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DUOMENYS APIE 2012 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 
skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. II kvietimas 17 5 0 5 752 700 (2012 m.) 
1 564 900 (iš viso) 

2. III kvietimas 59 14 0 14 3 253 300 (2012 m.) 
9 318 400 (iš viso) 

 

2012 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

Lėtinių neinfekcinių ligų programa buvo pradėta 2010 metais. Nuo programos pradžios buvo 
paskelbti trys kvietimai teikti paraiškas. 2012 metais buvo tęsiami 5 antrojo kvietimo projektai  Visi 
jie buvo skirti Lėtinių neinfekcinių ligų programos pirmajam uždaviniui įgyvendinti. 2012 metais 
jiems buvo skirta 752,7 tūkst. litų. Įvykus trečiajam programos kvietimui, finansavimas buvo 
paskirtas 14 projektų (3 253,3 tūkst. litų), iš jų 3 skirti pirmajam uždaviniui ir 11 projektų antrajam 
uždaviniui spręsti. Taigi, šioje ataskaitoje apibendrinamos 19 projektų tarpinės ataskaitos. 

Apibendrinant pirmojo programos uždavinio „Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir 
biologinių veiksnių pokyčių reikšmę Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams, rizikai sirgti 
lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis“ projektų rezultatus pažymėtini vaikų ir paauglių lėtinių 
neinfekcinių ligų rizikos veiksnių bei jų atsiradimo priežasčių tyrimai. Nustatyta, kad net 10,6 proc. 
Kauno moksleivių turi padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, tiriami genetiniai ir klinikiniai šios 
patologijos veiksniai. Taip pat buvo pradėtas vaikų genetinių ir gyvensenos veiksnių, susijusių su 
lėtinių neinfekcinių ligų rizika ir jų reikšmės prognozuojant lėtinių ligų riziką, tyrimas. 2012 metais 
buvo pradėtas alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimas Lietuvos naujagimių 
kohortoje. Antrosios pirmojo uždavinio priemonės projektai buvo skirti onkologinei patologijai bei 
psichosomatinių ligų problematikai. Apibendrinant projektus, vykdytus įgyvendinant šią priemonę, 
galima teigi, kad atliktų epidemiologinių ir klinikinių tyrimų dėka šiuo metu sukaupta nemažai 
duomenų, bylojančių apie tiesioginę psichikos sutrikimų sąsają su širdies ir kraujagyslių ligomis bei 
metaboliniu sindromu. Studijose pateikta konkrečių rekomendacijų psichosomatinių ligų 
identifikavimui, taip pat atkreiptas dėmesys, kad pirminės sveikatos priežiūros grandies specialistai  
turėtų daugiau prie to prisidėti. Nustatyta, kad siekiant pagerinti storosios žarnos vėžiu sergančiųjų 
ištyrimą ir gydymą būtina standartizuota ligonių tyrimo ir gydymo sistema bei sergančiųjų 
kolorektaliniu vėžiu nacionalinė duomenų bazė.  Vykdant trečiosios pirmojo uždavinio priemonės 
projektus buvo tiriama sergančiųjų krūties vėžiu, cukriniu diabetu bei išemine širdies liga, 
gyvenimo kokybė. Atkreiptinas dėmesys, kad nevykdyti projektai svarbiose Lietuvos sveikatos 
politikos formavimo tematikose, t.y. 1.3.2 tema „ Nustatyti pažeidžiamiausias visuomenės grupes; 
vykdant LNL registrus, spręsti apie profilaktinių programų efektyvumą“ bei 1.3.3 tema „ Atlikti 
kompleksinį Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai iškeltų uždavinių įgyvendinimo vertinimą, atlikti 
Lietuvos sveikatos politikos bei sveikatos priežiūros išteklių analizę“.  

Visi antrojo uždavinio „Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio 
vaizdinimo metodus lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai ir ankstyvai diagnostikai“ projektai buvo 
pradėti vykdyti 2012 metais, todėl jų  teikiamos išvados yra tik preliminarios.  Dauguma projektų (8 
iš 11) skirti onkologinės patologijos ankstyvai diagnostikai, eigos prognozavimui ir gydymo taktikos 
parinkimui. Taip pat pradėti vykdyti  Alzheimerio ligos patogenezėje dalyvaujančių beta amiloido 
peptidų tyrimai,  tiriami ląsteliniai ir molekuliniai alerginių kvėpavimo ligų mechanizmai ir jų 
prognozinė reikšmė, kylančiosios aortos dilatacinės patologijos molekuliniai mechanizmai bei 
tobulinama šios patologijos neinvazinė diagnostika. Apibendrinant galima teigti, kad  mokslinių 
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tyrimų rezultatai tiriant molekulinius žymenis gliomų, krūties, kiaušidžių, storosios žarnos, 
prostatos vėžio ir leukemijų atvejais ateityje užtikrins pagrįstą šių ligų prevenciją, ankstyvą 
diagnostiką ir individualizuotą gydymą. Atkreiptinas dėmesys, kad nebuvo vykdyti projektai pagrįsti 
biomedicininės informacijos vertinimo metodų klinikinių sprendimų palaikymo procesų 
modeliavimu. 

 

ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2012 

The national programme dedicated to non-communicable diseases (NCD) was started in 
2010. There were three calls from the beginning of the programme. In 2012, five projects from the 
2nd call were continued (total sum of assignations 752,7 thousand litas). All of them were 
dedicated to implement the 1st objective of the programme. The 3rd call was announced in 2012 
and 59 projects were submitted for the evaluation. From them only 14 projects were ranked for 
granting (total sum of assignations 3253,3 thousand litas). Three of them were dedicated for the 
1st objective and 11 for the 2nd. In the report, intermedium results of the 2nd and 3rd calls 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-communicable diseases. In total 8 projects were dedicated to this call. Results on risk 
factors of NCD in childhood and adolescence are noteworthy. It was demonstrated that 10.6 
percent of Kaunas school children had increased blood pressure. Now genetic and clinical causes 
of hypertension are under investigation. It was initiated study to estimate a predictive value of risk 
factors in childhood for NCD development in adulthood as well. In 2012 was initiated study of 
genetic and environmental factors for hyperegic reactions in Lithuanian newborn cohort. The 2nd 

tool of the 1st Objective was dedicated mostly to oncological and psychosomatic pathology. Close 
relation between mental state, cardiovascular diseases and metabolic syndrome was 
demonstrated by epidemiological and clinical studies. Practical recommendations for family 
doctors to identify psychosomatic diseases were prepared according to these results. Study on 
colorectal cancer revealed a need of standardized system for diagnostics and treatment of these 
patients as well as creation of national data bank on colorectal cancer. The 3rd tool of the 1st 
objective was mostly oriented to the life quality of the patients with breast cancer, diabetes 
mellitus, and coronary heart disease. Regretfully, there were no projects in the health police 
formation topics, which were foreseen in the 3rd tool.  

Objective 2. To develop methods of aggregate analysis, molecular markers and non-invasive 
imaging for prevention and early diagnostics of chronic non-communicable diseases. All projects 
dedicated to the 2nd objective were initiated in 2012. Thus only preliminary conclusions were 
presented in the research reports. Most of the projects (8 from 11) were dedicated to the early 
diagnostics, prediction of the clinical course or treatment of malignant neoplasia. In addition, 
molecular mechanisms of Alzheimer disease, dilatative pathology of ascending aorta, and allergic 
reactions in respiratory diseases are under inestigation. Finally, the new information on molecular 
mechanisms and molecular markers will ensure development of proper prevention, early 
diagnostics and personalized treatment. Summing up, more projects related to the development 
of biomedical tools and devices should be relevant for the Chronic Non-communicable disease 
programme implementation.  
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Įvadas 

Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ tikslas – gauti naujų mokslo 
žinių, reikalingų sergamumui, ligotumui, mirtingumui ir neįgalumui nuo šių ligų mažinti, parengti 
šių ligų profilaktikos strateginius principus, sukurti tobulesnius jų prevencijos ir diagnostikos 
metodus. Ji buvo pradėta vykdyti 2010 metais. Nuo programos pradžios buvo paskelbti trys 
kvietimai teikti projektus. 2012 metais buvo tęsiami 5 antrojo kvietimo projektai. Visi jie buvo skirti 
programos pirmajam uždaviniui įgyvendinti. 2012 metais jiems buvo skirta 752,7 tūkst. litų.  Įvykus 
trečiajam programos kvietimui, finansavimas buvo paskirtas 14 projektų (3 253,3 tūkst. litų), iš jų 3 
skirti pirmajam uždaviniui ir 11 projektų antrajam uždaviniui spręsti. 

 

Dėstomoji ataskaitos dalis 

 Lėtinių neinfekcinių ligų programos ataskaita pateikiama pagal vykdytas uždavinių 
priemones bei temas.   

 

1 uždavinys. 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 projektų antrajam 

1.1.1 tema. Tirti vaikų ir paauglių atsitiktinių imčių gyvenseną, jos ryšius su socialiniais ir 
ekonominiais veiksniais bei sveikata  

Projektai nevykdyti   

 
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.  Projekte „Padidėjusio arterinio kraujospūdžio paplitimas tarp 12–15 m. 
vaikų ir jį įtakojantys veiksniai“ (LIG-11014, vadovė V. Dulskienė, LSMU) siekiama nustatyti 
padidėjusio arterinio kraujospūdžio dažnį tarp 12–15 m. amžiaus Kauno, Prienų ir Jonavos miestų 
bei rajonų moksleivių ir išanalizuoti kai kurių veiksnių įtaką jo rizikai. Tyrimas buvo vykdomas 110 
mokyklų. Arterinis kraujospūdis buvo išmatuotas 5893 Kauno miesto, 2095 Kauno rajono, 346 
Prienų miesto, 531 Prienų rajono, 1112 Jonavos miesto ir 380 Jonavos rajono moksleivių. Padidėjęs 
arterinis kraujospūdis buvo nustatytas 39,4 proc. Kauno miesto ir 40,9 proc. Kauno rajono 
moksleivių. Dažniausiai jis buvo užregistruojamas keturiolikmečiams ir penkiolikmečiams, 
berniukams dažniau nei mergaitėms. Atlikus pakartotiną matavimą, padidėjęs kraujospūdis buvo 
nustatytas 10,6 proc. Kauno moksleivių. Detalesniam ištyrimui buvo atrinkta 625 Kauno miesto ir 
212 Kauno rajono moksleivių. Šių vaikų detalus sveikatos tyrimas vykdomas Konsultacinėje Kauno 
klinikų Vaikų poliklinikoje. Imamas kraujas genetiniams tyrimams. Pateikiami tik preliminarūs 
arterinio kraujospūdžio paplitimo rezultatai. Ryšiai su galimais rizikos veiksniais dar neanalizuoti.  
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Projekte „Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai Lietuvos naujagimių 
kohortoje“ (LIG-12031, vadovė R. Dubakienė, VU) numatoma nustatyti genetinius ir aplinkos 
veiksnius, galimai nulemiančius alerginių ligų formavimąsi bei sunkių ligos formų, tokių kaip 
bronchinė astma, riziką. Tyrimai atliekami Vilniaus miesto vaikų, gimusių 2006-2007 metais, 
kohortoje (n=1320). Ištirti 93 kohortos dalyviai (48 tiriamosios ir 45 kontrolinės grupės). Atlikus 
alergologinį odos dūrio mėginių testą, tiriamojoje grupėje rastas didžiausias įsijautrinimas beržo ir 
pelyno žiedadulkių bei namų dulkių erkių alergenui. Ląstelinių imunologinių žymenų CD14, CD289 
ir IL-17 raiška tiriamojoje ir kontrolinėje grupėse statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Kadangi ištirta 
tik labai maža tiriamųjų grupė, išvados preliminarios.  

 

1.1.3 tema. Remiantis tęstinių vaikų ir paauglių tyrimų duomenimis, prognozuoti lėtinių ligų riziką 
suaugusiems Lietuvos gyventojams 

Vykdytas vienas projektas: „Genetinių ir gyvensenos veiksnių ryšiai, vertinant lėtinių ligų 
riziką ir jos pokyčius nuo vaikystės“ (LIG-12019, vadovė J. Petkevičienė, LSMU). Tyrimo tikslas - 
nustatyti genetinius ir gyvensenos veiksnius, susijusius su lėtinių neinfekcinių ligų rizika ir jos 
pokyčiais nuo vaikystės, bei įvertinti genetinių ir gyvensenos veiksnių sąsajas, prognozuojant 
lėtinių ligų riziką. Tyrimo kohortą sudaro 1977 metais ištirti atsitiktinai atrinkti Kauno miesto 
moksleiviai, gimę 1964 m. (n=1082), kurie jau buvo tirti pakartotinai tris kartus. Patikslinus 
kohortos sąrašą Lietuvos gyventojų registre, nustatyta 829 žmonių gyvenamoji vieta. Jie kviečiami 
pakartotiniam sveikatos patikrinimui, kurio metu vertinami tiriamųjų gyvensenos įpročiai (mityba, 
fizinis aktyvumas, rūkymo ir alkoholio vartojimo įpročiai), psichinės sveikatos būklė (patiriamas 
nerimas ir depresija - skalė HAD; asmenybės D tipas - DS14 klausimynas); matuojamas arterinis 
kraujospūdis bei širdies susitraukimų dažnis; atliekami antropometriniai matavimai; registruojama 
EKG; atliekamas echokardiografinis tyrimas, nustatomas miego arterijų intimos ir medijos storis, 
kulkšnies ir žasto indeksas, vertinama žasto arterijos endotelio funkcija. Atliekami biocheminiai 
kraujo tyrimai: bendro cholesterolio, mažo ir didelio tankio lipoproteinų cholesterolio, trigliceridų, 
lipazės, C—reaktyvinio baltymo, lipoproteino (a), leptino ir gliukozės koncentracijos kraujyje. 
Vykdomi, genų, susijusių su arterine hipertenzija, lipidų apykaitos sutrikimais ir kūno svoriu, 
tyrimai. Tyrimas numatomas baigti 2013 m. pirmą ketvirtį. Tuomet bus pradėta duomenų analizė, 
vertinant lėtinių ligų rizikos pokyčius nuo vaikystės ir tiriant aplinkos bei genetinių veiksnių reikšmę 
šiems pokyčiams.  

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

1.2.1 tema. Vertinti suaugusių Lietuvos žmonių mirtingumo, sergamumo bei gyvensenos pokyčius 

Vykdytas vienas projektas (LIG-11017, vadovas K. Strupas, VU). Tyrimų tikslas – nustatyti 
storosios ir tiesiosios žarnos vėžio (STŽV) gydymo prognozinius veiksnius bei įvertinti šia vėžio 
forma sergančiųjų neįgalumą, gyvenimo kokybę, bei ligos sąlygotą ekonominę žalą. 
Retrospektyvioje studijoje buvo nustatyta, jog 2005 metais Lietuvoje storosios žarnos vėžiu 
sergančiųjų ištyrimas ir gydymas nebuvo pakankamai nuoseklūs. Ligos stadijos nustatymui retai 
naudotas kompiuterinės tomografijos tyrimas, preparatų tyrimas nebuvo pakankamas platus, 
mažai ligonių operuota laparoskopiškai (tik apie 1,5 proc.). Kolorektinio vėžio gydymo pagerinimui 
būtina standartizuota sistema ir nacionalinė duomenų bazė. 

Epidemiologiniu tyrimu buvo siekiama ištirti STŽV paplitimą besikeičiančioje demografiškai 
valstybėje bei įvertini STŽV naštą populiacijai apskaičiuojant su neįgalumu susijusių gyvenimo metų 
rodiklį DALY. Nustatyta, jog didelis gyventojų skaičiaus sumažėjimas Lietuvoje STŽV susirgimų 
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skaičiaus nesumažino. Tai paaiškinama tuo, jog tarp emigrantų daugiau negu 80 proc. sudaro 
žmonės iki 50 metų amžiaus, t.y. ne rizikos populiacijos susirgti STŽV asmenys. Dėl šios priežasties 
STŽV atvejų skaičius ne tik nesumažėjo, bet pasiekė aukščiausią tašką, nustatytą 2009 metais. 
Ankstyvosios STŽV diagnostikos programos metu diagnozuota daugiau storosios žarnos vėžio 
atvejų, kuriuose dominuoja pirmosios stadijos vėžys. Remiantis 2005 ir 2009 metų duomenimis, su 
neįgalumu susijusių gyvenimo metų DALY rodiklis per metus yra apie 11300. 

Šiuo metu vykdomas perspektyvusis storosios ir tiesiosios žarnos vėžiu sergančių pacientų 
tyrimas, kurio tikslas – nustatyti šiomis ligomis sergančių pacientų gyvenimo kokybę. Planuojama 
tyrimo pabaiga – 2013 m. lapkričio mėn. 

 
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 du projektai (LIG-12005, vadovas G.Varoneckas, LSMU, ir LIG-11007, vadovas 
R. Bunevičius, LSMU). Projekto LIG-12005 tikslas – ištirti psichoemocinių, miego sutrikimų sąryšio 
su širdies ligomis dinamiką bei jų poveikį su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei ir paruošti 
rekomendacijas širdies ligų rizikos veiksnių korekcijai. Kartotiniu epidemiologiniu tyrimu buvo 
siekiama išanalizuoti nuovargio, depresijos, nemigos ir išeminės širdies ligos (IŠL) paplitimo ir 
poveikio su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei pokyčius per 10 metų atsitiktinai atrinktų 
Palangos miesto gyventojų populiacijoje. Tyrimo metu nustatyta, jog depresinė nuotaika dažniau 
pasireiškia moterims, ypač išsiskyrusioms arba našlėms, o taip pat dažnai patiriančioms stresą, nei 
vyrams, kuriems reikšmės turėjo bedarbystė. Tiek vyrams, tiek moterims, kuriems nustatyta 
depresinė nuotaika, lyginant su normalios nuotaikos asmenimis, dažniau stebėti miego sutrikimai, 
didelis mieguistumas ryte. Veiksniai, reikšmingai susiję su depresine nuotaika tarp vyrų, buvo savo 
sveikatos vertinimas, streso patyrimas, skrandžio skausmai, nugaros skausmai naktį, fizinis 
aktyvumas dieną, prabudimų dažnis ir mieguistumas ryte. Moterų depresinę nuotaiką reikšmingai 
veikė savo sveikatos vertinimas, streso patyrimas, raminamųjų ir nuskausminamųjų vaistų 
vartojimas, prabudimų dažnis, subjektyvus miego kokybės vertinimas ir mieguistumas ryte. Šių 
tyrimų rezultatų pagrindu parengtos rekomendacijos ankstyvajai ir pirminei nemigos profilaktikai, 
pagrįstos populiacinės ir padidėjusios rizikos strategijų principais.  

Šio projekto klinikinio tyrimo tikslas – ištirti psichinės būklės, miego kokybės ir 
kardiovaskulinės funkcinės būklės sąryšius sergantiems IŠL. Išanalizavus IŠL rizikos veiksnius, 
pastebėta, kad reguliarus rūkymas ir antsvoris labiau paplitę tarp vyrų, o nutukimas ir 
hipercholesterolemija tarp moterų. Ištyrus sergančiuosius IŠL, pastebėta, kad jiems yra sutrikusi 
tiek subjektyvi, tiek ir objektyvi miego kokybė, kuri blogėja blogėjant širdies ir kraujagyslių 
sistemos funkcinei būklei. Pablogėjusią objektyvią miego kokybę atspindi sumažėjęs tikrasis miego 
laikas ir miego efektyvumas bei sutrinka miego struktūra dėl sumažėjusio gilaus lėtojo ir aktyviojo 
miego bei ilgesnio būdravimo naktį. Pastebėta, kad sergantiems IŠL objektyvi miego kokybė labiau 
blogėja esant depresijai, o subjektyvi miego kokybė blogesnė esant ir depresijos ir nerimo 
simptomams. Remiantis tyrimo rezultatais parengtos rekomendacijos ankstyvajai nemigos 
diagnostikai ir pirminei profilaktikai sergantiems IŠL.  

Projekto LIG-11007 tikslas – ištirti psichikos sutrikimų paplitimą ir jų sąsajas su polinkiu į 
savižudybę, alkoholio vartojimu, metaboliniu sindromu ir mirtingumu pirminės sveikatos priežiūros 
grandyje. Pradiniame projekto įgyvendinimo etape buvo atlikta pasirinktų psichometrinių 
instrumentų – MINI ir HAD skalių – validizavimo studija. Tiriant sergančius koronarine širdies liga 
asmenis nustatyta, jog MINI yra patikimas instrumentas diagnozuojant psichikos sutrikimus 
asmenims sergantiems somatinėmis ligomis. Depresijos ir nerimo simptomų sunkumo įvertinimui 
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PSPC centruose tikslingiausia naudoti HAD-depresijos skalę, nes ji yra trumpiausia ir mažiausiai 
sąnaudų reikalaujanti skalė. Nerimo simptomų somatinėmis ligomis sergantiems asmenims 
vertinimo tikslams HAD-nerimo skalės validumas buvo vertinamas lyginant su STAI ir SSAI 
metodikomis. Buvo nustatyta, kad HAD-nerimo skalė, SSAI ir STAI yra patikimi instrumentai 
vertinant nerimo simptomus šiems sergantiesiems, tačiau atrankos ir simptomų sunkumo 
vertinimo atžvilgiu HAD-nerimo skalė pasižymi geriausiomis psichometrinėmis savybėmis, todėl 
PSPC centruose nerimo simptomų vertinimui tikslingiausia naudoti HAD-nerimo skalę.  

Tiriant didžiųjų Lietuvos miestų imtį nustatyta, jog depresija, nerimo sutrikimai ir polinkis 
suicidiniams ketinimams – dažniausiai pasitaikantys ir nustatomi psichikos sutrikimai pacientams 
besilankantiems PSPC. Tyrimų rezultatai suponuoja išvadą, jog psichikos sutrikimai šeimos 
gydytojų menkai nustatomi ir nepakankamai gydomi. Raseinių rajono PSPC pacientų imties tyrime 
nustatyta, jog depresiniai sutrikimai, bet ne nerimo sutrikimai yra nepriklausomai susiję su 
metaboliniu sindromu. Tyrimų autoriai rekomenduoja: nustačius metabolinį sindromą būtų 
tikslinga naudojant struktūrizuotą neuropsichiatrinę apklausą (MINI) įvertinti psichinę asmens 
sveikatą, atkreipiant dėmesį į moteris dėl galimai buvusių ar esančių depresinių sutrikimų. 

Apibendrinant projektus, vykdytus įgyvendinant 1.2 priemonę, galima teigi, kad atliktų 
epidemiologinių ir klinikinių tyrimų dėka šiuo metu sukaupta nemažai duomenų, bylojančių apie 
tiesioginę psichikos sutrikimų sąsają su širdies ir kraujagyslių bei metaboliniu sindromu. Studijose 
pateikta konkrečių rekomendacijų psichosomatinių ligų identifikavimui, tuo pačiu išreiškiant 
pageidavimą, kad  sveikatos priežiūros labiau prie to prisidėtų. Kolorektinio vėžio susirgimų tyrimai 
atskleidė, kad Lietuvoje šia vėžio forma sergančiųjų 2005 metais ištyrimas ir gydymas nebuvo 
pakankamai nuoseklūs. Perspektyvusis tyrimas turėtų parodyti, ar kolorektinio vėžio ištyrimas ir 
gydymas gerėja.  

 
1.2.3 tema. Remiantis kohortinių tyrimų duomenimis, parengti Lietuvos gyventojų LNL rizikos 
vertinimo metodikas. 

Projektai nevykdyti. 

 
1.2.4 tema. Tirti geno ir fenotipo bei geno ir ligos sąsajas 

Šios temos projektai (LIG-11014, LIG-12019, LIG-12031) detaliau buvo pateikti prie pirmosios 
priemonės „Išaiškinti lėtinių neinfekcinių ligų (LNL) rizikos veiksnių raidą vaikystės ir paauglystės 
laikotarpiu, tobulinti jų nustatymo metodus ir kriterijus, prognozuoti LNL riziką suaugus“ temų. 

 Projekte LIG-11014 tiriami genai, susiję su arteriniu kraujospūdžiu. Genetiniai tyrimai atlikti 
273 Kauno moksleiviams, kuriems diagnozuotas padidėjęs kraujospūdis. Tirti AKF, AGTR1 ir AGT 
genų vieno nukleotido polimorfizmų dažniai. Kadangi ištirta tik dalis numatytų ištirti vaikų ir jų visų 
arterinis kraujospūdis buvo padidėjęs, šiame etape nebuvo galima analizuoti ryšių tarp 
kraujospūdžio ir genų polimorfizmo.  

Projekte LIG-12019 numatoma įvertinti genetinių ir gyvensenos veiksnių sąsajas, 
prognozuojant lėtinių neinfekcinių ligų riziką. Tiriami genų, susijusių su arterine hipertenzija (AGT, 
AGTR1, ACE, ADM, CACNB2, ATP2B1), nutukimu (NPY, POMC, MCR4, LEP, UCP, LEPR, ADRA2B, 
FABP, FTO, PPARG2) ir lipidų apykaitos sutrikimais (APOE, APOA5, LPL, INSIG2) vieno nukleotido 
polimorfizmai. Atlikus 186 asmenų AKF (angiotenziną konvertuojančio fermento) geno vieno 
nukleotido polimorfizmo (I/D, rs4340) tyrimą, nustatyta, kad vyrų sistolinio ir diastolinio 
kraujospūdžio vidurkiai didėjo, didėjant AKF geno D alelių skaičiui. 

Projekte LIG-12031 atliekami genetiniai alerginių ligų tyrimai, ieškant sąsajų tarp genetinių, 
molekulinių, aplinkos veiksnių ir ligos progresavimo. Tirti CD14, FLG, IL13 genų vieno nukleotido 
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polimorfizmai sveikų (n=40) ir alergija sergančiųjų vaikų (n=63) grupėse. Nustatyta, kad CD14 geno 
(rs2569190) A/A genotipas statistiškai patikimai dažnesnis kontrolinėje grupėje, lyginant su 
tiriamųjų grupe. 

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

1.3.1 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 

Šia tema vykdyti du projektai. Projekte „Krūties vėžiu ir cukriniu diabetu sergančiųjų 
gyvenimo kokybės ir ligos ekonominis vertinimas“ (LIG-11008, vadovas Ž. Padaiga, LSMU) siekiama 
įvertinti minėtomis ligomis sergančiųjų gyvenimo kokybę ir nustatyti tiesioginius bei netiesioginius 
ligų kaštus, kokybiško gyvenimo trukmę (QALY), ligų nulemtą neįgalumo mastą bei prarastus 
gyvenimo metus. Atlikta sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu (apie 700 žmonių) ir krūties vėžiu 
(457 žmonės) atsitiktinių imčių apklausa, taikant įvairius gyvenimo kokybę vertinančius 
klausimynus (SF-36, EORTC-QLQ ir kt.). Vykdant sergančiųjų krūties vėžiu apklausą, klausimyną 
užpildė vos 30 proc. atrinktų moterų. Toks mažas dalyvavimo procentas gali turėti reikšmės gautų 
rezultatų patikimumui. Duomenų analizė vykdoma, todėl pateikta tik labai preliminari išvada: 
mažiausiai prastai vertinusių savo gyvenimo kokybę moterų buvo tarp tų tiriamųjų, kurioms buvo 
atliktas krūties dalies šalinimas su sarginio limfmazgio biopsija. Krūties vėžio ir cukrinio diabeto 
ekonominis vertinimas bus vykdomas, apjungus VLK informacinės sistemos „Sveidra“ ir Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) duomenis. 

Projekte „Sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybę ir ligos baigtis sąlygojantys 
veiksniai“ (LIG-11009, vadovė N. Mickuvienė, LSMU) analizuotos sergančiųjų išemine širdies liga 
nuotaikos simptomų, asmenybės bruožų ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sąsajos. Ištirta 
514 sergančių išemine širdies liga ir atvykusių reabilitacijai žmonių. Taikyti HAD, TIPI, SF-36 
klausimynai. Nustatyta, kad nerimo ir depresijos simptomai stipriausiai įtakoja sergančiųjų IŠL su 
sveikata susijusią gyvenimo kokybę, tačiau, nepaisant to, didelę įtaką gyvenimo kokybei turi ir 
tokie asmenybės bruožai kaip emocinis stabilumas. Vertinant su sveikata susijusios gyvenimo 
kokybės ir skydliaukės hormonų tarpusavio sąsajos sergantiesiems išemine širdies liga (n=122), 
konstatuota, kad sumažėjusi skydliaukės hormonų sekrecija yra susijusi su blogesne fizine ir 
psichine su sveikata susijusia gyvenimo kokybe. Analizuojant socialinės paramos ir stresinių 

gyvenimo įvykių įtaką sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybei (n=560), buvo taikyti 
Stresinių gyvenimo įvykių (Social Readjustment Rating Scale), Daugiadimensinės suvokiamos 
socialinės paramos (Multidimensional Scale of Perceived Social Support) ir SF-36 klausimynai. 
Nustatyta, kad suvokiamos socialinės paramos stoka ir daug patirtų stresinių gyvenimo įvykių 
blogina su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, ypač sergančioms IŠL moterims. 

 
1.3.2 tema. Nustatyti pažeidžiamiausias visuomenės grupes; vykdant LNL registrus, spręsti apie 
profilaktinių programų efektyvumą. 

Projektai nevykdyti. 
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1.3.3 tema. Atlikti kompleksinį Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai iškeltų uždavinių įgyvendinimo 
vertinimą, atlikti Lietuvos sveikatos politikos bei sveikatos priežiūros išteklių analizę 

Projektai nevykdyti. 
 

2 uždavinys. Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio 
vaizdinimo metodus LNL prevencijai ir ankstyvai diagnostikai  

 

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

Projektai nevykdyti. 

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

2.2.1. tema. 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  

Vykdyti 2 projektai. Projekto „Tarpląstelinių tunelinių nanovamzdelių formavimosi ir savybių 
tyrimai“ (Nr. LIG-13/2012, vadovas V. A. Skeberdis, LSMU) metu atlikti tunelinių nanovamzdelių 
(TNT) formavimosi navikinėse ląstelėse tyrimai, parodytas TNT tinklo egzistavimas pacientų gerklų 
vėžio audiniuose, kas suteikia naujų žinių apie vėžio išplitimo mechanizmus ir galimybę juos 
reguliuoti. Projektas „Karboanhidrazės hCA XII, kaip vėžinių ląstelių žymens, diagnostinio 
potencialo įvertinimas“ (Nr. LIG-09/2012, vadovas D. Matulis, VU) vykdė karboanhidrazės (CA) 
taikomumo kaip prognozinio vėžio žymens tyrimus, vystė praktinius diagnozavimo metodus 
(sukurti ir pritaikyti antikūnai hCA XII raiškos tyrimams, kiekybiškai nustatyta CA raiška piktybinių 
navikų audiniuose), kurie galėtų būti taikomi piktybinių navikų diagnostikoje.  

 

2.2.2. tema. Funkcinės genomikos bei proteomikos metodais tirti mitochondrijų bei jų komponentų 
redokso būklės vaidmenį sukeliant ir reguliuojant apoptozinius bei nekrozinius procesus 

Vykdyti 2 projektai. Projekto „Kasos Žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir redokso būsenos 
tyrimai“ (Nr. LIG-12/2012-AM, vadovas G. Barauskas, LSMU) metu tirta žvaigždinių ląstelių (ŽL), 
išskirtų iš žmogaus kasos, gyvybingumas ir proliferacinis aktyvumas. Įgytos technologinės žinios 
svarbios tolesniems tyrimams, siekiant valdyti ŽL aktyvumą kasos vėžio ir lėtinio pankreatito 
patogenezėje. Projektas „Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai“ (Nr. LIG-
04/2012-AM, vadovė. R. Morkūnienė, LSMU) vykdė Alzheimerio ligos (AL) patogenezėje 
dalyvaujančių beta amiloido peptidų toksinio poveikio ląstelėms ir jo ryšio su AL sergančiųjų 
patologine būsena tyrimus, kurie svarbūs ieškant naujų efektyvių AL diagnostinių ir terapinių 
priemonių. 

 



11 
 

2.2.3 tema. Planuojama tirti įvairių audinių ląstelių fenotipo ir funkcijos pokyčių įtaką formuojantis 
lėtinių neinfekcinių ligų patologijai, proteazių reguliacinius mechanizmus ir ląstelinius šaltinius 
atskirų šių ligų atvejais 

Šia tema vykdytas projektas „Th9 limfocitų raiškos ir eozinofilų aktyvumo reikšmė alerginių 
kvėpavimo ligų eigos prognozavimui“ (Nr. LIG-08/2012-AM, vad. R. Sakalauskas, LSMU), kurio 
metu atlikti paruošiamieji darbai (atrinkti specifiniai alergenai, optimizuotos ląstelių išskyrimo ir  
funkcijų tyrimų metodikos, pradėta vykdyti tiriamųjų atranka), svarbūs siekiant įvertinti 
uždegiminių ląstelių reikšmę alerginių kvėpavimo takų ligų patogenezei.  

2.2 priemonės uždaviniai įgyvendinami sėkmingai, tyrimų rezultatai apibendrinti, dalis 
rezultatų pateikti (1 publikacija) ir dalis rezultatų jau priimti (1 publikacija) publikuoti tarptautinėje 
spaudoje su citavimo rodikliu. 

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

2.3.1 tema. Parinkti audinių molekulinio persitvarkymo žymenų kompleksus, kurie gali būti 
naudojami kaip žymenys LNL diagnostikai ir prognozei 

Vykdant projektą „Gliomų diagnostinių žymenų paieška tiriant gliomagenezėje dalyvaujančių 
genų raišką ir funkciją“ (LIG-12003, vadovas A. Kazlauskas, LSMU) siekiama ištirti genų raišką 
skirtingo piktybiškumo laipsnio gliomose ir įvertinti raiškos dinamiškumu gliomagenezėje 
pasižymėjusių tiriamųjų genų svarbą piktybinių ląstelių gyvybingumui. 2012 metais numatyta 
išanalizuoti  30 navikų ir pateikti pradinius 5-10 genų promotorių metilinimo duomenis. Tyrimams 
atrinkti gliomomis sergančių pacientų, operuotų LSMUL Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikoje, 
operacinio audinio mėginiai (I–IV laipsnio astrocitomų mėginiai). Mėginių diagnozė, piktybiškumo 
laipsnis patvirtinti LSMUL Kauno klinikų histopatologo. Tirti genų (MGMT, NDRG2, AREG, TES, 
GATA6, HOXA11, DR4, CASP8), dalyvaujančių piktybinio naviko vystymuisi svarbiuose procesuose, 
promotorių metilinimo dažnis 42 glioblastomų auglių mėginiuose.  Nustatyta, kad visų tirtų genų IV 
laipsnio astrocitinėse gliomose (glioblastomose) metilinimo dažnis yra didesnis nei 40 proc. 
lyginant su kontroliniais sveikų smegenų DNR mėginiais. Aukštas tirtų genų metilinimo dažnis 
tirtose glioblastomose rodo jų galimą svarbą gliomagenezėje. Pirmaisiais projekto vykdymo metais 
gauti pirminiai rezultatai turėtų būti patvirtinami vykdant genų metilinimo lygio įvertinimą 
skirtingo piktybiškumo laipsnio gliomose bei atliekant tirtų genų produktų (baltymų) raiškos kitimo 
įvertinimus gliomose. Projekto uždavinių įgyvendinimas prisidės prie gliomų diagnozinių žymenų 
paieškos. 

Projekto „Kryptinga naujoji sekoskaita krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio genetinei 
predispozicijai“ (LIG-12022, projekto vadovas R.Janavičius, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 
Inovatyvios medicinos centras) tikslas – sukurti tobulesnius paveldimo krūties, kiaušidžių ir 
storosios žarnos vėžio prevencijos ir diagnostikos metodus taikant naujos kartos kryptingą 
sekoskaitą, kuri įgalina vienu metu analizuoti daug genų mažesnėmis sąnaudomis. Projektas yra 
skirtas gauti naujų mokslo žinių apie krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio molekulinius 
žymenis. Šios žinios yra reikalingos, kad būtų galima taikyti įrodymais pagrįstą navikų prevenciją, 
ankstyvą diagnostiką ir individualizuotą gydymą, o tai mažintų sergamumą ir mirtingumą nuo 
paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio. Pirmaisiais projekto vykdymo metais (2012 
m.) buvo siekiama išspręsti šiuos uždavinius: i) sukurti paveldimo krūties, kiaušidžių bei storosios 
žarnos vėžio genetinės predispozicijos molekulinių žymenų kompleksą visuminės analizės pagrindu 
bei ii) pasiruošti naujos kartos kryptingos sekoskaitos platformą analitiniam patvirtinimui. Dėl 
vėlesnio projekto sutarties pasirašymo pasislinko kalendorinis darbo planas bei viešieji pirkimai. 
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Todėl pirmaisiais projekto vykdymo metais buvo atrinkti 25 unikalūs paveldimos krūties, kiaušidžių 
ir storosios žarnos vėžio genetinės predispozicijos genai, jų pagrindu kuriami molekuliniai zondai, 
kryptingai hibridizuojantys ir pagausinantys dominančius daugybinius genomo regionus. Taip pat 
surinkta 48 tinkamų storosios žarnos vėžio genominės DNR mėginių klinikinė imtis, kuri toliau 
pildoma. Įsigijus naujos kartos kryptingos sekoskaitos platformą MiSeq, numatyti darbai bus 
tęsiami. 

Projekto „Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas“ (LIG 
12027, vadovė R.Navakauskienė, VU) tikslas – kompleksiškai tirti leukemijos molekulinius 
persitvarkymo biožymenis bei įvertinti jų veikimo molekulinius mechanizmus sveikose ir 
leukeminėse ląstelėse. Pirmaisiais projekto vykdymo metais buvo įgyvendinti du uždaviniai: 1) 
naudojant in vitro modelinę sistemą-žmogaus leukemines ląsteles ir skirtingus potencialius 
terapinius agentus bei jų kombinacijas, įvertinti histonų deacetilazių (HDAC) ir DNR 
metiltransferazių aktyvumą ir raišką, epigenetinių chromatiną modifikuojančių baltymų raišką ir 
modifikacijų pokyčius bei 2) pirminių hematopoetinių ląstelių CD34+ ir diferencijuotų neutrofilų 
išskyrimas ir epigenetinių chromatiną modifikuojančių baltymų (histonų H3 ir H4) raiškos ir 
modifikacijų pokyčių įvertinimas. Vykdant mokslinius tyrimus buvo panaudota visa eilė šiuolaikinių 
metodų (histonų dvimatė elektroforezė, konfokalinė mikroskopija ir kt.), atlikti tyrimai naudojant 
vėžines leukemines ląsteles, diferencijuotus neutrofilus, išskirtus iš žmogaus periferinio kraujo bei 
pirmines kraujo ląsteles cd34+.  Nustatytos naujų epigenetinių agentų - HDAC slopiklio belinostato 
ir histonų metiltransferazių slopiklio Bix-01294, optimalios panaudojimo sąlygos ūminės 
promielocitinės leukemijos ląstelių dauginimuisi, diferenciacijai ir išgyvenimui. Belinostatas 
nulemia ankstyvą histonų H3 ir H4 hiperacetilinimą leukeminėse ląstelėse ir veikia kooperatyviai su 
Bix aktyvinant histonų modifikacijų, atsakingų už aktyvaus chromatino būklę, pokyčius, kas yra 
svarbu leukeminių ląstelių granulocitinės diferenciacijos indukcijai. Parodyta, kad neutrofilų ir 
pirminių hematopoetinių CD34+ ląstelių histonai skiriasi kiekybiniu sąstatu ir histonų 
modifikacijomis, būdingomis aktyviai chromatino būklei. Darbe naudoti epigenetiniai agentai 
(belinostatas ir Bix), kurie iki šiol nebuvo taikomi mieloidinės leukemijos diferenciacinei terapijai, 
parinktos šių agentų efektyviausios kombinacijos. Rezultatai suteikia prielaidą, kad belinostatas ir 
Bix didelėmis dozėmis gali būti tinkami monoterapijai, o jų kombinacijos su retinoine rūgštimi gali 
praplėsti leukemijos diferenciacinės terapijos galimybes. Gauti rezultatai svarbūs LNL molekulinio 
persitvarkymo žymenų kompleksų įvertinimui. 

Vykdant projektą „Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio 
reikšmingumo įvertinimui, kūrimas“ (LIG 12034, vadovas J. Lazutka, VU) siekiama parinkti naujus 
molekulinius prostatos vėžio žymenis (genų mutacijas ir epimutacijas, genų ir mikroRNR raiškos 
pakitimus, funkciškai ar struktūriškai pakitusius baltymus), galinčius padėti prognozuoti ligos eigą ir 
parinkti tinkamą gydymą, taip sumažinant bereikalingų radikalių intervencijų skaičių ir gerinant 
pacientų gyvenimo kokybę. 2012 metais atlikti parengiamieji darbai prospektyviniams tyrimams 
(suderinti protokolai, gautas Bioetikos komiteto leidimas), pradėta rinkti pacientų biologinė 
medžiaga. Pacientų navikų mėginiuose atliktas genų, susijusių su ląstelių piktybiškumu (p14, p16, 
RARβ, RASSF1A, MGMT, GSTP1, DAPK, ESR1-4, ZAC1), promotorių sekų hipermetilinimas. 
Nustatyta, jog RARβ, RASSF1A, MGMT, GSTP1 genų promotorių hipermetilinimo laipsnis aukštas, o 
tai koreliavo su naviko tūriu, priešoperacine PSA reikšme ir Gleasono indeksu. Pradėta vykdyti 
naujų biožymenų paieška, tiriant vieno nukleotido polimorfizmus iš anksto atrinktuose (pagal 
ankstesnių tyrimų rezultatus ir literatūros duomenis) genuose – ribonukleazės L gene, leptino 
receptoriaus gene bei kriptochromo 1 gene. Vykdomame projekte vienas iš tikslų yra išanalizuoti 
imunohistocheminį ERG pasiskirstymą karcinomos audinyje. Galutinai imunohistocheminė raiška 
analizuota 193 pacientams. Heterogeniškumo tyrimo rezultatai parodė, kad 53,5 % ERG raišką 
turinčių prostatos karcinomų yra heterogeniškos šiam žymeniui. 2012 metais gautų rezultatų 
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reikšmingumas galės būti įvertintas, atlikus tiriamosios pacientų grupės stratifikavimą pagal ligos 
agresyvumą. 

 
2.4. tema. Nustatyti audinių struktūrinio persitvarkymo neinvazinio vaizdinimo metodų vertę 
ankstyvajai ligų diagnostikai, prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui 

Projektas „Kylančiosios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir biomechanikos žymenų 
paieška“ (LIG-12023, vadovė Vaiva Lesauskaitė, LSMU). Projekto metu atlikti pusiau kiekybiniai 
histomorfometriniai operuotų pacientų aortos sienos tyrimai parodė, kad ženkliausia aortos sienos 
patologija yra medijos cistinė degeneracija lyginant su medijos fibroze ir nekroze. Taip pat 
nustatyta, kad ligonių, turinčių kylančiosios aortos dilatacinės patologiją, aortos matmenys buvo 
didesni, lyginant su referente asmenų grupe. 

Projekto „Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR kaip virškinimo sistemos vėžinių 
susirgimų biožymenys“ (LIG-12025, vadovas A.Kanauka) autoriai nustatė, jog kasos (Capan-1), 
skrandžio (KATO III), storosios žarnos (HCT 116) ląstelių linijose splaisingo faktorių raiška yra 
skirtinga. Nustatyta, kad splaisingo faktorių KSRP (KH tipo-splaisingą reguliuojantis baltymas) ir 
U2AF35 (U2 mažos branduolio ribubaltyminės dalelės pagalbinio faktoriaus 35 kDa subvienetas) 
raiška kasos ląstelių linijoje sumažėja apie du kartus lyginant su raiška storosios žarnos linijoje.  

2012 metais vykdytų mokslinių tyrimų rezultatai yra reikšmingi vykdant audinių molekulinio 
persitvarkymo žymenų kompleksų parinkimą bei naujų LNL diagnostinių ir prognozinių žymenų 
suradimą. Sėkmingai tęsiant pradėtus tyrimus gauti rezultatai ir Lietuvos specialistų įdirbis bus 
svarbūs lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei individualizuotam gydymui.  
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Išvados ir rekomendacijos  

Apibendrinant 1.1 priemonės projektų rezultatus pažymėtini vaikų ir paauglių lėtinių 
neinfekcinių ligų rizikos veiksnių bei jų atsiradimo priežasčių tyrimai. Kelia nerimą, kad net 10,6 
proc. Kauno moksleivių turi padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, todėl yra ypač aktualūs tęsiami 
vaikų hipertenzijos genetiniai ir klinikiniai tyrimai. Reikšminga, kad taip pat buvo pradėtas vaikų 
genetinių ir gyvensenos veiksnių, susijusių su lėtinių neinfekcinių ligų rizika ir jų reikšmės 
prognozuojant lėtinių ligų riziką suaugus, tyrimas. Antrosios pirmojo uždavinio priemonės projektai 
buvo skirti onkologinei patologijai bei psichosomatinių ligų problematikai. Apibendrinant 
projektus, vykdytus įgyvendinant šią priemonę, galima teigti, kad atliktų epidemiologinių ir 
klinikinių tyrimų dėka šiuo metu sukaupta nemažai duomenų, bylojančių apie tiesioginę psichikos 
sutrikimų sąsają su širdies ir kraujagyslių ligomis bei metaboliniu sindromu, pateikta konkrečių 
rekomendacijų psichosomatinių ligų identifikavimui, ypač pirminės sveikatos priežiūros grandies 
specialistams. Taip pat yra pateiktos rekomendacijos siekiant pagerinti storosios žarnos vėžiu 
sergančiųjų ištyrimą ir gydymą.  Akreiptinas dėmesys, kad  nevykdyti projektai svarbiose Lietuvos 
sveikatos politikos formavimo tematikose, t.y. 1.3.2 tema „ Nustatyti pažeidžiamiausias 
visuomenės grupes; vykdant LNL registrus, spręsti apie profilaktinių programų efektyvumą“ bei 
1.3.3 tema „ Atlikti kompleksinį Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai iškeltų uždavinių 
įgyvendinimo vertinimą, atlikti Lietuvos sveikatos politikos bei sveikatos priežiūros išteklių 
analizę“.  

Visi antrojo uždavinio „Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio 
vaizdinimo metodus lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai ir ankstyvai diagnostikai“ projektai buvo 
pradėti vykdyti 2012 metais, todėl jų teikiamos išvados yra tik preliminarios.  Pažymėtina, kad 
dauguma projektų (8 iš 11) skirti onkologinės patologijos ankstyvai diagnostikai, eigos 
prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui. Apibendrinant galima teigti, kad mokslinių tyrimų 
rezultatai tiriant molekulinius žymenis gliomų, krūties, kiaušidžių, storosios žarnos, prostatos vėžio 
ir leukemijų atvejais ateityje užtikrins pagrįstą šių ligų prevenciją, ankstyvą diagnostiką ir 
individualizuotą gydymą. Taip pat pradėti vykdyti Alzheimerio ligos patogenezės,  ląsteliniai ir 
molekuliniai alerginių kvėpavimo ligų mechanizmai ir jų prognozinė reikšmė, kylančiosios aortos 
dilatacinės patologijos molekuliniai mechanizmai bei tobulinama šios patologijos neinvazinė 
diagnostika. Atkreiptinas dėmesys, kad nebuvo vykdyti projektai skirti netiesinės analizės ir 
kompleksiškumo teorija pagrįstų biomedicininės informacijos vertinimo metodų klinikinių 
sprendimų palaikymo procesų modeliavimui. Taip pat nebuvo projektų, skirtų LNL diagnostikos 
metodų naudojant optines technologijas, kūrimui. 

 



I priedas. Projektų, vykdytų 2012 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.) 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
reg. Nr. 

Projekto vadovas Vykdančioji institucija 
Projekto pavadinimas 

(projekto vykdymo terminas) 

Skirta lėšų 2012 m. 
(panaudota lėšų iki 

2012.11.01) tūkst. Lt 

1. LIG-11007 Robertas Bunevičius Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Pirminės sveikatos priežiūros pacientų psichikos sutrikimų ir metabolinio 
sindromo įtaka mirtingumui. (2011.09.01–2013.12.31) 

 
114.4 (69.1) 

2. LIG-11008 Žilvinas Padaiga Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas  

Krūties vėžiu ir cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimo kokybės ir ligos 
ekonominis vertinimas. (2011.09.20–2013.12.31) 

 
99.4 (56.6) 

3. LIG-11009 Narseta Mickuvienė Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybę ir ligos baigtis sąlygojantys 
veiksniai. (2011.09.01–2013.12.31) 

 
257.2 (217.9) 

4. LIG-11014 Virginija Dulskienė Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Padidėjusio arterinio kraujospūdžio paplitimas tarp 12–15 m. vaikų ir jį 
įtakojantys veiksniai. (2011.09.01–2013.12.31) 

 
138.7 (82) 

5. LIG-11017 Kęstutis Strupas Vilniaus universitetas Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, neįgalumo, gyvenimo kokybės 
tyrimas Lietuvoje. (2011.09.01–2013.12.31) 

 
137 (120.4) 

6. LIG-12002 Giedrius Barauskas Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Kasos Žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir redokso būsenos tyrimai.  
(2012.04.01–2014.12.31) 

 
277.2 (41.3) 

7. LIG-12003 Arūnas Kazlauskas Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Gliomų diagnostinių žymenų paieška tiriant gliomagenezėje dalyvaujančių genų 
raišką ir funkciją. (2012.03.01–2014.12.31) 

 
226.6 (61.4) 

8. LIG-12005 Giedrius Varoneckas Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Psichoemocinių ir miego sutrikimų sąryšio su širdies ligomis bei poveikio 
gyvenimo kokybei tyrimai. (2012.05.02–2014.12.31) 

 
130.3 (81.2) 

9. LIG-12013 Vytenis Arvydas 
Skerbedis 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Tarpląstelinių tunelinių nanovamzdelių formavimosi ir savybių tyrimai. 
(2012.03.01–2014.12.31) 

 
221.9 (101.8) 

10. LIG-12019 Janina Petkevičienė Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Genetinių ir gyvensenos veiksnių ryšiai, vertinant lėtinių ligų riziką ir jos 
pokyčius nuo vaikystės.(2012.05.02–2014.12.31) 

 
279.6 (85.5) 

11. LIG-12022 Ramūnas Janavičius Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 
Inovatyvios medicinos centras 

Kryptinga naujoji sekoskaita krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio 
genetinei predispozicijai. (2012.05.02–2014.12.31) 

 
474.4 (15.1) 

12. LIG-12023 Vaiva Lesauskaitė Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Kylančiosios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir biomechanikos žymenų 
paieška. (2012.03.01–2014.12.31) 

 
142.3 (55.3) 

13. LIG-12025 Arvydas Kanopka Vilniaus universitetas, 
Biotechnologijos institutas 

Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR kaip virškinimo sistemos vėžinių 
susirgimų biožymenys. (2012.06.01–2014.12.31) 

 
211.6 (124.3) 

14. LIG-12027 Rūta Navakauskienė Vilniaus universitetas Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas. 
(2012.05.02–2014.12.31) 

 
162.6 (162.6) 

15. LIG-12029 Daumantas Matulis Vilniaus universitetas Karboanhidrazės hCA XII, kaip vėžinių ląstelių žymens, diagnostinio potencialo 
įvertinimas. (2012.05.02–2014.12.31)  

 
184.4 (102) 
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16. LIG-12031 Rūta Dubakienė Vilniaus universitetas Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai Lietuvos naujagimių 
kohortoje. (2012.04.01–2014.12.31) 

 
182.8 (182.8) 

17. LIG-12034 Juozas Lazutka Vilniaus universitetas Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio reikšmingumo 
įvertinimui, kūrimas. (2012.06.01–2014.12.31) 

 
291.7 (22.3) 

18. LIG-12048  
Ramunė Morkūnienė 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai.  
(2012.05.02–2014.12.31) 

 
280.9 (134.8) 

19. LIG-12057 Raimundas 
Sakalauskas 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Th9 limfocitų raiškos ir eozinofilų aktyvumo reikšmė alerginių kvėpavimo ligų 
eigos prognozavimui. (2012.07.01–2014.12.31) 

 
187 (35.1) 

 



II priedas. Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ mokslinių 
tyrimų rezultatai 2012 metais 

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  

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

 

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

3 

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
  

GT7. Nauji gaminiai
4
  

GT8. Patentai Lietuvoje
5
  

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje
6
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1
 Pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; parengtos spaudai būsimos publikacijos įskaitomos; pateikiami tik 
tie rezultatai, kuriuose yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą – bei nurodytas 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). 

 

2012 metais Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ projektų vykdyme 
dalyvavo 18 doktorantų.  

2012 metais Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ projektų vykdymo 
metu gauti duomenys: 

- publikuoti trijuose užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose,) turinčiose 
aukštą cituojamumo rodiklį (Impact Factor – IF) tokiuose kaip International Clinical 
Psychopharmacology (IF - 2.918), Bioorganic & Medicinal Chemistry (IF - 2.921), International 
Journal of Cardiology (IF - 7.078). 

- paruošti du publikacijų rankraščiai iš kurių vieną žadama publikuoti užsienyje 
leidžiamame periodiniame mokslo leidinyje Journal of Biomedical Science turinčiame cituojamumo 
rodiklį (IF - 1.980), kitą Lietuvoje leidžiamame periodiniame mokslo leidinyje Medicina (IF - 0.423). 

- pristatyti dviejose tarptautinėse ir vienoje Lietuvoje vykusiose konferencijose. 

__________________ 


