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VUL Santariškių klinikose atlikta unikali
operacija – nauja viltis kamuojamiems
arterinės hipertenzijos
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LMB informacija
Iki gruodžio 31 d. Lietuvos medicinos bibliotekai suteikta nemokama prieiga prie
mokslinio žurnalo The New England Journal of Medicine. Tai jau 200 metų (nuo 1812
m.) leidžiamo medicinos žurnalo elektroninė versija. Santraukos, pilni straipsniai. Taip
pat rasite nemažai vaizdinės medžiagos.
Prisijungimas iš bibliotekos ir ﬁlialų kompiuterių.

Tuberkuliozė ir ŽIV infekcija yra glaudžiai
susijusios
Minint pasaulinę tuberkuliozės dieną užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos primena, kad
Europos regione tuberkuliozė – dažniausias
AIDS žymintis susirgimas tarp suaugusių asmenų. Pernai Lietuvoje tuberkulioze susirgo
30 proc. asmenų, kuriems nustatytas AIDS.
Europos regione 2010 m. tuberkuliozė (TB),
kaip AIDS žymintis susirgimas, užregistruotas 19 proc. atvejų. Daugiau informacijos.

Prideginus simpatinių nervų skaidulas galima sumažinti pacientams skiriamas
antihipertenzinių vaistų dozes nuo 9-12 iki 2-3 tablečių per dieną
Kovo 20 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (VUL
SK) dviem pacientams, sergantiems
rezistentiška (atsparia gydymui vaistais) arterine hipertenzija sėkmingai
atlikta unikali procedūra – inkstų arterijų denervacija. VUL SK generalinis
direktorius, kardiologas prof. Aleksandras Laucevičius sako, kad ši procedūra neseniai pradėta taikyti pasaulyje, o
Lietuvoje ji – pirmoji. VUL Santariškių
klinikų įvairių specialybių medikų komanda naujam gydymo būdui kruopščiai ruošėsi vienerius metus.
Prof. A. Laucevičius sako, jog tai –
džiugi diena, nes nuo dabar yra dar
viena galimybė pagerinti rezistentiškos arterinės hipertenzijos kamuojamų
žmonių sveikatą. „Sergantiems atsparia
gydymui vaistais hipertenzija žmonėms
kraujospūdžio sureguliuoti dažnai nepadeda net ir kelių vaistų deriniai, jie
vartoja nuo trijų iki dešimties skirtingų
vaistų. Dėl to kyla pavojus pacientų širdžiai, smegenims, inkstams bei kitiems
organams, o norimo vaistų poveikio
nėra“, – sako prof. A. Laucevičius.

Vienas iš gydytojų, atlikusių naująją
procedūrą, intervencinis kardiologas
Nerijus Misonis teigia, kad gydymo
metodas padės tiems pacientams, kuriems vaistais kraujospūdžio sumažinti
nepavyksta. „Į inkstų arterijas įvedus
specialų kateterį – elektrodą, atliekamas
simpatinių nervų skaidulų „prideginimas“. Tokia procedūra leidžia sumažinti
pacientams skiriamas antihipertenzinių
vaistų dozes nuo 9-12 iki 2-3 tablečių
per dieną“, – sako N. Misonis. Gydytojas pabrėžia, kad procedūrą galima atlikti ne visiems, o tik nuo tikrai vaistais
nekoreguojamos arterinės hipertenzijos kenčiantiems pacientams, ypač su
padidėjusiu simpatinės nervų sistemos
aktyvumu. Todėl prieš atrenkant procedūrai tinkamus pacientus yra atliekami
nuodugnūs tyrimai, visą parą stebimas
jų kraujospūdis.
Pacientai, kuriems atliktos pirmosios
procedūros, dvi dienas buvo stebimi, po
to išleisti gydytis ambulatoriškai. „Šiai
valandos trukmės procedūrai atlikti reikalingas labai įgudęs personalas, tačiau
pačiam pacientui ji nėra sudėtinga. Be

Balandžio 12 d. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
rengia 2-ją tarptautinę mokslinę konferenciją „Erkių platinamosios ligos“. Konferencija
vyks Lietuvos mokslų akademijoje. Konferencijos programa ir registracija: http://
www.ulac.lt/lt/2-ji-tarptautine-moksline-konferencija. Daugiau informacijos: Medicinos
entomologė dr. Milda Žygutienė, tel. (8 5)
230 0124, el. p. milda.zygutiene@ulac.lt

to, po jos 85–90 proc. atvejų pagerėja
ligonių būklė, o teigiamas jos poveikis
pasireiškia maždaug po trijų mėnesių“, – sakė prof. A. Laucevičius.
Procedūra, kurią VUL SK medikų
komanda atliko dviem klinikų pacientams, įžiebia viltį padėti daugybei žmonių. Arterine hipertenzija Lietuvoje
serga apie 50 - 60 proc. 25 - 65 metų
gyventojų. Apie 10 - 20 proc. sergančių
kenčia nuo sunkios šios ligos formos.
Prof. A. Laucevičiaus teigimu, ėmus
plačiau taikyti šią procedūrą, pagerėtų
pacientų būklė ir būtų sumažintos valstybės išlaidos, skiriamos vaistams ir hipertenzijos komplikacijoms – infarktui,
insultui, inkstų funkcijos nepakankamumui gydyti.

VPC įdiegti tyrimai, reikalingi
individualizuotam melanomos ir
plaučių vėžio gydymui parinkti

ANONSAI

Kovo 28 d. Vaikų ligoninės, VUL Santariškių
klinikų ﬁlialo Didžiojoje auditorijoje (Santariškių g. 7, Vilnius) vyks mokslinė-praktinė
konferencija „Vaikų tuberkuliozė XXI
amžiaus Lietuvoje“, skirta Pasaulinei tuberkuliozės dienai. Konferenciją organizuoja VU Medicinos fakultetas, VU MF Vaikų ligų
klinika ir Vaikų ligoninė VUL SK ﬁlialas.

Balandžio 21 d. prof. Arūnas Valiulis, Lietuvos
vaikų sveikatos tarybos pirmininkas, kviečia
vaikų pulmonologus ir kitus vaikų kvėpavimo ligomis besidominčius gydytojus
dalyvauti V Lietuvos vaikų pulmonologų
draugijos suvažiavime ir Lietuvos santalkos prieš lėtines kvėpavimo ligas (GARD
Lietuva) metinėje konferencijoje, kuri įvyks
Vilniuje, viešbučio „Radisson Blu Astorija“ konferencijų centre. Išankstinė dalyvių registracija
vyks iki š.m. balandžio 6 d. Daugiau informacijos tinklapyje www.pediatrija.org arba teirautis el. paštu arval@vmul.lt.

Genetikė G. Radžiuvienė dirba analizatoriumi „cobas z480“

Valstybiniame patologijos
centre, VšĮ VULSK ﬁliale, įdiegti
molekuliniai BRAF ir EGFR
genų mutacijų tyrimai. Šių
testų rezultatai leidžia parinkti
kiekvienam pacientui individualų
gydymą naujos kartos taikinine
terapija. Naviko molekulinė
analizė padeda aptikti pakitimus
vėžio genuose, įvertinti vėžio
piktybiškumą, prognozuoti ligos
eigą.
BRAF V600 geno mutacijos tiriamos
pacientams, sergantiems išplitusia melanoma, storosios žarnos ir skydliaukės
vėžiu. Testo rezultatai leidžia spręsti, ar
metastazavusia melanoma sergančiam
ligoniui tinka gydymas vemurafenibu,
B-Raf fermento inhibitoriumi. Šis personalizuotos terapijos vaistas skiriamas
suaugusiems ligoniams (monoterapija),
sergantiems nerezektabilia arba metastazavusia melanoma su nustatyta BRAF
V600 mutacija. Vemurafenibas veikia
taikinį navikinėje ląstelėje, slopindamas
mutuotas BRAF baltymo formas, kurios randamos maždaug pusei melanoma sergančių ligonių. Skydliaukės, storosios žarnos vėžio atveju BRAF geno
mutacijų tyrimas reikalingas auglio
piktybiškumui įvertinti.

EGFR geno mutacijų nustatymas RT-PGR metodu
EGFR geno mutacijos 18, 19, 20 ir
21 egzonuose tiriamos navikinio audinio ląstelėse pacientams, sergantiems
išplitusiu nesmulkialąsteliniu plaučių
vėžiu (NSLPV). Mutacijos nustatomos
apie 10 proc. šio tipo auglių. Tyrimas
reikalingas taikininei personalizuotai
terapijai tirozino kinazės inhibitoriais
paskirti. EGFR geno mutacijos suaktyvina EGFR proteino kinazę ir taip
skatina onkogeninį procesą. Klinikiniais
duomenimis nustatyta, kad pažengusiu
NSLPV sergantiems pacientams, kurių
vėžinėse ląstelėse nustatomos EGFR
geno mutacijos, gydymas anti-EGFR
tirozino kinazės inhibitoriais bus efektyvus. VPC šiuo metu taikomas kompleksinis plaučių vėžio diagnostikos ir gydy-

mo parinkimui reikalingas algoritmas,
paremtas imunohistocheminiais, molekuliniais citogenetiniais (ALK, EGFR
ampliﬁkacija) ir molekuliniais genetiniais
(EGFR taškinės mutacijos) tyrimais.
VPC jau antrus metus atliekami KRAS
geno mutacijų tyrimai metastazavusio
storosios žarnos vėžio ląstelėse. KRAS
geno mutacijų tyrimo rezultatai nulemia
naujos kartos „taikininės“ terapijos gydymo tikslingumą – esant KRAS geno mutacijoms ypač brangus gydymas neduoda
efekto, todėl neturi būti skiriamas.
BRAF, EGFR ir KRAS genų mutacijų
tyrimai atliekami realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos (RL-PGR) metodu. Šie testai turi CE ženklinimą ir yra
atliekami naudojant cobas4800 sistemą.

Pradėtas nacionalinio masto
e. paslaugų projektas

VUL Santariškių klinikose 2012
m. kovo 22 d. buvo pasirašyta
trišalė projekto „Nacionalinė
klinikinių sprendimų palaikymo
sistema“ sutartis tarp VUL Santariškių klinikų, Centrinės projektų
valdymo agentūros (CPVA) bei
Informacinės Visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo
ministerijos (IVPK).
Projektas, kurio vykdytojas – VUL
Santariškių klinikos, bus ﬁnansuojamas
ES struktūrinių fondų lėšomis. Jo metu
numatoma sukurti gydytojams skirtą naują e. paslaugą, kurios naudą pajus visos šalies pacientai. Ši e. paslauga
sudarys galimybes greičiau ir tiksliau
nustatyti diagnozę, paskirti gydymo
metodą, nukreipti pacientą tolimesniam specialistų konsultavimui, taupys
paciento duomenų analizei skiriamą

gydytojo laiką, tuo pačiu bus užtikrinamas kokybiškesnis sveikatos paslaugų
teikimas.
Projekto metu bus sukurta ir įdiegta
radiologinių bei instrumentinių tyrimų
analizės sistema, kuri automatiškai atrinks įtartinus atvejus ir atkreips gydytojų dėmesį į galimus paciento susirgimus. Įdiegti ekspertiniai algoritmai
padės parinkti teisingą gydymo kelią.
Operatyviam duomenų apdorojimui
bus naudojama GRID skaičiavimų
platforma, integruota su VU superkompiuterių resursais.
Numatoma, kad Nacionalinė klinikinių sprendimų priėmimo sistema bus
plečiama, įdiegiant papildomas posistemes.
VUL SK generalinis direktorius prof.
Aleksandras Laucevičius pasirašydamas sutartį džiaugėsi, kad šis projektas
yra inovatyvus ir perspektyvus. „Esmi-
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Vaikų ligoninėje paminėta Žemės diena
Žemės dienos proga Vaikų ligoninės, VUL SK
ﬁlialo, I a. fojė buvo surengta ligoninėje besigydančių vaikų ir Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinio rengimo centro mokinių ﬂorisčių paroda.

nis dalykas yra tas, kad be informacinių
technologijų medicina dabar jau sunkiai yra įsivaizduojama. Be jų progresas medikų darbe nebūtų įmanomas.
O visa tai yra skirta sergančiam žmogui – mūsų pacientui. Todėl tokie projektai teikia didžiulę viltį ateities medicinai“, – kalbėjo A. Laucevičius.

Projekto pareiškėjas – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos.
Projekto partneris – Vilniaus universitetas.
Projekto trukmė – 30 mėnesių.
Projekto metu numatomų investicijų
bendra suma - 3.681.921.00 Lt.
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