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Ši COST TD1007 veikla yra tarpdisciplininė ir apima keletą mokslo sričių ir reikalauja 

fundamentalių žinių, kad būtų sukurtos naujos molekulinio vaizdinimo technologijos ir taikymai 

ligų ir biologinių procesų stebėsenai.  

Pagrindinis  COST TD1007 tikslas - patobulinti egzistuojančias PET-MRI bimodalinio 

molekulinio vaizdinimo technologijas ir taikymus ligų ir biologinių procesų stebėsenai. 

Medikų netenkina šiuo metu kaip pagrindinis MRI kontrastinis agentas  naudojami gadolinio  

Gd(III) junginiai kadangi: 

- nepakankama skiriamoji geba (1-3milimetrai), 

- toksiški, nepasišalina iš organizmo visu 100 procentų 

- netinka silpniems ligoniams, vaikams. 

Vykdant šį projektą mes  t.y. LEU pasiūlėme  pagerinti gadolinio Gd(III) kontrastinį 

efektyvumą, panaudojant hibridinę sistemą dendrimeras - gadolinis Gd(III) – 

nanodeimantas. Šioje hibridinėje sistemoje kaip kontrastinio agento konteineriai yra 

vandenyje tirpūs poli( propylen-imino) PPI ir poli(amidoamino) PAMAM dendrimerai 

su fiksuoto dydžio nano tuštumomis. Dendrimeras apsaugo organizmą nuo kontrastinio 

agento toksinio poveikio ir pagerina kontrastinio agento relaksacijos laikus (tai didina 

MRI skiriamąją gebą). Tuštumose buvo patalpinami nanodeimantai kaip MRI 

kontrastiniai agentai. Nanodeimantai tai  nanometrinio dydžio deimanto dalelės, dėl jų 

didelio paviršiaus ploto, gero biologinio suderinamumo ir lengvo paviršiaus 

funkcionalizavimo biomolekulėmis bei cheminio inertiškumo ir netoksiškumo 

ląstelėms, yra perspektyvūs MRI vaizdinimui. Preadėti mūsų  eksperimentiniai ir 

teoriniai tyrimai parodė nanometrinę molekulinio vaizdinimo t.y. apie 10 kartų geresnę 

skiriamąją MRI gebą, bei ženkliai sumažintą  toksiškumą. 

 Informacija apie COST veiklą ir atliekamus tyrimus, vykdant šią veiklą bei gautus rezultatus 

pateikta LEU tinklapyje www.skl.vpu.lt  Sklaida apie COST projektinę veiklą spausdinama 

laikraštyje ,,Šviesa‘‘,COST veikla yra populiarinama tarp universiteto studentų, kur 2015  birželio 6 

d universiteto studentų mokslinėje konferencijoje buvo pristatyti  2 studentų moksliniai darbai 

vykdant COST projektinę veiklą. 

 Projekto rezultatai dalinai atsispindėjo patente L. Plėšniene, A. Plėšnys, R. Vaišnoras, 

"Photodynamic diagnostic of tissue fluids caused by oncological pathology", 2014-04-24 ir knygoje 

Vaišnoras et all in book: Smart Nanoparticles Technology, ch.21, InTech, (2012) 

http://www.intechopen.com/books/smart-nanoparticles-technology 

 Doktorantas Nerijus Karalius 2015 .05  13-16 dalyvavo doktorantų mokykloje Atėnų 

universitete skirtoje  PET/MRI kūrimui. 

http://www.skl.vpu.lt/


Doktorantai Nerijus Karalius ir Augustinas Kulbickas Lietuvos fizikos 41-oje 

konferencijoje  skaitė pranešimą tema ,, Apšvitintų nanodeimantų elektrinės savybės‘‘ 

Vilnius 2015 06 9-10.  

Prof. R, Vaišnoras 2015 05 17-20 4-je tarptautinėje PET-MR/SPEKT- MR molekulinio 

vaizdinimo konferencijoje organizuotoje Pizos universiteto skaitė pranešimą tema,, 

Dvigubos informacijos – magnetinis ir fluorecuojantis netoksiškas  MRI agentas‘‘. 

R.Vaišnoras 2015 05 21 dalyvavo  valdymo komiteto ir darbo grupės baigiamajame 

posėdyje, siekiant įsijungti į būsimus projektus. 

 Projektas baigėsi, tačiau šios krypties darbai tęsiami, šiuo metu baigiami  2 ISI  straipsniai.  

 

 

 

 

 

 


