tema. Netiesinės analizės ir kompleksiškumo teorija pagrįstų biomedicininės 

informacijos vertinimo metodų klinikinių sprendimų palaikymo sistemose ankstyvai LNL 

diagnostikai kūrimas. 

Vykdytas projektas „Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimas ir analizė“ (vad. 

A. Ušinskas, VGTU), kurio tikslas – sukurti dešiniojo širdies skilvelio matematinį modelį ir jį 

taikant ištirti širdies skilvelio funkcijos kitimą sergant lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. 

Naudotasi ultragarsinio tyrimo, kompiuterinės tomografijos ir branduolių magnetinio 

rezonanso duomenimis. Siekiant įvertinti modeliavimo efektyvumą, buvo sukurta programa C 

kalba tūriui skaičiuoti iš kompiuterinių tomogramų bei programa C++ kalba tūriui skaičiuoti 

taikant iš kritinių pjūvių gautus kontūrus. 

 

2.4.2. Tema. LNL diagnostikos metodų naudojant optines technologijas, kūrimas. Du 

projektai tyrė onkologijos problemas.  

Projekto „Vėţio kamieninių ląstelių ţymenys neinvazinei optinei diagnostikai ir 

gydymo taktikos parinkimui“ vykdymas aptartas anksčiau. Projekto „Optinių diagnostikos 

technologijų taikymas neinfekcinių ligų diagnostikai“ (vadovas K. P. Valuckas, VU OI) 

vykdytojai įvertinto kraujo įtaką registruojamuose širdies audinių spektruose bei nustatė 

fluorescencijos ţadinimo bei registravimo sritis, konfokaline odos vaizdinimo sistema ištyrę 

kliniškai atipinį apgamą, nustatė displastiniams apgamams būdingus poţymius. Nustatė, kad 

sveikų asmenų burnos gleivinėje uţfiksuotos porfirinams būdingos fluorescencijos juostos 

rodo, jog net ir sveikuose burnos gleivinės audiniuose galima registruoti pakankamai 

intensyvią porfirinų fluorescenciją.  

Projekto „Širdies adrenerginės įnervacijos vaizdinimas širdies nepakankamumui ir 

staigiai mirčiai prognozuoti“ (vadovas A. E. Tamošiūnas, VU) vykdytojai siekė ištirti širdies 

simpatoadrenerginės inervacijos radionuklidinio vaizdinimo (single photon emision computed 

tomography, SPECT) metodo vertę diagnozuoti širdies nepakankamumą ankstyvose stadijose, 

prognozuojant jo progresavimą ir nustatyti staigios mirties riziką. Atlikti projekto 

parengiamieji darbai, pradėti tyrimai. 

 

2.4.3. Tema. Ultragarsinių neinvazinių LNL diagnostikos metodų tobulinimas. 

Trys projektai buvo skirti kardiologijai. Projekto „Naujų miokardo disfunkcijos 

diagnostikos ir prognozavimo ţymenų paieška: deformavimosi rodiklių vertė“ (vadovė 

J. J. Vaškelytė, LSMU) tyrėjai tobulino ultragarsinę neinvazinę ankstyvąją kairiojo skilvelio 

disfunkcijos diagnostiką ir kairiojo skilvelio struktūrinio persitvarkymo prognozavimą; 

pradėti pacientų tyrimai, pasiruošta ir genotipavimo analizei.  

Projekto „Ultragarsiniai miokardo deformacijos tyrimo metodai prognozuojant 

vainikinių arterijų pakenkimą“ (vadovė J. Čelutkienė, IMC) vykdytojai ieškojo naujų ypač 

informatyvių miokardo išemijos ţymenų, tirdami šiuolaikinių kiekybinių echokardiografinių 

technologijų rodiklius. Atlikdami preliminarią segmentinę analizę iš 44 tirtų kiekybinių 

rodiklių išskyrė 12 turinčių reikšmingą prognostinę vertę nustatant ţenklias arterijų stenozes. 
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Ieškodami informatyvių rodiklių kombinacijų vykdytojai sukūrė keletą logistinės regresijos 

modelių. Projekto „Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimas ir analizė“ vykdymas aptartas 

anksčiau.  

Projekto „Transkranijinio ultragarso taikymas neurodegeneracinių ligų diagnostikai“ 

(vadovas A. Lukoševičius, KTU) vykdytojai kompleksiškai analizuoja ligonių, kuriems 

kliniškai yra nustatyti ekstrapiramidinės nervų sistemos paţeidimo simptomai ir poţymiai, 

ultragarsinių tyrimų vertę šioms ligoms diagnozuoti; atlikti parengiamieji darbai ir pirmieji 

tyrimai. 

 

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 „Gliomų diagnozei ir prognozei reikšmingų klinikinių veiksnių ir 

molekulinių ţymenų kompleksų paieška“ ir „Vaikų su artritais sinovinio skysčio kamieninių 

ląstelių diagnostinės ir terapinės vertės tyrimai“. Abu projektai aptarti anksčiau. 

 

2.4.5. Tema. Tyrimai naujoms LNL vaizdinimo galimybėms ir metodikoms 

molekuliniame lygyje in vivo išaiškinti. 

Vykdyti projektai „Vėţio kamieninių ląstelių ţymenys neinvazinei optinei 

diagnostikai ir gydymo taktikos parinkimui“ ir „Miokardo intersticinio kolageno ir su jo 

sinteze susijusių ląstelių kaita progresuojant ischemijai“. Abu projektai apibūdinti anksčiau. 

 

Apibendrinant pagal 2 priemonę vykdytus projektus, galima konstatuoti, kad, viena 

vertus, tyrinėtas visas ligų spektras – širdies ir kraujagyslių, onkologinės, neurodegeneracinės 

ir autoimuninės, kita vertus, daţnai tirtos tik tam tikros nozologinės formos. Vaizdinimo 

priemonių ir klinikinių ţymenų arsenalas toli graţu nėra išsemtas.  

Programos 2 uţdavinys sprendţiamas, nors tai daroma ir fragmentiškai. Reikėtų 

paskatinti, kad atsirastų daugiau projektų, tyrinėjančių neurodegeneracines ir autoimunines 

ligas, iš dalies – ir onkologines ligas. Neišsemtos ir genetinių bei molekulinių ţymenų, 

klinikinių veiksnių, visų šiuolaikinių vaizdinimo priemonių galimybės.  

_______________ 

 

Bendro pobūdţio pastebėjimai. Remiantis esama Programos vykdymo tvarka ir 

įsigalinčia praktika, vykdymo grupės vaidmuo nėra svarbiausias veiksnys, lemiantis 

Programos sėkmę. Vienintelė vykdymo grupės funkcija – formuluoti programos kvietimo 

tekstą, o Programos projektų atranką vykdo Tarybos paskirti ekspertai ir atitinkamas 

komitetas. Šie ekspertai, komitetas ir Tarybos valdyba galutinai sprendţia apie projektų 

ataskaitas, projektų pratęsimą ar nutraukimą. Kadangi apie tokius sprendimus vykdymo 

grupės informuoti neskubama, manytina, kad Taryba, jos valdyba bei atitinkamas komitetas ir 

prisiima didesniąją dalį atsakomybės dėl sėkmingo Programos įgyvendinimo. 

_______________ 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=2&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=2&Dublis=1
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IV. Priedai 

1 lentelė. Pirmojo uţdavinio „Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir 

biologinių veiksnių pokyčių reikšmę Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams, 

rizikai sirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis“ projektų pasiskirstymas pagal 

priemones ir temas (Skaitmenys – paskutiniai du projektų numerių skaitmenys)  

Priemonė 1.1. 1.2. 1.3. 

Temos 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 

ŠKL 10 10 10 14; 11 15; 11 15; 11 15; 11; 08    

Diabetas 10 10 10 14; 19 15 15; 19 15; 19    

Onko    22 22    13  

Cardio           

Psicho           

Alerg/autoim  02     02    

NDG           

Vis.sveik.         01 01 

 

2 lentelė. Antrojo uţdavinio „Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių ţymenų ir 

neinvazinio vaizdinimo metodus LNL prevencijai ir ankstyvai diagnostikai“ projektų 

pasiskirstymas pagal priemones ir temas (Skaitmenys – paskutiniai du projektų 

numerių skaitmenys)  

Priemonė 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

Temos 2.1.1. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 

ŠKL 15; 08           

Diabetas 15; 19     02      

Onko 23 46 34   46; 26; 

36; 23; 

20 

26 46; 44  36 46 

Cardio 30 33  33   39 16 09; 39; 

21 

 33 

Psicho      07      

Alerg/autoim  32  32; 

45 

 02; 32; 

40 

   40  

NDG      12   24   

 


