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2013 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

 
Eilės 

nr. 
Kvietimo nr. 

Projektų skaičius Projektams skirta lėšų, 

tūkst. Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. II kvietimas 5 5 0    534,9 

2. III kvietimas 14 0 14 3 411,6 

 

Lėtinių neinfekcinių ligų programa vykdoma nuo 2010 metais. Iš viso buvo paskelbti trys 

kvietimai teikti paraiškas. 2013 metais buvo užbaigti 5 antrojo kvietimo projektai Visi jie buvo 

skirti Lėtinių neinfekcinių ligų programos pirmajam uždaviniui įgyvendinti. 2013 metais jiems 

buvo skirta 534,9 tūkst. litų. Trečiojo kvietimo 14 projektų finansavimui buvo paskirtas 3 411,6 

tūkst. litų. Šioje ataskaitoje apibendrinamos 5 projektų baigiamosios ir 14 projektų tarpinės 

ataskaitos.  

Vykdant pirmojo uždavinio “Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių 

veiksnių pokyčių reikšmę Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams, rizikai sirgti lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis“ pirmosios priemonės projektus gauti svarbūs vaikų ir paauglių lėtinių 

neinfekcinių ligų rizikos veiksnių bei jų atsiradimo priežasčių tyrimo rezultatai. Ištyrus 12-15 

metų vaikus (n=10323) buvo nustatyta, kad padidėjusį arterinį kraujo spaudimą (AKS) turėjo 

22,2 proc. Kauno ir 25,1 proc. Jonavos ir Prienų moksleivių. Padidėjusio AKS galimybę didino 

mažas fizinis aktyvumas, trumpesnė negu 7 val. miego trukmė, rūkymas bei neigiamos emocijos. 

Buvo įrodyta, kad vaikystėje nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų (LNL) rizikos veiksniai 

(nutukimas, AKS) glaudžai siejasi su vidutinio amžiaus asmenų rizikos veiksniais. Suaugusių 

nutukimo šansų santykiai buvo tuo didesni, kuo didesnis buvo KMI vaikystėje. Suaugusių 

metabolinio sindromo šansai taip pat didėjo, didėjant vaikų KMI. Vyrų arterinės hipertenzijos 

(AH) šansai priklausė tiek nuo sistolinio, tiek ir nuo diastolinio AKS vaikystėje, moterų AH 

rizika priklausė tik nuo diastolinio kraujospūdžio vaikystėje. 2013 metais tirti naujagimių 

kohortos alerginių ligų rizikos genetiniai ir aplinkos veiksniai. Buvo nustatyti imuniniai ir 

genetiniai žymenys, atspindintys didesnę riziką susirgti astma vėlesnėje vaikystėje.  

Antrosios pirmojo uždavinio priemonės projektai buvo skirti onkologinei patologijai bei 

psichosomatinių ligų problematikai. Buvo įvertinti Lietuvoje storosios ir tiesiosios žarnos vėžio 

gydymo prognoziniai veiksniai, šios vėžio formos sukeltas neįgalumas, gyvenimo kokybės 

pokyčiai bei ligos sąlygota ekonominė žalą. Remiantis šiais rodikliais, pagalbos sistema 

sergantiems storosios ir tiesiosios žarnos vėžiu Lietuvoje įvertinta blogai. Pasiūlytos moksliškai 

pagrįstos rekomendacijos situacijai gerinti. Tiriant psichosomatines ligas nustatyta sąsaja tarp 

didžiosios depresijos epizodų ir metabolinio sindromo, todėl rekomenduojama nustačius 

metabolinį sindromą įvertinti psichinę asmens sveikatą naudojant struktūrizuotą 

neuropsichiatrinę apklausą (MINI). 

Vykdant trečiosios pirmojo uždavinio priemonės projektus buvo tiriama sergančiųjų 

išemine širdies liga (IŠL), krūties vėžiu ir cukriniu diabetu gyvenimo kokybė bei atliktas 

pastarųjų dviejų ligų ekonominis vertinimas. Bendri naujai diagnozuoto krūties vėžio kaštai 

Lietuvoje 2011 m. siekė apie 10 mln. Lt. Moterų, kurioms diagnozuotas IV stadijos vėžys, 

gydymui antinavikinias kompensuojamais vaistais pirmaisiais ligos metais buvo skirta 3,5 karto 

daugiau PSDF lėšų nei moterims, kurioms diagnozuotas mažesnės stadijos vėžys. Metiniai 

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

apie 9 mln. Lt. Dėl ankstyvos mirties tirtos populiacijos moterys vidutiniškai prarado 15 
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gyvenimo metų. Didžiausia dalis 2 tipo cukrinio diabeto tiesioginių sveikatos priežiūros kaštų 

panaudojama apmokėti stacionarinio gydymo paslaugoms ir kompensuojamų medikamentų 

išlaidoms. Netiesioginių 2 tipo cukrinio diabeto kaštų vidurkis vienam asmeniui 2011 m. buvo 

121314 LT ir 5,8 prarasti darbingi gyvenimo metai. Lietuvos moterų, susirgusiųjų krūties vėžiu, 

gyvenimo kokybė buvo žemesnė nei kitų Europos šalių moterų. Svarbiausi veiksniai, 

sąlygojantys geresnę tiriamųjų gyvenimo kokybę, buvo artimųjų parama, naudojimasis 

psichologinės pagalbos paslaugomis, geresnė finansinė situacija ir darbinis užimtumas. 

Sergantieji 2 tipo cukrinio diabetu savo gyvenimo kokybę įvertino pakankamai negatyviai. 

Tyrimo metu nustatyti šie gyvenimo kokybę neigiamai įtakojantys veiksniai: lėtinės cukrinio 

diabeto komplikacijos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių pokyčių nebuvimas, pensijinis 

amžius. Sergančiųjų IŠL blogesnė gyvenimo kokybė yra susijusi su didesniu nuovargiu ir 

mažesniu fiziniu pajėgumu nepriklausomai nuo psichologinio distreso ir IŠL sunkumo. 

Suvokiamos socialinės paramos stoka ir daug patirtų stresinių gyvenimo įvykių blogina 

gyvenimo kokybę, ypač sergančioms IŠL moterims. Sumažėjusi skydliaukės hormonų sekrecija 

yra susijusi su blogesne fizine ir psichine gyvenimo kokybe sergantiesiems IŠL. 

Visi vykdyti antrojo uždavinio „Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir 

neinvazinio vaizdinimo metodus lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai ir ankstyvai diagnostikai“ 

projektai pradėti 2012 metais, todėl apibendrinamos jų tarpinės ataskaitos. Dauguma projektų 

(aštuoni iš vienuolikos) skirti onkologijai. Tiriant piktybinių navikų formavimosi mechanizmus 

buvo charakterizuoti tarpląsteliniai tuneliniai nanovamzdeliai žmogaus gerklų plokščialąstelinio 

vėžio audiniuose ir kultūroje, jų susidarymas tarp gerklų naviko ląstelių ir žmogaus plaučių 

fibroblastų. Šie tyrimai suteikia naujų žinių apie ląstelių sąveikos, diferenciacijos bei vėžio 

išplitimo mechanizmus ir galimybę juos reguliuoti. Tiriant kasos žvaigždines ląsteles gautos 

naujos žinios apie šių ląstelių, paveiktų alkoholiu, proliferacinį ir funkcinį aktyvumą. Jos yra 

svarbios tolesniems tyrimams, siekiant valdyti šių ląstelių aktyvumą biologiškai aktyviais 

junginiais (flavanoidais) kasos vėžio ir lėtinio pankreatito patogenezėje.  

Vykdant ankstyvo piktybinių ląstelių diagnozavimo paiešką vertinta krboanhidrazė hCA 

XII, kaip vėžinių ląstelių žymuo. Parengti metodai hCA XII raiškai įvertinti pacientų vėžiniuose 

mėginiuose. Tyrimai rodo, kad šie metodai dėl aukšto specifiškumo ir jautrumo yra perspektyvūs 

naudoti klinikoje kaip diagnoziniai piktybinio naviko ląstelių žymenys.  

Kuriant paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio prevencijos ir diagnostikos 

metodus taikant naujos kartos kryptingą sekoskaitą buvo kuriami specifiniai molekuliniai zondai, 

skirti 22 unikalių paveldimos krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio genetinės 

predispozicijos genų kryptingam daugybiniam pagausinimui. 

Piktybinių navikų molekulinių eigos prognozavimo žymenų paieška vykdyta tiriant 

smegenų gliomą, prostatos vėžį ir virškinimo sistemos piktybinius navikus. Patikimi skirtumai 

tarp skirtingo gliomų piktybiškumo laipsnio ir tiriamųjų genų metilinimo ir baltymo raiškos 

nustatyti šiems genams: NDRG2, SEMA3C, AREG, RUNX3, AHR, TES, TGFB1 ir CDKN2A. 

Sumažėjusi NDRG2 geno raiška ir mažesnis baltymo kiekis statistiškai patikimai siejosi su 

mažesne pacientų gyvenimo trukme. Su trumpesniu išgyvenamumu taip pat patikimai siejosi 

padidėjusi SEMA3C geno raiška. Šie genai yra potencialūs molekuliniai žymenys gliomų 

piktybiškumo diagnostikai. Tiriant prostatos vėžį atrinkta 15 miRNR, kurios yra potencialūs 

biožymenys, tinkami tolimesniems tyrimams. Tiriant vieno nukleotido polimorfizmus (VNP), 

kaip galimus biožymenis prostatos vėžio klinikinei eigai vertinti, buvo nustatyta, kad 
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rs10778534 gali būti biožymeniu, skiriančiu gėrybinę prostatos hiperplaziją nuo prostatos 

adenokarcinomų, o rs1137100 yra susijęs su mažesne kliniškai agresyvaus prostatos vėžio rizika. 

Šios biomolekulės yra kandidatai būti neinvazyvumo biožymenimis, padedančiais parinkti 

tinkamą pacientų gydymo strategiją. Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR buvo 

tiriami kaip virškinimo sistemos piktybinių navikų biožymenys.  

Kompleksiškai tiriant leukemijos molekulinius persitvarkymo biožymenis bei vertinant jų 

veikimo molekulinius mechanizmus sveikose ir leukeminėse ląstelėse buvo nustatyta, jog 

histonų metiltransferazių inhibitoriai kombinacijoje su histonų deacetilazių inhibitoriais ir 

retinoine rūgštimi gali pasitarnauti žmogaus ūmios promielocitinės leukemijos gydymui. 

Rezultatai suteikia prielaidą, kad naudoti histonų deacetilazių ir histonų metiltransferazių 

slopikliai gali būti efektyvūs leukemijos epigenetinei diferencijuotai terapijai.  

Tiriant Alzhaimerio ligos molekulinius mechanizmus išaiškintas beta amiloido (Aβ), taip 

pat virusinės kilmės oligomerinių peptidų ir jų formuojamų imuninių kompleksų toksinio 

poveikio kultivuojamoms ląstelėms mechanizmas. Sukurti A peptidų gavimo protokolai, 

imituojantys biologines Aβ susidarymo sąlygas. Gautos naujos žinios apie fundamentalius 

ląstelių žūties mechanizmus yra svarbios ieškant naujų efektyvių Alzhaimerio ligos diagnostinių 

ir gydymo priemonių. 

Tiriant Th9 limfocitų raiškos ir eozinofilų aktyvumo reikšmę alerginių kvėpavimo ligų 

eigos prognozavimui nustatyta, kad Th9 limfocitai ir jų išskiriamas IL-9 yra svarbūs sisteminio 

uždegimo žymenys sergant alerginėmis kvėpavimo takų ligomis. 

Vykdant kylančiosios aortos dilatacinės patologijos molekulinių ir biomechanikos žymenų 

paiešką nustatyta, kad MMP-9 -1562 T/T genotipas didina aortos atsisluoksniavimo galimybę. 
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 ĮVADAS 

 

Lėtinių neinfekcinių ligų programa vykdoma nuo 2010 metų. Iš viso buvo paskelbti trys 

kvietimai teikti paraiškas. 2013 metais buvo užbaigti 5 antrojo kvietimo projektai Visi jie buvo skirti 

Lėtinių neinfekcinių ligų programos pirmajam uždaviniui įgyvendinti. 2013 metais jiems buvo skirta 

534,9 tūkst. litų. Trečiojo kvietimo 14 projektų finansavimui buvo paskirtas 3 411,6  tūkst. litų. Šioje 

ataskaitoje apibendrinamos 5 projektų baigiamosios ir 14 projektų tarpinės ataskaitos. 

 

 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 

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

ekonominiais veiksniais bei sveikata 

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

įtakojantys veiksniai“ (LIG-11014, vadovė V. Dulskienė) buvo siekiama nustatyti padidėjusio 

arterinio kraujospūdžio dažnį (AKS) tarp 12-15 m. amžiaus Kauno, Prienų ir Jonavos miestų bei 

rajonų moksleivių ir išanalizuoti kai kurių veiksnių įtaką jo rizikai. AKS buvo išmatuotas 10323 

moksleiviams iš 110 Kauno, Jonavos bei Prienų mokyklų. Buvo nustatytos AKS sąsajos su fiziniu 

aktyvumu, miego trukme, rūkymu, neigiamomis emocijomis. Fizinis aktyvumas, mažesnis nei 1 

val./d., padidėjusio AKS šansus didino apie 1,5 karto, o miego trukmė, mažesnė nei 7 val. - daugiau 

kaip 2 kartus. Rūkantiems moksleiviams padidėjusio AKS galimybės buvo 1,32 karto didesnės nei 

nerūkantiems. Neigiamos emocijos didino aukšto normalaus AKS galimybes Kauno m. ir rajono 

moksleiviams 1,48 karto, o Prienų ir Jonavos miestų bei rajonų moksleiviams – 2,31 karto.  

 

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) nustatytas padidėjusio arterinio kraujospūdžio 

(AKS) dažnis tarp 12-15 m. amžiaus Kauno, Prienų ir Jonavos miestų bei rajonų moksleivių. 

Pirmą kartą AKS išmatuotas 10323 moksleiviams iš 110 Kauno, Jonavos bei Prienų mokyklų, 

pakartotinas AKS matavimas atliktas 4135 moksleiviams. Aukštas normalus AKS nustatytas 

12,8 proc. Kauno ir 6,3 proc. Jonavos ir Prienų moksleivių. Padidėjęs AKS rastas 22,2 proc. 

Kauno moksleivių ir 25,1 proc. Jonavos ir Prienų moksleivių. Aukštas normalus ir padidėjęs 

AKS dažniau nustatytas vyresniems moksleiviams. Kauno berniukai dažniau nei mergaitėms 
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turėjo aukštą normalų ir padidėjusį AKS. Jonavos ir Prienų berniukams dažniau nei mergaitėms 

rastas aukštas normalus AKS, o mergaitės dažniau nei berniukai turėjo padidėjusį AKS. 

Detalesniam ištyrimui buvo atrinkta 3290 moksleivių. Tų vaikų sveikatos tyrimas vykdomas 

Konsultacinėje Kauno klinikų Vaikų poliklinikoje. Kol kas tyrimai atlikti tik 471 moksleiviui 

(14,7 proc.). Iš jų 26,8 proc. nustatyta arterinės hipertenzijos diagnozė. 

Projekte „Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai Lietuvos 

naujagimių kohortoje“ (LIG-12031, vadovė R.Dubakienė) 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), taip pat tiriami alergiškų vaikų šeimos nariai – tėvai, broliai, seserys. 

Atlikus anketinę telefoninę šeimų apklausą, nustatytas alerginių ligų dažnis tarp kohortos šeimos 

narių, kuris buvo 6,8 proc. – 14,3 proc. Vaikams, kurių mamos buvo alergiškos namų dulkių 

erkėms ar gyvūnams, rizika tapti alergiškais buvo atitinkamai 2,1 ir 1,2 kartų didesnė. 

Virusologiniai žymenys tirti 80 asmenų, ląsteliniai imunologiniai žymenys – 56 asmenims. 

Rizika susirgti astma vėlesnėje vaikystėje didėjo, jeigu kraujo serume buvo IgE klasės antikūnų 

prieš d1, d202 ir f1 alergenus ir padidėjęs eozinofilų katijoninio baltymo (ECP) kiekis. Jeigu 

kraujo serume šalia anksčiau paminėtų rodiklių buvo nustatoma IgG4 klasės antikūnų prieš d1 ir f1 

alergenus ir IgA klasės antikūnų prieš f1 alergeną, astmos rizika dar labiau didėjo. Ištyrus galimas 

virusinių infekcijų ir alerginių ligų sąsajas, nustatyta, kad sirgimas astma, sulaukus maždaug 

penkerių metų, nėra susijęs su hRSV, hMPV, hPIV 1 ir 3 ir HBoV sukeliamomis kvėpavimo takų 

infekcijomis ir ECP kiekiu kraujo serume. Tačiau atopinėmis ligomis sergančių asmenų grupėje 

dažniau nei tarp sveikų vaikų, nustatyta hPIV 1–4 infekcija. Ištyrus imunologinius ląstelinius 

žymenis, tiriamosios grupės asmenų kraujo ląstelėse nustatytas didesnis viduląstelinio IL-17 kiekis 

ir mažesnis paviršiaus žymens CD14 kiekis, lyginant su kontroline grupe. 

 

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). 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). Gyventojų registre patikslinus Kauno kohortos gyvenamąją 

vietą, identifikavus mirusius ir išvykusius į užsienį asmenis, į sveikatos patikrinimą pakviesti 

794 žmonėms. Atvyko 511 (64,6 proc.) žmonių. Sveikatos patikrinimo metu buvo vertinami 

gyvensenos įpročiai (mityba, fizinis aktyvumas, alkoholio vartojimas), atliekami 

antropometriniai matavimai, matuojamas arterinis kraujospūdis, atliekamas elektrokardiografinis 

ir širdies bei kraujagyslių funkciniai tyrimai, biocheminiai kraujo tyrimai (lipidai, lipoproteinas 

(a), gliukozė, C-reaktyvinis baltymas, leptinas). Vykdyti genų, susijusių su arterine hipertenzija, 

lipidų apykaitos sutrikimais ir kūno svoriu, tyrimai. Nuo vaikystės (12-13 metų) iki vidutinio 

amžiaus (48-49 metų) labiausiai padidėjo kūno svoris ir diastolinis kraujospūdis. Lėtinių 

neinfekcinių ligų (LNL) rizikos veiksnių lygiai vaikystėje ir vidutiniame amžiuje buvo susiję. 

Taikant logistinę regresinę analizę, buvo įvertinti LNL rizikos veiksnių šansų santykiai 

vidutiniame amžiuje, atsižvelgiant į vaikystėje nustatytą kūno masės indeksą (KMI) ir arterinį 
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kraujospūdį. Suaugusių nutukimo šansų santykiai buvo tuo didesni, kuo didesnis buvo KMI 

vaikystėje. Berniukai, kurių KMI priklausė trečiam terciliui, turėjo 6,47 karto, o mergaitės – net 

10,2 karto didesnius šansus būti nutukusiais 48 - 49 metų amžiuje nei vaikai, kurių KMI buvo 

pirmame tercilyje. Metabolinio sindromo šansai taip pat didėjo, didėjant vaikų KMI. Vaikų, 

turinčių didžiausią KMI, šansai, kad suaugus jiems bus nustatytas metabolinis sindromas, buvo 

5,74 karto, o moterų – 2,81 karto didesni nei tų vaikų, kurių KMI buvo mažiausias. Vyrų 

arterinės hipertenzijos (AH) šansai priklausė tiek nuo sistolinio, tiek ir nuo diastolinio AKS 

vaikystėje. Jei vaikų sistolinio ar diastolinio AKS reikšmės buvo trečiame tercilyje, AH šansai 

vidutiniame amžiuje buvo daugiau nei du kartus didesni, nei esant AKS pirmame tercilyje. 

Moterų AH rizika priklausė tik nuo diastolinio kraujospūdžio vaikystėje. Be to, vyrų ir moterų 

AH šansų santykiai buvo susiję su KMI pokyčiu nuo vaikystės iki vidutinio amžiaus. 

 

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 projektas „Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, neįgalumo, 

gyvenimo kokybės tyrimas Lietuvoje“ (LIG-11017, projekto vadovas K.Strupas, VU), kuris 

2013 m. buvo užbaigtas. 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. STŽV naštos tyrimu buvo siekiama sistemingai 

įvertinti kolorektinio vėžio naštą Lietuvoje. Vykdant šią studiją Lietuvoje pirmą kartą buvo: 1) 

įvertinta piktybinių navikų svarba ligų naštos dalyje, 2) įvertinti STŽV navikai pagal sukeliamą 

naštą, 3) atlikta sisteminė kolorektinio vėžio analizė ir 4) įvertinta Lietuvos sveikatos sistemos 

veikla kolorektinio vėžio srityje ir palyginta su Europos šalimis remiantis ligos naštos rodikliu. 

Buvo nustatyta, jog STŽV Lietuvoje tiek vyrų, tiek moterų grupėje užima trečią vietą pagal 

sukeliamą naštą. Vyrams nustatyta didesnė rizika sirgti kolorektiniu vėžiu Lietuvoje negu 

moterims. Vertinant STŽV naštą, nustatyta, jog 1990–2010 metų laikotarpyje STŽV našta 

padidėjo 14,6 proc. Standartizuotas bendras sergamumas kolorektiniu vėžiu buvo 25/100000 

gyventojų ir Lietuva pagal šį rodiklį buvo 27-a tarp lyginamų Europos valstybių. Vyrų 

sergamumas buvo 33/100000 (Lietuvai tenka 22-oji vieta), o moterų sergamumas – 20/100000 

(Lietuvai tenka 29-oji vieta). Vertinant Lietuvos rodiklių dinamiką Europos kontekste, Lietuvos 

kolorektinio vėžio pagalbos sistemos rezultatai vertintini kaip blogi. Remiantis tyrimais buvo 

pasiūlyta: 1) įdiegti kolorektinio vėžio profilaktikos ir ankstyvosios diagnostikos sistemas, 

skirtas žmonėms nuo 40-50 metų, 2) Lietuvos mastu būtina standartizuoti ir stebėti kolorektinio 

vėžio tarnybos veiklą, apimančią diagnostikos, ištyrimo, gydymo, stebėjimo po gydymo 

sistemas, ir 3) koncentruoti specifinį gydymą siauros specializacijos skyriuose. 

 

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 šią temą nagrinėjantys projektai: LIG-12005 (vadovas G.Varoneckas) ir 2013 

m. užbaigtas projektas LIG-11007 (vadovas R.Bunevičius). 
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Projekto „Psichoemocinių ir miego sutrikimų sąryšio su širdies ligomis bei poveikio 

gyvenimo kokybei tyrimai“ (LIG-12005) tikslas – ištirti psichoemocinių, miego sutrikimų 

sąryšio su širdies ligomis dinamiką bei jų poveikį su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei. 

Kartotiniu epidemiologiniu tyrimu buvo siekiama išanalizuoti depresinės nuotaikos sąsajas su 

sociodemografiniais rodikliais, savo sveikatos vertinimo indikatoriais, išeminės širdies ligos 

(IŠL) rizikos veiksniais ir nusiskundimais miegu 10 metų laikotarpyje (2003-2013 m.) Palangos 

miesto gyventojų populiacijoje. Nustatyta, jog blogos kokybės miegu 2013 m. buvo 

skundžiamasi rečiau nei 2003 m., tačiau pastebėta, kad subjektyviai vertinama miego kokybė ir 

nusiskundimai dideliu mieguistumu buvo susiję su didesniu mirtingumu nuo širdies ir 

kraujagyslių ligų (ŠKL). Išnagrinėjus IŠL rizikos veiksnių paplitimą ir IŠL rizikos veiksnių įtaką 

mirtingumui nuo ŠKL, lyginant 2003 ir 2013 metus, pastebėta, kad: 1) arterinės hipertenzijos 

paplitimas sumažėjo nuo 50,9 iki 39,9 proc., 2) antsvorio paplitimas tarp mažiau išsilavinusių 

asmenų padidėjo nuo 38,2 iki 45,1 proc., 3) hipercholesterolemijos paplitimas sumažėjo nuo 74,6 

proc. iki 69,4 proc. bendroje populiacijoje, tačiau tarp moterų hipercholesterolemijos paplitimas 

padidėjo nuo 77,1 proc. iki 79,4 proc., 4) reguliarus alkoholio vartojimas išaugo nuo 32,5 proc. iki 

54,9 proc., 5) vyrų padidėjęs kūno masės indeksas susijęs su mirtingumu nuo IŠL ir 6) moterims 

didesnė mirtingumo nuo IŠL rizika buvo padidėjęs diastolinis arterinis kraujo spaudimas, 

sumažėjusi aukštų dažnumų komponentė širdies ritmo spektre ir mažesnis maksimalus širdies ritmo 

padažnėjimas ortostatinio mėginio metu. Matematiniai modeliai parodė, kad vyrams blogas miegas 

buvo prognozuojamas priklausomai nuo depresinės nuotaikos, galvos skausmo, migdomųjų vaistų 

vartojimo ir bendro nuovargio, o moterims – priklausomai nuo amžiaus, migdomųjų naudojimo, 

nerimo, bendro ar ligos sąlygoto nuovargio. Remiantis tyrimų rezultatais parengtos rekomendacijos 

svarbiausių IŠL rizikos veiksnių ankstyvosios profilaktikos įgyvendinimui.  

Šio projekto klinikiniu tyrimu buvo siekiama ištirti psichinės būklės, miego kokybės ir 

kardiovaskulinės funkcinės būklės sąryšius sergantiems IŠL. Buvo nustatyta, jog kvėpavimo 

sutrikimai nakties miego metu dažnesni pacientams su ryškiau išreikštu širdies nepakankamumu. 

Tarp kvėpavimo sutrikimų vyravo centrinės miego apnėjos, kurių epizodų skaičius didėja, esant 

žymiau išreikštam širdies nepakankamumui. Žymesni miego struktūros sutrikimai stebėti 

sergantiesiems aukštesnės NYHA funkcinės klasės lėtiniu širdies nepakankamumu. Bendrojo 

cholesterolio, trigliceridų ir mažo tankio lipoproteinų padidėjimas sergantiems metaboliniu 

sindromu (MS) ir miego apnėja leidžia manyti, kad minėti faktoriai neigiamai veikia 

cholesterolio ir jo frakcijų apykaitą, kas įtakoja kardiovaskulinės patologijos vystymąsi. 

Depresijos priklausomybės nuo kitų faktorių statistinė analizė nustatė stipriausią ryšį tarp 

depresijos ir miego kokybės bei tarp depresijos ir NYHA funkcinės klasės. Neigiamas ryšys 

rastas tarp depresijos ir fizinio pajėgumo. 

Projekto „Psichikos sutrikimai pirminėje priežiūros grandyje: sąsajos su metaboliniu 

sindromu ir mirtingumu“ (LIG-11007) tikslas – ištirti psichikos sutrikimų paplitimą ir jų sąsajas 

su polinkiu į savižudybę, alkoholio vartojimu, MS ir mirtingumu pirminės sveikatos priežiūros 

(PSP) grandyje. Tiriant didžiųjų Lietuvos miestų žmonių imtį nustatyta: depresija, nerimo 

sutrikimai ir polinkis suicidiniams ketinimams – dažniausiai pasitaikantys ir nustatomi psichikos 

sutrikimai pacientams besilankantiems PSP centruose. Šie sutrikimai yra šeimos gydytojų 

menkai nustatomi ir nepakankamai gydomi. Tyrimais buvo siekiama ištirti psichikos sutrikimų ir 

suicidinių ketinimų sąsajas su somatinėmis ligomis bei įvertinti, kaip psichikos sutrikimai bei 

MS įtakoja mirtingumą. Nustatyta, kad dabartinis didžiosios depresijos epizodas (DDE), DDE 
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gyvenimo eigoje ir depresijos simptomai yra nepriklausomai nuo sociodemografinių, klinikinių 

veiksnių ir nerimo simptomų susiję su didesniu MS dažniu vidutinio ir vyresnio amžiaus 

suaugusiems asmenims. Depresiški asmenys turėtų būti skrininguojami siekiant nustatyti MS 

komponentus, o juos nustačius, atitinkamai gydomi, kad būtų sumažintas tokių asmenų 

sergamumas bei mirtingumas. Lyginant psichikos sutrikimų pasiskirstymą tarp asmenų, kuriems 

diagnozuotas MS ir asmenų, kuriems MS nebuvo, nustatyta, jog MS ir dabartinis generalizuoto 

nerimo sutrikimas didina bendro ir kardiovaskulinio mirtingumo riziką, o DDE didina 

kardiovaskulinio mirtingumo riziką vidutinio amžiaus ir vyresnių moterų populiacijoje. 

Depresiškos moterys turėtų būti aktyviai tiriamos siekiant nustatyti MS komponentus bei nerimo 

sutrikimą ir atitinkami gydomos – tai sumažintų bendrą mirtingumą bei kardiovaskulinį 

sergamumą ir mirtingumą. Rekomenduojama, kad nustačius MS, būtų tikslinga naudojant 

struktūrizuotą neuropsichiatrinę apklausą (MINI) įvertinti psichinę asmens sveikatą, atkreipiant 

dėmesį į moteris dėl galimai buvusių ar esančių depresinių sutrikimų. 

 

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 

Vykdyti trys (LIG-11014, LIG-12019, LIG-12031) projektai. Jie detaliau 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 „Padidėjusio arterinio kraujospūdžio paplitimas tarp 12-15 m. vaikų ir jį 

įtakojantys veiksniai“ (LIG-11014) buvo tirti genai, susiję su arteriniu kraujospūdžiu. Tirti AKF, 

AGTR1 ir AGT genų vieno nukleotido polimorfizmų dažniai. Nustatyta, kad AKF ID genotipas 

didino padidėjusio AKS galimybes berniukams 1,98 karto. Kiti tirti genai esminės įtakos AKS 

neturėjo. 

Projekte „Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai Lietuvos naujagimių 

kohortoje“ (LIG-12031) atliekami genetiniai alerginių ligų tyrimai. Tirti CD14, FLG, FCER1A 

ir IL13 genų vieno nukleotido polimorfizmai sveikų (n=72) ir alergija sergančiųjų vaikų (n=41) 

grupėse. Nustatyta, kad FCER1A geno rs2251746 C/T ir C/C genotipai statistiškai patikimai 

dažnesni alergija sergančių vaikų nei sveikų vaikų grupėse.  

Projekte „Genetinių ir gyvensenos veiksnių ryšiai, vertinant lėtinių ligų riziką ir jos 

pokyčius nuo vaikystės“ (LIG-12019) tirti genų, susijusių su arterine hipertenzija (AGT, AGTR1, 

ACE, ADM, CACNB2, ATP2B1), nutukimu (FTO) ir lipidų apykaitos sutrikimais (APOE) vieno 

nukleotido polimorfizmai. Genetiniai tyrimai atlikti Kauno kohortoje (n=511) ir atsitiktinėje 

Lietuvos gyventojų imtyje (n=2000). Tirtų genų polimorfizmų paplitimas Lietuvos populiacijoje 

nesiskyrė nuo kitų Europos populiacijų. AGT TT genotipas ir ACE geno D alelis didino arterinės 

hipertenzijos riziką. APOE4 genotipas buvo susijęs su didžiausia vyrų ir moterų bendro ir MTL-

C koncentracija ir didžiausia moterų trigliceridų koncentracija kraujyje. 

 



 11 

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) buvo 

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. Analizei naudoti „Sveidros“ duomenų bazės, Lietuvos vėžio 

registro, Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys. 

Vėžiu sergančių moterų gyvenimo kokybė vertinta, naudojant šiuos klausimynus: EORTC QLQ 

– C30 (3 versija) ir EORTC QLQ-BR23, EQ 5D. Depresijos ir nerimo buvimas buvo vertinamas 

naudojant Hospitalinę nerimo ir depresijos skalę (HADS). Sveikatos priežiūros paslaugos 

analizuotos 1142 naujai susirgusioms moterims, anketinėje apklausoje dalyvavo 338 moterys (56 

proc.). Bendri naujai diagnozuoto krūties vėžio kaštai Lietuvoje 2011 m. siekė apie 10 mln. Lt. 

Didžiausią dalį tiesioginių krūties vėžio kaštų sudarė chemoterapinio gydymo (26 proc.), 

chirurginio gydymo (25 proc.) ir kompensuojamų antinavikinių vaistų kaštai (14 proc.). Moterų, 

kurioms diagnozuotas IV stadijos vėžys, gydymui antinavikinias kompensuojamais vaistais 

pirmaisiais ligos metais buvo skirta 3,5 karto daugiau PSDF lėšų nei moterims, kurioms 

diagnozuotas mažesnės stadijos vėžys. Metiniai netiesioginiai krūties vėžio kaštai, sąlygoti 

prarastų darbingų gyvenimo metų, 2011 m. sudarė apie 9 mln. Lt. Dėl ankstyvos mirties tirtos 

populiacijos moterys vidutiniškai prarado 15 gyvenimo metų. Lietuvos moterų, susirgusiųjų 

krūties vėžiu, gyvenimo kokybė buvo žemesnė nei kitų Europos šalių moterų. Jas vargino 

pablogėjusi bendra sveikata, emociniai išgyvenimai. Daugumai moterų buvo būdingi depresijos 

ir nerimo simptomai. Nerimas buvo labiau išreikštas gyvenančioms miestuose ir turinčioms 

aukštesnįjį arba nebaigtą aukštąjį išsilavinimą moterims. Svarbiausi veiksniai, sąlygojantys 

geresnę tiriamųjų gyvenimo kokybę, buvo artimųjų parama, naudojimasis psichologinės 

pagalbos paslaugomis, geresnė finansinė situacija ir darbinis užimtumas. Kombinuotas 

chirurginis ir chemoterapinis gydymas per pirmuosius ligos metus buvo svarbiausias klinikinis 

gyvenimo kokybę sąlygojanti veiksnys. Krūties vėžiu susirgusių moterų gyvenimo metai, 

palyginti su sveikomis, buvo blogesni 0,18 QALY.  

Ekonominė cukrinio diabeto kaštų analizė atlikta 762 sergančiųjų grupėje, klausimynus apie 

gyvenimo kokybę (ADDQoL, SF-36, DTSQs, EQ 5D) užpildė 303 žmonės (53 proc.). Sergantieji 

2 tipo cukrinio diabetu savo gyvenimo kokybę įvertino pakankamai negatyviai. Tyrimo metu 

nustatyti šie gyvenimo kokybę neigiamai įtakojantys veiksniai: lėtinės cukrinio diabeto 

komplikacijos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių pokyčių nebuvimas, pensijinis amžius. 

Didžiausia dalis 2 tipo cukrinio diabeto tiesioginių sveikatos priežiūros kaštų panaudojama 

apmokėti stacionarinio gydymo paslaugoms ir kompensuojamų medikamentų išlaidoms. 

Sergančiųjų, kuriems diagnozuotos lėtinės cukrinio diabeto komplikacijos, sveikatos priežiūros 

išlaidos buvo didesnės negu jų neturinčių. Netiesioginių 2 tipo cukrinio diabeto kaštų vidurkis 
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vienam asmeniui 2011 m. buvo 121314 LTL ir 5,8 prarasti darbingi gyvenimo metai. Šie 

nuostoliai buvo sąlygoti darbingo amžiaus tiriamųjų ankstyvos mirties. Sergančiųjų 2 tipo cukriniu 

diabetu kokybiškai gyvenimo metai (QALY) 0,17 metų trumpesni, palyginus su sveikais. 

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

veiksniai“ (LIG-11009, vadovė N.Mickuvienė) analizuoti sergančiųjų išemine širdies liga (IŠL) 

gyvenimo kokybę pažeidžiantys veiksniai: psichikos sutrikimai, endokrininiai ir uždegiminiai 

bei hormonų žymenys ir jų tarpusavio sąsajos, remiantis ilgalaikio stebėjimo duomenimis. Į 

tyrimą įtraukti 1072 sergantieji IŠL, atvykę reabilitacijai į LSMU Elgesio medicinos instituto 

kliniką. Tirta sergančiųjų IŠL ilgalaikė gyvenimo kokybė, psichikos sutrikimai, psichosocialiniai 

veiksniai (struktūrizuotas MINI interviu, Becko (BDI–II) ir HAD klausimynai, Dešimties 

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

asmenybės klausimynas, Daugiadimensinė gaunamos socialinės paramos skalė, Gyvenimo 

įvykių streso skalė, Gyvenimo kokybės SF–36 ir Minesotos „Gyvenimas sergant širdies 

nepakankamumu“ klausimynai). Taip pat vertinti uždegiminiai (interleukinas-6 ir didelio 

jautrumo CRB) bei hormoniniai (prohormonas N-galinio smegenų natriuretinis peptidas (NT-

pro-BNP), TSH, FT4, FT3, rT3) žymenys. Nustatyta, kad nerimo ir depresijos simptomai 

stipriausiai įtakoja sergančiųjų IŠL su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, tačiau didelę įtaką 

turi ir tokie asmenybės bruožai kaip emocinis stabilumas. Sergančiųjų IŠL blogesnė gyvenimo 

kokybė yra susijusi su didesniu nuovargiu ir mažesniu fiziniu pajėgumu nepriklausomai nuo 

psichologinio distreso ir IŠL sunkumo. Nuovargio mažinimas ir/ar fizinio pajėgumo didinimas 

po ūmių koronarinių įvykių potencialiai gali sąlygoti gyvenimo kokybės gerėjimą, tačiau yra 

reikalingi papildomi tyrimai. Suvokiamos socialinės paramos stoka ir daug patirtų stresinių 

gyvenimo įvykių blogina gyvenimo kokybę, ypač sergančioms IŠL moterims. Sumažėjusi 

skydliaukės hormonų sekrecija yra susijusi su blogesne fizine ir psichine gyvenimo kokybe 

sergantiesiems IŠL. Padidėjusi FT4 koncentracija didino sunkaus kardiovaskulinio įvykio 

pasireiškimo per du metus, tikimybę statistiškai reikšmingai apie 3 kartus. Sergantiesiems IŠL su 

lengvu širdies funkcijos nepakankamumu emocijų sutrikimo simptomai yra susiję su blogesne 

psichine ir fizine gyvenimo kokybe. Sergantiesiems IŠL su vidutinio sunkumo širdies funkcijos 

nepakankamumu emocijų sutrikimo simptomai yra susiję tik su blogesne emocine gyvenimo 

kokybe, bet nesusiję su fizine gyvenimo kokybe. Didesnė NT-proBNP koncentracija buvo 

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

susijusios gyvenimo kokybės sritims NT-proBNP koncentracija įtakos neturėjo. Nustatytos 

sergančiųjų IŠL subjektyviai jaučiamo nuovargio sąsajos su depresija ir nerimu bei fiziniu 

pajėgumu. Dažnesnis ramybės ŠR dažnis, sumažintas ŠR variabilumas ir mažesnės ŠR spektro 

aukštų ir lėtų dažnių komponenčių vertės gali būti subjektyviai jaučiamo nuovargio prediktoriai. 

 

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

apie profilaktinių programų efektyvumą. 

Projektai nevykdyti  

 

1.3.3 tema. 

Projektai nevykdyti 
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2 uždavinys. Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio 

vaizdinimo metodus lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai ir ankstyvai diagnostikai 

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“ (LIG-12013, vadovas V. A. Skeberdis) metu buvo tęsiami tunelinių 

nanovamzdelių (TNT) formavimosi ir jų elektrinių bei pralaidumo savybių navikinėse ir širdies 

ląstelėse tyrimai. Buvo ištirti ir charakterizuoti TNT žmogaus gerklų plokščialąstelinio 

piktybinio naviko audiniuose ir kultūroje, nustatytas plyšinių jungčių susidarymas tarp triušio 

širdies miocitų ir skeleto mioblastų bei mezenchiminių ląstelių, TNT susidarymas tarp gerklų 

naviko ląstelių ir žmogaus plaučių fibroblastų bei jų savybės, TNT reikšmė gerklų naviko 

invazyvumui. Šie tyrimai suteikia naujų žinių apie fundamentalius ląstelių sąveikos, 

diferenciacijos bei vėžio išplitimo mechanizmus ir galimybę juos reguliuoti.  

Projekto „Karboanhidrazės hCA XII, kaip vėžinių ląstelių žymens, diagnozinio potencialo 

įvertinimas“ (LIG-12029, vad. D. Matulis) vykdymo metu sukurti ir įvertinti nauji 

karboanhidrazių slopikliai bei sukurti, optimizuoti ir panaudoti atvirkštinės transkripcijos 

polimerazės grandininės reakcijos ir imunohistocheminis metodai hCA XII raiškai įvertinti 

pacientų vėžiniuose mėginiuose. Šie metodai dėl aukšto specifiškumo ir jautrumo yra perspektyvūs 

naudoti hCA XII kaip diagnozinį piktybinio naviko ląstelių žymenį klinikiniuose tyrimuose.  

 

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“ (LIG-12002, vadovas G.Barauskas) vykdymo metu vertinta žvaigždinių ląstelių, išskirtų 

iš žmogaus kasos, gyvybingumo, proliferacinio aktyvumo ir energetinio metabolizmo 

priklausomybė nuo alkoholio koncentracijos. Naudojant imunocitocheminius, Western Blot, 

ELISA ir ląstelių metabolinio aktyvumo tyrimus buvo nustatyta optimali stimuliuojanti (didėjo 

kolageno-I, fibronektino, aktino sintezė, energetinis metabolizmas, ląstelių gyvybingumas), 

alkoholio koncentracija (0,5%). Įgytos technologinės žinios apie alkoholiu paveiktų žvaigždinių 

ląstelių proliferacinį ir funkcinį aktyvumą yra svarbios tolesniems tyrimams, siekiant valdyti šių 

ląstelių aktyvumą biologiškai aktyviais junginiais (flavanoidais) kasos vėžio ir lėtinio pankreatito 

patogenezėje. 

Projekto „Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai“ (LIG-12048, vadovė. 

R.Morkūnienė) vykdymo metu išaiškintas Alzheimerio ligos (AL) patogenezėje dalyvaujančių 

beta amiloido (Aβ), taip pat virusinės kilmės oligomerinių peptidų ir jų formuojamų imuninių 

kompleksų toksinio poveikio kultivuojamoms ląstelėms mechanizmas. Nustatyta, kad Aβ, 

virusinės kilmės VP1, MTP-N, MeNP peptidų ir jų specifinių antikūnų kompleksų toksiškumą 
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neuronams lemia oligomerinė/multimerinė antigeno struktūra ir antikūno Fc dalis, kuri jungiasi 

prie mikroglijos Fc gama receptorių ir sukelia mikroglijos ląstelių aktyvaciją. Sukurti A peptidų 

gavimo protokolai, kurie remiasi proteolizinio hibridinio baltymo, turinčio A fragmentą, 

skaldymą panaudojant kaspazes, tokiu būdu imituojant biologines Aβ susidarymo sąlygas 

(dinaminės šviesos sklaidos metodu įvertinta, kad aptinkami maži A peptidai). Atliktas AL 

sergančiųjų patologinės būsenos vertinimas dinamikoje per 6-12 mėn. laikotarpį. Gautos naujos 

žinios apie fundamentalius ląstelių žūties mechanizmus yra svarbios ieškant naujų efektyvių AL 

diagnostinių ir terapinių priemonių. 

 

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. 

Projekto „Th9 limfocitų raiškos ir eozinofilų aktyvumo reikšmė alerginių kvėpavimo ligų 

eigos prognozavimui“ (LIG-12057, vadovas R.Sakalauskas) tikslas buvo nustatyti Th9 limfocitų 

raiškos bei eozinofilų aktyvumo ir juos įtakojančių molekulinių žymenų reikšmę alerginių 

kvėpavimo ligų (alergine astma ir alerginiu rinitu) eigos progresavimui. Vykdymo metu 

nustatyta sergančiųjų alergine astma ir alerginiu rinitu klinikinių požymių skirtumai, uždegimo 

ląstelių TH raiškos ir ląstelių aktyvumo skirtumai, susiję su kvėpavimo takų ligų uždegimo 

pobūdžiu ir ligos  patofiziologinėmis savybėmis. Parodyta, kad TH9 limfocitai ir jų išskiriami 

IL-9 yra svarbūs sisteminio uždegimo žymenys sergant alerginėmis kvėpavimo takų ligomis.  

 

3 priemonė. Parinkti audinių molekulinio persitvarkymo biožymenų kompleksus 

ankstyvajai ligų diagnostikai, eigos prognozavimui, gydymui ir prevencijai 

Projekto „Gliomų diagnostinių žymenų paieška tiriant gliomagenezėje dalyvaujančių genų 

raišką ir funkciją“ (LIG-12003, vadovas A.Kazlauskas) tikslas nustatyti genus, kurių 

promotorinių sekų metilinimas arba raiška galėtų būti susijusi su gliomos navikų diagnostika. Šio 

tikslo įgyvendinimui skirtingo piktybiškumo laipsnio gliomose buvo tiriamas genų metilinimas ir 

baltymų raiška, naudojant imunoblotingą. Tam buvo pasirinkti 22 genai remiantis informacija 

apie šių genų promotorių metilinimo dažnio ir/arba raiškos sąsajas su neuroonkogeneze. 

Sudarant tiriamųjų genų sąrašą, vadovautasi dviem pagrindiniais kriterijais: tiriamojo geno 

promotoriaus metilinimo dažniu gliomose arba kito tipo piktybiniuose navikuose ir žinoma šio 

geno sąsaja su neuroonkogeneze. Iš jų 20 buvo pasirinkti kaip tyrimo objektai remiantis 

paskelbtomis metilinimo studijomis, o kiti 2 genai (SEMA3C ir GLI1) buvo pasirinkti dėl jų 

sąsajos su galvos smegenų vystymusi ir onkogeneze. Bendroji tyrimams panaudotų mėginių 

imtis – 138 skirtingo piktybiškumo gliomų mėginiai, kurie gauti iš LSMU Kauno klinikų 

Neurochirurgijos klinikoje operuotų gliomomis sergančių pacientų. Vykdant projektą 2013 

metais  ištirta iki 138 skirtingos patologijos gliomų: 14 I laipsnio astrocitomų (pilocitinių), 46 II 

laipsnio astrocitomos (difuzinės), 29 III laipsnio astrocitomos (anaplastinės) ir 49 IV laipsnio 

astrocitomos (glioblastomos) navikai. Ištyrus metilinimo dažnį skirtingo piktybiškumo laipsnio 

gliomos mėginiuose nustatyti diagnoziniu potencialu pasižymėję genai. Tirtuose genuose – 

MGMT, DR4, CASP8, ESR1, GATA, HOXA11, TFPI2, MMP9 ir MMP14, patikimo genų 

metilinimo ir baltymų raiškos skirtumo tarp skirtingo piktybiškumo gliomų grupių nenustatyta. 

Patikimi skirtumai tarp skirtingo piktybiškumo laipsnių tiriamųjų genų metilinimo ir baltymo 
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raiškos nustatyti šiems genams: NDRG2, SEMA3C, AREG, RUNX3, AHR, TES, TGFB1 ir 

CDKN2A. Sumažėjusi NDRG2 geno raiška ir mažėsnis baltymo kiekis statistiškai patikimai 

siejosi su mažesne pacientų gyvenimo trukme. Su mažesniu išgyvenamumu taip pat patikimai 

siejosi padidėjusi SEMA3C geno raiška. Šie genai yra potencialūs molekuliniai žymenys gliomų 

piktybiškumo diagnostikai.  

Projekto „Kryptinga naujoji sekoskaita krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio 

genetinei predispozicijai“ (LIG-12022, vadovas R.Janavičius) tikslas – sukurti tobulesnius 

paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio (KKSV) prevencijos ir diagnostikos 

metodus taikant naujos kartos kryptingą sekoskaitą, kuri įgalina vienu metu analizuoti daug genų 

mažesnėmis sąnaudomis. 2013 m. buvo sprendžiami trys projekto uždaviniai: visuminės analizės 

pagrindu paveldimo krūties, kiaušidžių bei storosios žarnos vėžio genetinės predispozicijos 

molekulinių žymenų komplekso sukūrimas; naujos kartos kryptingos sekoskaitos (NKKS) 

platformos analitinis validavimas; genetiškai sąlygoto vėžio predispozicijos dalies nustatymas 

tiriamojoje krūties ir kiaušidžių vėžio imtyje. Tam buvo kuriami specifiniai molekuliniai zondai, 

skirti 22 unikalių paveldimos krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio genetinės 

predispozicijos genų kryptingam daugybiniam pagausinimui. NKKS platformos validavimas 

buvo atliekamas naudojant anksčiau patvirtintus paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos 

vėžio sindromų mėginius su mutacijomis. Projekto eigoje gauti duomenys buvo naudojami 

teikiant rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės posėdžiams dėl 

onkogenetinių indikacijų dėl paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos vėžio sindromų. 

Projekto vykdymo metu gauti rezultatai apibendrinti 2-ose mokslinėse publikacijose, 

atspausdintose Thomson Reuters duomenų bazių žurnaluose. Vienoje iš publikacijų parodyta, 

kad Lietuvos ir Lenkijos gyventojų populiacijoms yra būdinga unikali, niekur kitur neaptinkama 

geno MSH2 mutacija (c.2388delT). Šio geno produktai dalyvauja neteisingai suporuotų 

nukleotidų reparacijoje ir yra svarbūs vėžinių ligų išsivystymui (mutacijos didina ligos riziką). 

Kitoje publikacijoje parodyta, kad navikų supresijos geno BRCA1 mutacija c.4035delA yra 

atsiradusi maždaug prieš 1550 metų dabartinės Lietuvos teritorijoje ir iš čia išplito į kaimynines 

teritorijas (Rusiją, Latviją ir Lenkiją). Šios dvi genų mutacijos gali būti specifiniai Lietuvos 

gyventojų populiacijai žymenys. Tęsiant projekto vykdymą numatytas storosios žarnos vėžio 

imties pildymas, tolimesnis NKKS sistemos eksperimentinių sąlygų optimizavimas bei turimų 

KKSV imties analizė. 

Vykdant projektą „Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų 

tyrimas“ (LIG-12027, vadovė R.Navakauskienė) kompleksiškai tiriami leukemijos molekuliniai 

persitvarkymo biožymenys bei įvertinami jų veikimo molekuliniai mechanizmai sveikose ir 

leukeminėse ląstelėse. 2013 metais naudojant in vitro modelinę sistemą buvo nustatyti genų, 

svarbių normaliai hematopoetinei diferenciacijai – GCSF, C/EBP, RAR beta ir kt., metilinimo 

pokyčiai genų promotorinėse srityse; identifikuoti baltymų kompleksai, dalyvaujantys genų 

aktyvavime leukeminių ląstelių diferenciacijos metu. Žmogaus leukeminės ląstelės HL-60 ir 

NB4 buvo veikiamos įvairiais epigenetiniais modifikatoriais – histonų metiltransferazių (HMT) 

ir histonų deacetilazių (HDAC) inhibitoriais, bei diferenciacijos induktoriumi reitnoine rūgštimi 

(RA). Parodyta, kad po poveikių keičiasi RAR beta, C/EBP alfa, C/EBP delta, kadherino, p15 ir 

p16 genų promotorinių sričių metilinimo laipsnis. Darbe naudoti epigenetiniai agentai (HDAC 

slopiklis - belinostatas ir HMT slopikliais – Bix ir 3-DZNeplanocinas A) iki šiol nebuvo taikomi 

mieloidinės leukemijos diferenciacinei terapijai. Darbe gauti rezultatai patvirtino HDAC 
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inhibitoriaus Belinostato potencines priešvėžines savybes: leukemijos ląstelių augimo stabdymą 

ir granulocitinės diferenciacijos efektyvinimą, veikiant chromatino struktūros pokyčius, kurie 

lemia diferenciaciją ar išgyvenimą sąlygojančių genų raišką. Gauti duomenys taip pat rodo, kad 

HMT blokavimas naudotais slopikliais (Bix ir 3-DZNeplanocinas A) turi priešleukeminį poveikį 

ir gali būti naudingas diferenciacinės terapijos galimybių vystymui epigenetiniu pagrindu. 

Apibendrinant, pasiekti projekto rezultatai rodo, jog HMTI kombinacijoje su HDACI ir RA gali 

potencialiai pasitarnauti žmogaus ūmios promielocitinės leukemijos gydymui. Rezultatai suteikia 

prielaidą, kad naudoti HDAC ir HMT slopikliai gali būti efektyvūs leukemijos epigenetinei 

diferenciacinei terapijai.  

Projekto „Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio reikšmingumo 

įvertinimui, kūrimas“ (LIG-12034, vadovas J.Lazutka) tikslas - parinkti naujus molekulinius 

prostatos vėžio žymenis (genų mutacijas ir epimutacijas, genų ir mikroRNR raiškos pakitimus, 

funkciškai ar struktūriškai pakitusius baltymus), galinčius padėti prognozuoti ligos eigą ir 

parinkti tinkamą gydymą, taip sumažinant bereikalingų radikalių intervencijų skaičių ir gerinant 

pacientų gyvenimo kokybę. Vykdant projektą šiais metais buvo tęsiamas naujų pacientų 

biologinės medžiagos rinkimas, taip pat atliekama naujų biožymenų paieška. Atliekant naujų 

biožymenų paiešką prostatos navikuose, DNR mikrogardelių metodu buvo nustatytas agresyvių 

(progresuojančių) navikų DNR metilinimo ir miRNR raiškos profilis ir palygintas su 

neprogresuojančių navikų profiliu; TaqMan mažo tankio gardelių metodu ar/ir kPGR metodu 

validuoti nustatytos raiškos skirtumai; vieno nukleotido polimorfizmo (VNP) analizės metodu 

identifikuoti specifinių genų polimorfizmai, leidžiantys prognozuoti klinikinę ligos eigą. 

Tolimesniam validavimui atrinkti genai-kandidatai: GHRH, GPR52, CHI3L2, OLR1, FABP7, 

SAA2, MT1E, ERG, TERT, EZH2 ir HPN. Atlikus miRNR raiškos tyrimą mikrogardelių metodu, 

nustatyta 15 miRNR (miR-95, miR-206, miR-885-3p ir kt.), kurių raiška yra 6 ir daugiau kartų 

didesnė agresyvios eigos navikuose, lyginant su neprogresavusiais. Šios miRNR yra geri 

potencialūs biožymenys, tinkami tolimesniems tyrimams. Tiriant VNP, kaip galimus biožymenis 

prostatos vėžio klinikinei eigai įvertinti, buvo pastebėta, kad rs10778534 gali būti biožymeniu, 

skiriančiu gerybinę prostatos hiperplaziją nuo prostatos adenokarcinomos, rs1137100 yra susijęs 

su mažesne kliniškai agresyvaus prostatos vėžio rizika. Nustatytos biomolekulės yra geri 

kandidatai būti neinvaziniais biožymenimis, padedančiais pasirinkti tinkamą pacientų gydymo 

strategiją.  

 

4 priemonė. Nustatyti audinių struktūrinio persitvarkymo neinvazinio vaizdinimo metodų 

vertę ankstyvajai ligų diagnostikai, prognozavimui ir gydymo taktikos parinkimui 

Projektas LIG-12023 „Kylančiosios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir 

biomechanikos žymenų paieška“ (vadovas V. Lesauskaitė). Projekto metu atlikti tyrimai parodė, 

kad aortos sienos medijos cistinės degeneracijos raiška yra statistiškai patikimai didesnė, kai yra 

aortos aneurizma arba disekacija lyginant su aortos postenozine dilatacija. Nustatyta, kad 

pacientai, kuriems buvo aortos disekacija, statistiškai patikimai dažniau turėjo MMP-9 -1562 T/T 

genotipą, didinantį geno raišką negu referentinės grupės asmenys. Autoriai taip pat nustatė, kad 

kylančiosios aortos echokardiografiniai parametrai tarp asmenų turinčių KADP riziką 

mažinančius genotipus bei tarp asmenų, turinčių KADP riziką didinančius genotipus, 

kylančiosios aortos echokardiografiniai parametrai nesiskiria. Atlikti tyrimai parodė, kad 
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neinvazinė, lengvai prieinama taškelių žymėjimo echokardiografija gali būti taikoma tiriant 

aortos mechaniką. 

Projekto „Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR kaip virškinimo sistemos vėžinių 

susirgimų biožymenys“ (LIG-12025, vadovas A.Kanopka) autoriai nustatė, jog splaisingo 

veiksnių raiška baltymo lygmenyje virškinamojo trakto ląstelių linijose dažniausiai mažėja arba 

nekinta lyginant su jų raiška žmogaus embrioninėje inkstų ląstelių linijoje 293A. Taip pat 

nustatyta, kad splaisingo faktorių raiška baltymų lygmenyje tyrinėtų ląstelių linijų dažniausiai 

yra reguliuojama arba RNR transporto iš ląstelių branduolio, arba transliacijos lygmenyse. 

Splaisingo profilių tyrime nustatyta, kad RAC1 ir Fas genų splaisingo profiliai, priklausomai nuo 

splaisingo veiksnių raiškos, yra skirtingi. Tyrinėjant mirtronų raišką tyrinėtose ląstelių linijose 

lyginant su jų raiška žmogaus embrioninėje inkstų ląstelių linijoje 293A autoriai nustatė, kad 

pre-iRNR splaisingo veiksnių raiškos pokyčiai koreliuoja su pakitusia mirtronų raiška. 

 



 18 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ 2013 metų ataskaitos išvados 

pateiktos atsižvelgiant į šios programos 2010-2014 metų vykdymo detaliajame plane 

(Patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto 2010 m. birželio 22 

d. nutarimu Nr. 072-GTM-1) numatytus bendrus laukiamus programos rezultatus:  

1. Lėtinių ligų rizikos prognozavimo modelių sukūrimas bei socialinių ir geografinių 

netolygumų tyrimas padės nustatyti pažeidžiamiausias visuomenės grupes ir tikslingiau 

paskirstyti lėšas lėtinių neinfekcinių ligų (LNL) profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. 

Ekonominių ir socialinių LNL pasekmių mokslinis vertinimas padės objektyviau vertinti šių ligų 

problemą ir ekonominį profilaktinių programų veiksmingumą: 

1.1 Įvertintos storosios ir tiesiosios žarnos vėžio, krūties vėžio bei antrojo tipo cukrinio 

diabeto ekonominės ir socialinės pasekmės Lietuvoje bei pateiktos rekomendacijos tyrimo metu 

nustatytoms problemoms spręsti. 

2. Nauji moksliniais tyrimais pagrįsti LNL profilaktikos metodai sudarys prielaidas mažinti 

gyventojų sergamumą šioms ligomis ir mirtingumą nuo šių ligų: 

2.1 Nustatyti veiksniai didinantys moksleivių padidėjusio arterinio kraujo spaudimo 

galimybę. Remiantis tyrimo rezultatais pateiktos paauglių padidėjusio arterinio kraujo spaudimo 

profilaktikos rekomendacijos.  

2.2 Įrodyta, kad vaikystėje nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniai (nutukimas, 

padidėjęs arterinis kraujo spaudimas) glaudžiai siejasi su vidutinio amžiaus asmenų rizikos 

veiksniais.  

2.3 Tirti alerginių ligų rizikos genetiniai ir aplinkos veiksniai Lietuvos naujagimių 

kohortoje. 

2.4 Remiantis psichosomatiniais tyrimais nustatyti veiksniai didinantys sergamumą ir 

mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir pateiktos rekomendacijos jiems mažinti. 

3. LNL molekulinių, genetinių, epigenetinių ir ląstelinių mechanizmų tyrimai sudarys 

pagrindą ankstyvajai ligų diagnostikai ir inovatyvių gydymo metodų kūrimui:  

3.1 Tiriant piktybinius navikus buvo atliekami fundamentiniai onkogenezės tyrimai, 

kuriami metodai piktybinių ląstelių diagnostikai, paveldimo krūties, kiaušidžių ir storosios 

žarnos vėžio prevencijai ir diagnostikai, panaudojant naujos kartos kryptingą sekoskaitą, ieškomi 

smegenų gliomos, prostatos vėžio ir virškinimo sistemos piktybinių navikų eigos prognozavimo 

molekuliniai žymenys, kompleksiškai tiriami leukeminių ląstelių molekuliniai persitvarkymo 

biožymenis bei nauji molekuliniai ūmios promielocitinės leukemijos gydymo mechanizmai.  

3.2 Tiriant Alzhaimerio ligos molekulinius mechanizmus išaiškintas beta amiloido (Aβ), 

taip pat virusinės kilmės oligomerinių peptidų ir jų formuojamų imuninių kompleksų toksinio 

poveikio kultivuojamoms ląstelėms mechanizmas. Sukurti A peptidų gavimo protokolai, 

imituojantys biologines Aβ susidarymo sąlygas.  

3.3 Tiriant alerginių kvėpavimo ligų molekulinius ir ląstelinius mechanizmus nustatyta, 

kad Th9 limfocitai ir jų išskiriamas IL-9 yra svarbūs sisteminio uždegimo žymenys sergant 

alerginėmis kvėpavimo takų ligomis.  

3.4 Vykdant kylančiosios aortos dilatacinės patologijos molekulinių ir biomechanikos 

žymenų paiešką nustatyta, kad MMP-9 -1562 T/T genotipas didina aortos atsisluoksniavimo 

galimybę. 
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4. Mokslinių tyrimų rezultatai bus pateikti mokslinėse publikacijose (monografijose, 

studijose, moksliniuose straipsniuose ar kt.): 

4.1 Tyrimo rezultatai 2013 metais buvo pateikti 7 straipsniuose, publikuotuose užsienyje 

leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) 

Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje ir vienas straipsnis Lietuvoje leidžiamame 

periodiniame mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį Impact Factor Thomson Reuters 

Web of Knowledge duomenų bazėje.  

5. Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida ir populiarinimas: 

5.1 Ruošiama ar priduota spaudai dar 30 publikacijų, kurias žadama publikuoti užsienyje 

leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose turinčiuose cituojamumo rodiklį (ImpactFactor), 

bei Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose.  

5.2 Pristatyta 16 pranešimų tarptautinėse ir Lietuvoje vykusiose konferencijose.  

5.3 Paskelbtos 8 publikacijos kituose Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose.  

Rekomendacijos. Remiantis Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ 

vykdymo detaliuoju planu numatyta, kad mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu bus parengtos 

rekomendacijos visuomenei ir valstybės institucijoms. Atsižvelgiant į tai vertinant ataskaitas, 

ypač baigiamąsias, būtina atkreipti dėmesį į rekomendacijų formuluotes. 
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PRIEDAI 

 

I priedas. Projektų, vykdytų 2013 metais, sąrašas  

Eil.

Nr. 

Projekto reg. Nr. 

(projekto 

finansavimo 

sutarties Nr.) 

Projekto vadovas Vykdančioji institucija 
Projekto pavadinimas 

(projekto vykdymo terminas) 

Skirta lėšų 2013 m. 

(panaudota iki 

2013.11.01),  

tūkst. Lt 

1. LIG-11007 

(LIG-03/2011) 

Robertas Bunevičius Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Pirminės sveikatos priežiūros pacientų psichikos sutrikimų ir 

metabolinio sindromo įtaka mirtingumui. (2011.09.01–2013.12.31) 

81.1 (72.1) 

2. LIG-11008 

(LIG-05/2011) 

Žilvinas Padaiga Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas Medicinos akademija 

Krūties vėžiu ir cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimo kokybės ir 

ligos ekonominis vertinimas. (2011.09.20–2013.12.31) 

89.9 (89.9) 

3. LIG-11009 

(LIG-04/2011) 

Narseta Mickuvienė Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybę ir ligos baigtis 

sąlygojantys veiksniai. (2011.09.01–2013.12.31) 

88.2 (0) 

4. LIG-11014 

(LIG-02/2011) 

Virginija Dulskienė Lietuvos Sveikatos Mokslų 

Universitetas, Medicinos akademija 

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

jį įtakojantys veiksniai. (2011.09.01–2013.12.31) 

138.7 (136.2) 

5. LIG-11017 

(LIG-01/2011) 

Kęstutis Strupas Vilniaus universitetas Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, neįgalumo, 

gyvenimo kokybės tyrimas Lietuvoje. (2011.09.01–2013.12.31) 

137 (133.7) 

6. LIG-12002 

(LIG-12/2012) 

Giedrius Barauskas Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Kasos Žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir redokso būsenos tyrimai. 

(2012.04.01–2014.12.31) 

200.8 (176.5) 

7. LIG-12003 

(LIG-11/2012) 

Arūnas Kazlauskas Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Gliomų diagnostinių žymenų paieška tiriant gliomagenezėje 

dalyvaujančių genų raišką ir funkciją. (2012.03.01–2014.12.31) 

333.4 (200.8) 

8. LIG-12005 

(LIG-03/2012) 

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) 

231.6 (203.1) 

9. LIG-12013 

(LIG-13/2012) 

Vytenis Arvydas 

Skerbedis 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Tarpląstelinių tunelinių nanovamzdelių formavimosi ir savybių 

tyrimai. (2012.03.01–2014.12.31) 

250.1 (179.8) 

10. LIG-12019 

(LIG-01/2012) 

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) 

236.8 (197.9) 

11. LIG-12022 

(LIG-07/2012) 

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) 

246 (195.8) 

12. LIG-12023 

(LIG-05/2012) 

Vaiva Lesauskaitė Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Kylančiosios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir 

biomechanikos žymenų paieška. (2012.03.01–2014.12.31) 

177.4 (125.4) 

13. LIG-12025 

(LIG-10/2012) 

Arvydas Kanopka Vilniaus universitetas, 

Biotechnologijos institutas 

Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR kaip virškinimo 

sistemos vėžinių susirgimų biožymenys. (2012.06.01–2014.12.31) 

300.6 (218.2) 

14. LIG-12027 

(LIG-06/2012) 

Rūta Navakauskienė Vilniaus universitetas Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų 

tyrimas. (2012.05.02–2014.12.31) 

236.1 (236.1) 

15. LIG-12029 

(LIG-09/2012) 

Daumantas Matulis Vilniaus universitetas Karboanhidrazės hCA XII, kaip vėžinių ląstelių žymens, diagnostinio 

potencialo įvertinimas. (2012.05.02–2014.12.31) 

221.7 (146.4) 
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16. LIG-12031 

(LIG-02/2012) 

Rūta Dubakienė Vilniaus universitetas Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai Lietuvos 

naujagimių kohortoje. (2012.04.01–2014.12.31) 

253.8 (176.7) 

17. LIG-12034 

(LIG-14/2012) 

Juozas Lazutka Vilniaus universitetas Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio 

reikšmingumo įvertinimui, kūrimas. (2012.06.01–2014.12.31) 

216 (162.7) 

18. LIG-12048 

(LIG-04/2012) 

Ramunė Morkūnienė Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai. 

(2012.05.02–2014.12.31) 

353.8 (257.2) 

19. LIG-12057 

(LIG-08/2012) 

Raimundas 

Sakalauskas 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

h9 limfocitų raiškos ir eozinofilų aktyvumo reikšmė alerginių 

kvėpavimo ligų eigos prognozavimui. (2012.07.01– 2014.12.31) 

153.5 (131.3) 

 

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

pavadinimas, vykdančioji institucija, skirta lėšų ir kt.) 
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II priedas. Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ mokslinių 

tyrimų rezultatai 2013 metais 

Kodas Mokslinių tyrimų rezultatai
1
 Skaičius

2
 

Fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslų projektams 

GT1. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir 

knygų skyriai 

0 

GT2a Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo 

leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson 

Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje 

1 

GT2b Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo 

leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson 

Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje 

7 

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 

0 

GT4. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios 

augalų veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS 

Testing) 

0 

GT5. Pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruotos gyvūnų veislės 0 

GT6. Naujos technologijos
3
 0 

GT7. Nauji gaminiai
4
 0 

GT8. Patentai Lietuvoje
5
 0 

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje
6
 0 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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). 

 

2013 metais Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ projektų 

vykdyme dalyvavo 17 doktorantų.  

2013 metais Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ projektų 

vykdymo metu gauti duomenys: 

 Publikuoti septyniuose užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, 

turinčiose aukštą cituojamumo rodiklį (Impact Factor) (1,5-4,3). 

 Ruošiama ar priduota spaudai dar 30 publikacijų kurias žadama publikuoti užsienyje 

leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact 

Factor), bei Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose. 

 Pristatyta 16 pranešimų tarptautinėse ir Lietuvoje vykusiose konferencijose. 

 Paskelbtos 6 publikacijos kituose Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose. 

 Paskeltos 2 publikacijos tarptautiniuose leidiniuose pakol kas dar neturinčiuose citavimo 

rodiklio. 

 

  


