Biomedicininių tyrimų leidimai išduoti 2018 m.
Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

1.

Skirtingos mineralizacijos geoterminio vandens poveikis distresui
ir organizmo būklei
Kvėpavimo sutrikimų miego metu, sergant sisteminėmis ir plaučių
kraujotakos ligomis, tyrimas

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Leidimo
Nr.
BE-2-1

Leidimo data

Tyrimo vieta

Užsakovas

2018-02-08

Klaipėdos universitetas

BE-2-2

2018-02-12

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros
centras
Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, Kauno Klinikos

Ankstyvosios ir vėlyvosios komplikacijos, pasireiškiančios po
transrektalinės ultragarsu kontroliuojamos prostatos biopsijos,
taikant profilaktinę antibiotikoterapiją
Ūminės širdies išemijos sindromų diferencinė diagnostika, ligos
eiga ir prognozė

BE-2-3

2018-05-07

LSMUL KK Urologijos klinika,
konsultacinė poliklinika

LSMUL KK, Urologijos
klinika

BE-2-4

2018-03-22

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas Kauno klinikos,
Kardiologijos klinika

Asmenų, turinčių nutukimą ir antsvorį, kalorijų ribojimo ir fizinių
pratimų įtaka fizinei, protinei ir emocinei gerovei
Metalų/metaloidų ir jų molekulinių poveikio žymenų reikšmė
neurodegeneracinių ligų etiopatogenezėje

BE-2-5

2018-03-12

Lietuvos sporto universitetas

BE-2-6

2018-03-12

Daugiamodalinio skausmo valdymo įtaka ūminio ir lėtinio
skausmo išsivystymui, pagrindinės ligos išeičiai, gyvenimo
kokybei pacientams sergantiems išemine širdies liga po
perkutaninės vainikinių arterijų angiografijos intervencijos
Virtualios realybės stimulo panaudojimo galimybės subjektyvios
regos vertikalės suvokimo nustatymui

BE-2-7

2018-02-26

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, Neuromokslų
institutas, Neurotoksikologijos
laboratorija; KKL Geriatrijos klinika;
LSMU ligoninės Kauno klinikos
Akių ligų klinika
LSMU Medicinos akademija,
Anesteziologijos klinika

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas
Kauno klinikos,
Kardiologijos klinika
Lietuvos sporto
universitetas
LSMU

BE-2-8

2018-03-19

LSMU ANG ligų klinika; Kauno
klinikinė ligoninė, Geriatrijos
skyrius; LSMU Neurologijos klinika

LSMU

Lietuvos akušerių profesinio tapatumo, fizinio ir psichologinio
atsigavimo sąsajų vertinimas
Sunkios gripo infekcijos etiologija Šiaurės Europoje (Etiology of
severe influenza infection in Northern Europe)

BE-2-9

2018-01-04

BE-2-10

2018-01-04

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
LSMUL VšĮ Kauno klinikos

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas
LSMU

BE-2-11

2018-01-04

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, Biologinių sistemų ir
genetinių tyrimų institutas

Silezijos medicinos
universitetas

Jaunų žmonių e-cigarečių rūkymo tyrimas (angl. Young People ESmoking Study [YPESS]) (toliau – tyrimas)

LSMU

LSMU Medicinos
akademija,
Anesteziologijos klinika

Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

12.

Mitybos ankstyvuoju naujagimystės laikotarpiu įtaka labai mažo
svorio naujagimių metaboliniams žymenims bei hormonams,
augimui ir psichomotorinei raidai
Išeminio mitralinio vožtuvo nesandarumo progresavimo, jo ryšio
su kairiojo skilvelio funkcija ir morfometrija įvertinimas apatinės
sienelės miokardo infarkto atokiuoju periodu
Demencija, lengvu kognityviniu, subjektyviu kognityviniu
sutrikimais sergančių pacientų duomenų bazės steigimas

13.

Leidimo
Nr.
BE-2-12

Leidimo data

Tyrimo vieta

Užsakovas

2018-02-28

LSMU ligoninė Kauno klinikos

BE-2-13

2018-03-12

LSMU, Kardiologijos klinika

BE-2-14

2018-01-11

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas,
Medicinos fakultetas
LSMUL VšĮ Kauno
klinikos, Kardiologijos
klinika
LSMU

15.

Parkinsono liga sergančių pacientų duomenų bazės steigimas

BE-2-15

2018-01-11

16.

BE-2-16

2018-01-12

BE-2-17

2018-01-12

VšĮ „Respublikinė Kauno ligoninė“

18.

Darnaus judumo, fizinio aktyvumo ir aplinkos veiksnių poveikis
miesto gyventojų sveikatai (ISMA)
Kalcio apykaitos baltymų modifikacijos poveikis jaunų ir
pagyvenusių vyrų griaučių raumenų adaptacijai
Akių mikrocirkuliacijos pokyčių tyrimas kritinių būklių metu

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos,
Neurologijos klinika
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos,
Neurologijos klinika
Vytauto Didžiojo Universitetas

BE-2-18

2018-01-12

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos

LSMU

19.

Raumenų pažaidos rodiklių kaita taikant tempimo pratimus

BE-2-19

2018-04-23

Lietuvos sporto universitetas

20.

I-DSD – vaikų ir suaugusių lyties vystymosi sutrikimo tarptautinė
klinikos ir gydymo stebėsena
Vaikų, sergančių centrinės nervų sistemos navikais, histologinės
medžiagos molekulinis ir genetinis tyrimas bei vėžio žymenų
nustatymas periferiniame kraujyje bei šių pakitimų įtaka naviko
rizikos įvertinimui, gydymo pasirinkimui, prognozei bei
ankstyvajam naviko atkryčio nustatymui
Naujo Interleukino6 (IL_6) testo įvertinimas, naudojant įtariama
arba patvirtinta bakterine infekcija sergančių pacientų kraujo
mėginius
Nemetastatinio krūties vėžio prognostiniai ir predikciniai žymenys

BE-2-20

2018-09-03

BE-2-21

2018-04-27

LSMUL Kauno klinikų
Endokrinologijos klinika
LSMUL Kauno klinikos, Vaikų ligų
klinika

Lietuvos sporto
universitetas
LSMU MA

BE-2-22

2018-03-06

LSMUL VšĮ Kauno klinikos,
Pulmonologijos klinika

Axis-Shield Diagnostics
Ltd

BE-2-23

2018-02-08

VšĮ „Klaipėdos universitetinė
ligoninė“

Mitybos praktika ir jos įtaka ligonių, kuriems taikoma neinvazinė
ventiliacija, mirtingumui
Genetiniai ir asmenybiniai priklausomybių ligų rizikos veiksniai

BE-2-24

2018-02-05

BE-2-25

2018-02-19

VšĮ Lietuvos Sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos
LSMU Neuromokslų institutas

Klaipėdos universitetas,
Sveikatos mokslų
fakultetas
Arizonos Universitetas

14.

17.

21.

22.

23.

24.
25.

LSMU

Vytauto Didžiojo
Universitetas
LSU

LSMU ligoninės Kauno
klinikos Vaikų ligų
klinika

LSMU Neuromokslų
institutas

Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

26.

Prospektyvinis, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lygiagrečių
grupių, kontroliuojamasis, dviejų šakų, viename centre atliekamas
tyrimas, siekiant įvertinti FuseX Antiadhezijos sistemos
pagrįstumą, saugumą, pirminį veiksmingumą ir klinikinį
pritaikymą
Lietuvos slaugytojų pasirengimo slaugyti pacientus jų gyvenimo
pabaigoje ir moralinio distreso sąsajų vertinimas
Fiziologinių ir fizinių savybių kaita jauniems krepšinį
sportuojantiems ir nesportuojantiems vaikams augant ir bręstant

27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

Populiacinis sergančių įgimta antinksčių hiperplazija tyrimas
Lietuvoje: CYP21A2 geno mutacijų bei fenotipo analizė
Psichosocialiniai savižudybių rizikos veiksniai ir pagalbos
prieinamumas nusižudžiusių asmenų aplinkoje

Daugiapakopis molekulinis virškinimo sistemos ligų tyrimas:
genetinių, proteominių, epigenetinių ir mikrobiomo žymenų
nustatymas
Išeminio/reperfuzinio pažeidimo įtaka mitochondrijų funkcijai ir
inkstų veiklai
Antrasis tarptautinis naujagimių ir tėvų artumo tyrimas
Centrinio motorinio neurono laidumo pokyčiai sergant išsėtine
skleroze
Odos bei žievinio tyliųjų atsakų pokyčiai sergant Parkinsono liga
Pacientų, patyrusių pergūbrinės šlaunikaulio dalies lūžį, gydymo
rezultatų ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimas
taikant skirtingus operacinius ir pooperacinės priežiūros metodus
Skystų maisto produktų geriatriniams pacientams su rijimo
sutrikimais sukūrimas ir vertinimas – Sotis
Pelargonijos (Pelargonium sidoides DC) ekstrakto poveikis
apydančio audinių funkcijos palaikymui
Naujų molekulinių sepsio terapijos taikinių paieška

Leidimo
Nr.
BE-2-26

Leidimo data

Tyrimo vieta

Užsakovas

2018-02-19

LSMUL Kauno klinikos, Chirurgijos
klinika

EIO Biomedical Ltd.

BE-2-27

2018-06-05

LSMU

BE-2-28

2018-05-07

BE-2-29

2018-04-23

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
Lietuvos sporto universitetas,
Taikomosios biologijos ir
reabilitacijos katedra
LSMUL Kauno klinikos

BE-2-30

2018-04-27

LSMU

BE-2-31

2018-03-22

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas Visuomenės sveikatos
fakultetas Sveikatos psichologijos
katedra
LSMUL Kauno klinikos

BE-2-32

2018-06-05

LSMUL Kauno klinikos

BE-2-33

2018-05-14

LSMUL KK, Neonatologijos
klinikos

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas,
Medicinos akademija
LSMUL Kauno klinikos,
Urologijos klinika
Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas

BE-2-34

2018-06-05

BE-2-35

2018-06-05

BE-2-36

2018-04-23

LSMUL VšĮ Kauno klinikos,
Neurologijos klinika
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė, Kauno klinikos
LSMUL Kauno Klinikos; Kauno
klinikinė ligoninė

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas
Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas
LSMU Ortopedijos
traumatologijos klinika

BE-2-37

2018-03-12

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

LSMU

BE-2-38

2018-03-12

BE-2-39

2018-09-21

LSMUL KK Dantų ir burnos ligų
klinika
VšĮ LSMU ligoninė Kauno klinikos

Lietuvos Sveikatos
Mokslų Universitetas
VšĮ LSMUL Kauno
klinikos

Lietuvos sporto
universitetas
LSMU MA

Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

40.

Palyginamasis chemospindulinio ir biospindulinio gydymo
tyrimas po indukcinės chemoterapijos, gydant pacientus,
sergančius plokščialąsteline galvos ir kaklo karcinoma
Skirtingų bilateralinių izometrinių užduočių poveikis viršutinių ir
apatinių galūnių raumenų nuovargiui ir neuroraumeninei
koordinacijai

41.

42.

43.
44.

45.
46.

47.
48.

49.
50.
51.

52.
53.

TRICUS tyrimas: Tyrimas perkateterinės tuščiųjų venų dviejų
vožtuvų sistemos TricValve® implantavimo viršutinėje ir
apatinėje tuščiosiose venose saugumui ir veiksmingumui
pacientams, kuriems yra didelis triburio vožtuvo nesandarumas,
įvertinti.
Serumo elektrolitų svyravimo nustatymas ir stebėsena
neinvaziniais metodais
TENS (transkutaninės elektrinės nervų stimuliacijos) įtaka
skausmui ir gyvenimo kokybei atlikus kirkšnies išvaržos plastiką
tinkleliu
Prospektyvinis ilgalaikių erkinio encefalito pasekmių ir
patogenezės tyrimas
Kairiojo ir dešiniojo skilvelio mechanikos ir funkcijos įvertinimas
taškelių žymėjimo echokardiografija, esant galutinės stadijos
lėtinei inkstų ligai, kai taikomos hemodializės
Integrali psichinę negalią turinčių vyresnio amžiaus asmenų
priežiūra: tarpsektorinio bendradarbiavimo modelio sukūrimas
Naujų amžinės geltonosios dėmės degeneracijos (AGDD) ir
diabetinės retinopatijos (DR) žymenų paieška diagnozei ir
gydymui naudojant integruotą imunogenetinių žymenų ir
metabolomikos analizę
Lėtinės ligos ir jų rizikos veiksniai suaugusių žmonių
populiacijoje
Cerebrinį paralyžių turinčių vaikų mobilumo, deformacijų
paplitimo ir terapijų prieinamumo tyrimas
Arterijos charakterizavimo tyrimas remiantis intima-media
judesių ultragarsiniu parametrizavimu
Akies morfologinių ir hemodinaminių pokyčių prognostinė
reikšmė, vertinant glaukomos klinikinę eigą
Išmanioji gerontechnologija sveikam senėjimui -iGeronTech

Leidimo
Nr.
BE-2-40

Leidimo data

Tyrimo vieta

Užsakovas

2018-04-27

LSMU MA MF
Onkologijos institutas

BE-2-41

2017-07-06

BE-2-42

2018-05-21

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė VŠĮ Kauno
klinikos
Lietuvos sporto universiteto
Taikomosios biologijos ir
reabilitacijos katedra ir Sporto
mokslo ir inovacijų institutas
LSMUL Kauno klinikos

BE-2-43

2018-06-05

BE-2-44

2018-06-05

LSMUL VŠĮ Kauno klinikos
Nefrologijos klinika
Kauno klinikinė ligoninė

LSMU Nefrologijos
klinika
LSMU

BE-2-45

2018-04-27

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

LSMU

BE-2-46

2018-07-13

LSMUL Kauno klinikos,
Kardiologijos klinika

LSMU

BE-2-47

2018-04-23

LSMUL Kauno klinikos

LSMU

BE-2-48

2018-10-08

Klaipėdos universitetinė ligoninė;
LSMUL KK Akių ligų klinika;

LSMU

BE-2-49

2018-06-05

LSMUL Kauno klinikos

LSMU

BE-2-50

2018-09-03

LSMU

BE-2-51

2018-08-02

BE-2-52

2018-08-02

BE-2-53

2018-06-26

LSMUL Kauno klinikos; Vaikų
reabilitacijos ligoninė "Lopšelis"
LSMUL Kauno klinikos; KTU
Biomedicininės inžinerijos institutas;
Elite Medicale klinika;
LSMUL VšĮ Kauno klinikos, Akių
ligų klinika
Kauno klinikinė ligoninė

Lietuvos sporto
universiteto Taikomosios
biologijos ir
reabilitacijos katedra
P+F Products+Features
GmbH

LSMU

LSMU
LSMU

Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

54.

Miokardo deformavimosi rodiklių ramybėje ir krūvio metu
diagnostinė vertė, nustatant ikiklinikinę kairio skilvelio
disfunkciją, kai yra besimptomė aortos ar mitralinio vožtuvo
patologija
Ligoninėse dirbančių sveikatos priežiūros specialistų darbinio
gyvenimo kokybės ir požiūrio į fizinę bei ergonominę darbo
aplinką sąsajos su subjektyvia sveikata

55.

Leidimo
Nr.
BE-2-54

Leidimo data

Tyrimo vieta

Užsakovas

2018-06-26

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, Kardiologijos klinika

LSMU Kardiologijos
klinika

BE-2-55

2018-06-25

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos
ligoninė; VšĮ Šilalės rajono ligoninė;
VšĮ Šilutės ligoninė; VšĮ Plungės
ligoninė; VšĮ Respublikinė Kauno
ligoninė
LSMUL Kauno Klinikos

LSMU

56.

Limfmazgių šalinimo įtaka biocheminiam atkryčiui bei klinikinei
ligos progresijai esant vidutinės ir aukštos rizikos prostatos vėžiui

BE-2-56

2018-10-29

57.

Senatvinio silpnumo sindromo ir sarkopenijos pasireiškimas tarp
vyresnio amžiaus pacientų, kuriems atlikta intervencija arba
operacija dėl vožtuvinės širdies ligos bei fizinio treniravimo įtaka
šių sindromų pasireiškimui, pacientų gyvenimo kokybei, fiziniam
pajėgumui ir echokardiografiniams rodikliams
Naujai sukurtų kompresinių priemonių, skirtų konservatyviam
hipertrofinių randų gydymui, ilgalaikio taikymo ir poveikio
tyrimai

BE-2-57

2018-08-07

LSMUL KK, Kulautuvos
reabilitacijos ligoninė

LSMU

BE-2-58

2018-09-18

UAB Ortopedijos klinika

UAB Ortopedijos klinika

Geriatriniams pacientams adaptuotų, mikronutrientais praturtintų,
maisto produktų sukūrimas
Virtualios realybės ekspozicinės terapijos principų taikymas
viešojo kalbėjimo baimei įveikti
SENSE – momentinis tyrimas, skirtas reumatoidiniu artritu
sergančių pacientų, kuriems pasireiškė nepakankamas atsakas į
gydymą ligą modifikuojančiais antireumatiniais vaistais
(LMARV), pasitenkinimui, gydymo režimo laikymosi ypatybėms
ir jų sąsajoms su sociodemografinėmis ir klinikinėmis savybėmis
įvertinti
Vaikų lėtinis inkstų nepakankamumas ir pakaitinė inkstų terapija

BE-2-59

2018-09-03

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

LSMU

BE-2-60

2018-09-12

UAB „SneakyBox“

UAB „SneakyBox“

BE-2-61

2018-07-17

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos,
Reumatologijos klinika; Klaipėdos
universitetinė ligoninė,
Reumatologijos skyrius

AbbVie

BE-2-62

2018-09-03

LSMUL Kauno klinikos

ODYSSEY LEGACY ligos stebėsenos tyrimas: ilgalaikis LDL-C
kiekio sumažėjimo vartojant alirokumabą liekamasis poveikis:
ODYSSEY OUTCOMES tyrimo tolesnė stebėsena.
Triburio vožtuvo geometrijos, dešiniojo skilvelio mechanikos ir
funkcijos rodiklių įtaka pooperaciniams funkcinio triburio vožtuvo
nesandarumo korekcijos rezultatams”

BE-2-63

2018-06-05

Kardiologijos ir reabilitacijos klinika,
Klaipėdos jūrininkų ligoninė

LSMUL KK Vaikų ligų
klinika
SANOFI AVENTIS
GROUPE

BE-2-64

2018-07-24

LSMU KK Kardiologijos klinika

58.

59.
60.
61.

62.
63.

64.

LSMUL Kauno Klinikos

LSMU KK
Kardiologijos klinika

Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

65.

Lietuvos natūralių gamtinių [sveikatos] veiksnių poveikis
sveikatai
Namuose taikomų ankstyvosios intervencijos programų
veiksmingumas kūdikiams, turintiems raidos sutrikimų
išsivystymo riziką
Mažų patologinių darinių inkstuose radiologinės diagnostikos
galimybių palyginamoji vertė ir koreliacija su klinikiniais
duomenimis
Gerybinės prostatos hiperplazijos gydymo prostatos arterijų
embolizacija palyginimo su atvira retropubine prostatektomija
prospektyvinis randomizuotas tyrimas
Fiziologinių mėginių multimodalinių duomenų panaudojimas
ankstyvai cukrinio diabeto komplikacijų diagnostikai
Portabilios aparatūrinės platformos prototipo „VideoStation“
funkcionalumo patikra atliekant biomedicininį tyrimą
Nėščiųjų, sirgusių HELLP sindromu, nėštumo ir gimdymo išeičių
10 metų analizė LSMUL Kauno klinikų Akušerijos ir
ginekologijos klinikoje.
Širdies pažaidos įvertinimas pacientams, sergantiems sarkoidoze

66.

67.

68.

69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.

Storosios žarnos, skrandžio ir krūties vėžio chirurginio gydymo
kokybė ir artimieji gydymo rezultatai
Lėtiniu prieširdžių virpėjimu sergančių pacientų gydymo varfarinu
pirminėje sveikatos priežiūroje kokybės tyrimas.
Riebaus maisto poveikis glikemijai, lipidų apykaitai,
uždegiminiams žymenims sergantiesiems 2 tipo cukriniu diabetu
Nutukusių pacientų gyvenimo kokybė, gyvensena ir sveikatos
priežiūra
Echokardiografinių rodiklių ir tromboembolinių komplikacijų bei
kraujavimo rizikos ryšys sergant nevožtuvinės kilmės prieširdžių
virpėjimu: Europos prie-širdžių virpėjimo echokardiografijos
registras
Eritrocitų masės transfuzijų sąsajos su naujagimių nekroziniu
enterokolitu
Žmogaus papilomos viruso, žmogaus leukocitų antigenų ir
imuninio atsako sąsajų paieška bei reikšmė gimdos kaklelio vėžio
išsivystymui

Leidimo
Nr.
BE-2-65

Leidimo data

Tyrimo vieta

Užsakovas

2018-09-24

LSMU

BE-2-66

2018-09-03

LSMUL Kauno klinikos; AB „Eglės“
sanatorija
LSMUL KK Vaikų reabilitacijos
klinika

BE-2-67

2018-09-18

LSMUL KK, Radiologijos ir
Urologijos klinikos

LSMUL KK
Radiologijos klinika

BE-2-68

2018-10-08

LSMUL KK, Urologijos klinika

LSMUL KK
Radiologijos klinika

BE-2-69

2018-10-08

LSMU KK Endokrinologijos klinika

BE-2-70

2018-09-18

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

BE-2-71

2018-11-13

LSMUL KK Akušerijos
ginekologijos klinika

LSMU Endokrinologijos
institutas
Kauno technologijos
universitetas
LSMUL KK Akušerijos
ginekologijos klinika

BE-2-72

2018-11-21

LSMUL KK Kardiologijos klinika

BE-2-73

2018-10-08

LSMUL KK Chirurgijos klinika

BE-2-74

2018-10-08

BE-2-75

2018-11-13

BE-2-76

2018-10-08

LSMUL KK Šeimos medicinos
klinika
LSMUL KK Endokrinologijos
klinika
LSMU KK Šeimos medicinos klinika

LSMUL KK
Kardiologijos klinika
LSMUL KK Chirurgijos
klinika
LSMUL KK Šeimos
medicinos klinika
LSMU Medicinos
akademija
LSMU

BE-2-77

2018-11-13

LSMU KK Kardiologijos klinika

LSMU

BE-2-79

2018-10-08

LSMU KK Neonatologijos klinika

LSMU

BE-2-80

2018-10-08

LSMU KK Laboratorinės medicinos
klinika

LSMU

LSMU

Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

80.

Pagyvenusių ir senų žmonių teisių sveikatos priežiūros sistemoje
užtikrinimo vertinimas
Įgimtų anomalijų gydymas ir gydymo rezultatai mažų, vidutinių ir
didelių pajamų šalyse: Daugiacentrinis, tarptautinis,
perspektyvinis kohortinis tyrimas
Prieširdžių infarkto diagnostinių kriterijų vertinimas pacientams,
sergantiems apatiniu miokardo infarktu
Kineziterapinių programų poveikis lėtiniam nugaros skausmui

81.

82.
83.
84.
85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Ultragarsinių prognozinių gimdos rando po cezario pjūvio
operacijos požymių paieška
Vėlyvieji širdies funkcijos pokyčiai, taikant širdį
resinchronizuojantį gydymą pacientams, sergantiems lėtiniu
širdies nepakankamumu
Klinikinis ir mikrobiologinis chloramino gelio (Perisolv)
efektyvumas konservatyviame lėtinio periodontito gydyme:
Atsitiktinės imties, kontroliuojamas, klinikinis tyrimas
Širdies vainikinių arterijų intervencinių kraujotakos tyrimų
(momentinio tėkmės rezervo) įtaka aortos – vainikinių arterijų
jungčių operacijos rezultatams
Ankstyvosios depresijos ir bipolinio sutrikimo diagnostikos ir
gydymo medikamentais, remiantis genetiniais tyrimais, metodikos
ir rinkinio sukūrimas
Nutukusių ligonių širdies auskultacijos elektroniniais ir
mechaniniais stetoskopais duomenų palyginimas su širdies
echoskopijos duomenimis
TSHR iRNR raiškos ir TSHR promotoriaus metilinimo tyrimų
diagnostinė bei prognozinė vertė sergantiesiems papildine
skydliaukės karcinoma
Kraujagyslių funkcijos moduliavimas esant endotelio funkcijos
pažeidimui ir arterinių okliuzijų šalinimas intravaskuliniu kateteriu
Širdies vaizdinių tyrimų, biocheminių žymenų, genų ir gyvenimo
kokybės pokyčiai sergant hipertrofinėmis kardiomiopatijomis, bei
jų prognostinė reikšmė
Skubios pagalbos skyriuje atliekamų bendro pobūdžio
radiologinių KT tyrimų analizė

Leidimo
Nr.
BE-2-81

Leidimo data

Tyrimo vieta

Užsakovas

2018-11-13

LSMU

BE-2-82

2018-11-13

LSMU VsF Sveikatos vadybos
katedra
LSMU KK Vaikų chirurgijos klinika

BE-2-83

2018-12-10

LSMU KK Kardiologijos klinika

BE-2-84

2018-12-10

BE-2-85

2018-12-10

BE-2-86

2018-11-21

LSU Taikomosios biologijos ir
reabilitacijos katedra
LSMU KK Akušerijos ir
ginekologijos klinika
LSMU KK Kardiologijos klinika

LSMU KK
Kardiologijos klinika
LSU

BE-2-87

2018-11-21

LSMU KK Dantų ir burnos ligų
klinika

LSMU

BE-2-89

2018-12-10

LSMU KK Kardiologijos klinika

LSMU

BE-2-90

2018-12-10

LSMUL KK Psichiatrijos klinika,
Respublikinė Kauno ligoninė

LSMU

BE-2-91

2018-11-21

Kauno klinikinė ligoninė Vidaus ligų
klinika

Kauno klinikinė ligoninė
Vidaus ligų klinika

BE-2-92

2018-12-10

LSMUL KK Endokrinologijos
klinika

LSMU

BE-2-93

2018-11-13

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninės
Chirurgijos skyrius

LSMU

BE-2-96

2018-12-20

LSMU KK Kardiologijos klinika

LSMU KK
Kardiologijos klinika

BE-2-100

2018-12-20

LSMUL KK Radiologijos klinika

LSMUL KK
Radiologijos klinika

Global PaedSurg
Research Collaboration

LSMU
LSMU

Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

94.

Tinklainės bei gyslainės kraujagyslių pokyčių ir širdies
kraujagyslių ligų rizikos veiksnių sąsajos ir ryšys su širdies ūminės
išemijos sindromų pasireiškimu ir prognoze
Oksidantų reikšmė trombozėms formuotis

95.

Leidimo
Nr.
BE-2-101

Leidimo data

Tyrimo vieta

Užsakovas

2018-12-20

LSMUL KK Akių ligų klinika

LSMU

BE-2-102

2018-12-20

LSMUL KK Kardiologijos klinika

LSMUL KK
Kardiologijos klinika

Pritarimai biomedicininių tyrimų pakeitimams/papildymams, išduoti 2018 m.
Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

1.

Automatinės balso analizės sistemos vertė pirminei gerklų ligų
atrankai

2.

Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos
metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į skirtingo skonio
maisto savybes
Hidrostatinės priemonės „Aqualizer Ultra“ reikšmė okliuzijos
diagnostikoje

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Autizmo išreikštumo sąsajos su gretutinių psichikos sutrikimų
simptomais ir sociodemografiniais veiksniais vaikų ir paauglių
amžiuje
Uždegimo mediatorių genetinis polimorfizmas sergantiems
Alzheimerio liga, ir jo ryšys su kitais Alzheimerio ligos
biožymenimis bei rizikos veiksniais
III fazės daugiacentrio, dvigubai aklo, atsitiktinių imčių, placebu
kontroliuojamo klinikinio tyrimo, skirto sitagliptino
veiksmingumui ir saugumui nustatyti II tipo cukriniu diabetu
sergantiems vaikams su nepakankama glikemijos kontrole 5 metų
tolesnio neintervencinio stebėjimo tyrimas
Nemetastatinio krūties vėžio prognostiniai ir predikciniai žymenys

Daugiapakopis molekulinis virškinimo sistemos ligų tyrimas:
genetinių, proteominių, epigenetinių ir mikrobiomo žymenų
nustatymas

Papildymo
išdavimo
Nr.
Papildymas
P3-BE-217-2006
Papildymas
P1-BE-260/2017
Papildymas
P1-BE-214/2017
Papildymas
P1-BE-226/2017
Papildymas
P1-BE-247/2017
Papildymas
P1-BE-27/2014

Papildymas
P1-BE-223/2018
papildymas
P1-BE-231/2018

Papildymo
išdavimo
data
2018-01-03

Biomedicininio tyrimo atlikimo
vieta

Užsakovas

LSMU KK, Ausų, nosies, gerklų ligų
klinika

LSMU Ausų, nosies,
gerklų ligų klinika

2018-01-05

LSMUL Kauno klinikos

Kauno technologijos
universitetas

2018-02-06

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Dantų ir žandikaulių
ortopedijos klinika
LSMUL Kauno klinikos, Psichiatrijos
klinika

LSMU

2018-03-22

LSMUL Kauno Klinikos

LSMU

2018-04-23

LSMUL Kauno klinikos,
Endokrinologijos klinika

Merck Sharp &
Dohme"

2018-04-23

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

2018-06-05

LSMUL Kauno klinikos

Klaipėdos universitetas,
Sveikatos mokslų
fakultetas
Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas,
Medicinos akademija

2018-02-07

LSMU

Nr.

Biomedicininio tyrimo pavadinimas

9.

Ūminio infekcinio encefalito (ŪIE) etiologijos ir ilgalaikių
liekamųjų reiškinių tyrimas

10.

Žvynelinės klinikos, genotipo, imunologinių ir metabolinių
pokyčių sąsajų tyrimas

11.

Kylančios aortos patologija: dilatacijos molekulinių, seruminių bei
biomechanikos žymenų paieška

12.

Plaučių struktūros ląstelių sąveikos su uždegimo ląstelėmis sergant
lėtinėmis plaučių ligomis tyrimas

13.

Žmogaus kelio sąnarinės kremzlės gyvybingumo tyrimas.
Chondrocitų išskyrimas ir charakterizavimas

14.

Prospektyvinis, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lygiagrečių
grupių, kontroliuojamasis, dviejų šakų, viename centre atliekamas
tyrimas, siekiant įvertinti FuseX Antiadhezijos sistemos
pagrįstumą, saugumą, pirminį veiksmingumą ir klinikinį
pritaikymą
Prospektyvinis ilgalaikių erkinio encefalito pasekmių ir
patogenezės tyrimas

15.

16.

Gripo vakcinos efektyvumas apsaugant nuo hospitalizacijos dėl
gripo: stebimasis atvejo-kontrolės tyrimas Lietuvoje

17.

Daugiamodalinio skausmo valdymo įtaka ūminio ir lėtinio
skausmo išsivystymui, pagrindinės ligos išeičiai, gyvenimo
kokybei pacientams sergantiems išemine širdies liga po
perkutaninės vainikinių arterijų angiografijos intervencijos
Įrodymais pagrįstų glaukomos diagnostikos ir gydymo metodų
įdiegimas, taikant novatorišką neinvazinį intrakranijinio spaudimo
bei akių kraujotakos rodiklių matavimą

18.

Papildymo
išdavimo
Nr.
Papildymas
P1-BE-216/2017
papildymas
P1-BE-253/2014
papildymas
P2-BE-212/2012
papildymas
P1-BE-213/2015
papildymas
P1-BE-222/2016
Papildymas
P1-BE-226/2018

Papildymas
P1-BE-245/2018
Papildymas
P6-15820004-476138/2012

Papildymo
išdavimo
data
2018-06-05

Biomedicininio tyrimo atlikimo
vieta

Užsakovas

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

LSMU

2018-07-06

LSMUL Kauno klinikos, Odos ir
venerinių ligų klinika

LSMUL KK Odos ir
venerinių ligų klinika

2018-07-06

LSMUL Kardiologijos klinika

LSMU

2018-07-17

LSMUL Kauno klinikos

LSMUL KK
Pulmonologijos klinika

2018-08-02

LSMUL Kauno klinikos

LSMU MA FFI

2018-09-03

LSMUL Kauno klinikos, Chirurgijos
klinika

EIO Biomedical Ltd.

2018-11-13

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

LSMU

2018-11-13

Kauno klinikinė ligoninė, Infekcinių
ligų, Geriatrijos ir Vidaus ligų skyriai;
Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų Infekcinių ligų
centras
LSMU Medicinos akademija,
Anesteziologijos klinika

LSMU

Papildymas
P1-BE-27/2018

2018-11-21

papildymas
P2-BE-241/2013

2018-12-10

LSMUL Kauno klinikos Akių ligų
klinika ir Neurologijos klinika

LSMU, Medicinos
akademija,
Anesteziologijos
klinika
LSMU

