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Tai pirmasis lietuviškas vaikų onkologijos vadovėlis, skirtas įvairių specialy-
bių vaikų gydytojams, vaikų onkohematologams, studentams ir reziden-
tams. Vadovėlį sudaro bendroji ir specialioji dalis. Bendrojoje dalyje patei-
kiamos šiuolaikinės moksliniais pasiekimais pagrįstos sampratos apie vėžio 
genetiką, chemoterapiją, imunoterapiją, radioterapiją, palaikomąją terapiją, 
chirurginio gydymo principus. Išsamiai nagrinėjami vėlyvieji ligos ir gydymo 
padariniai, pateikiamos stebėsenos schemos. Specialiojoje dalyje detaliai 
aprašoma kiekvienos ligos specifika, pateikiama informacija apie jos epide-
miologiją, etiopatogenezę, kliniką, diagnostiką ir gydymą. Gydymas ir 
diagnostika aprašomi remiantis šiuolaikiniais tarptautinių mokslo draugijų 
patvirtintais vaikų navikų gydymo standartais ir protokolais. Remiantis 
šiuolaikiniais gydymo rezultatais, pateikiama ligos prognozė. Knyga gausiai 
iliustruota vaizdine medžiaga, tyrimais, genetine ir patologine medžiaga.
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Palyginti su suaugusiųjų sergamumu onkologinėmis ligomis, vaikų vėžys yra 
reta liga. Nors per pastaruosius 30–40 metų kai kurios vaikų vėžio formos tapo vi-
siškai išgydomos, yra ir tokių, kuriomis susirgus išgyvenamumas siekia 30–40 proc. 
Žymus onkologinėmis ligomis sergančių vaikų išgyvenamumo padidėjimas neat-
siejamai susijęs su bendru medicinos mokslo progresu, naujų diagnostikos ir gydy-
mo metodikų atsiradimu. Vaikų onkologija nuo suaugusiųjų skiriasi tuo, kad dau-
guma vaikų navikinių ligų yra nulemtos tam tikrų paveldėtų genetinių anomalijų, 
nuo kurių priklauso ne tik ligos tipas, bet ir jos eiga ir prognozė. Vaikų onkologinių 
ligų prognozė pagerėjo nustačius įvairių chromosominių aberacijų reikšmę, įver-
tinus navikinių ląstelių biologijos pakitimus. Yra visa grupė navikinių ligų, kurios 
pasireiškia tik ankstyvojoje vaikystėje ar kūdikystėje, kaip antai neuroblastoma, re-
tinoblastoma, nefroblastoma, dar vadinama Vilmso (Wilms) naviku, o kai kurio-
mis dažniau sergama paauglystėje, pavyzdžiui, Hodžkino (Hodgkin) limfoma, os-
teosarkoma, Juingo (Ewing) sarkoma. Onkologijos mokslo progresas leidžia ne tik 
nustatyti daugelio navikinių ligų etiologiją, patogenezę, bet ir skirti etiopatogenetinį 
gydymą. Mokslo pasiekimai leido pritaikyti racionalesnę specialiąją chemoterapi-
ją, taikinių terapiją, imunoterapiją. Be to, kad pagerėjo vaikų navikų diagnostika, 
vis daugiau pacientų liga diagnozuojama ankstyvos stadijos, modernus agresyvus 
gydymas dažnai veikia ne tik naviką, bet kenkia ir kitoms organizmo ląstelėms, su-
keldamas nemažai grįžtamųjų ir negrįžtamųjų padarinių. Šiuolaikinio onkologijos 
mokslo tikslas – atrasti ir sukurti vaiko organizmą tausojančias gydymo schemas, 
tiksliai nustatyti rizikos ir prognozės kriterijus ir griežtai laikantis šių kriterijų kiek-
vienam pacientui parinkti jam tinkamiausią individualų gydymą. Vaikų onkologi-
jos srityje vykdomi moksliniai ir klinikiniai tyrimai leidžia gana greitai ir plačiai 
mokslo žinias pritaikyti klinikinėje praktikoje ir suteikia galimybių pasveikti stan-
dartinei terapijai atspariems pacientams. Vaikų onkologinės ligos turi būti gydomos 
specializuotuose didelės mokslinės ir praktinės kompetencijos vaikų onkologijos 
cent ruose, kur vykdomi moksliniai tyrimai ir galima visokeriopa kvalifikuota inter-
disciplininė pagalba. 

Ši knyga – tai pirmasis lietuviškas vaikų onkologijos vadovėlis, skirtas įvairių 
specialybių vaikų gydytojams, vaikų onkohematologams, studentams ir reziden-
tams. Šioje knygoje visas būrys autorių – patyrusių gydytojų vaikų onkohematologų, 

PraTarmė

i.
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genetikų, radiologų, chirurgų, – remdamiesi šiuolaikiniais mokslo pasiekimais, pri-
stato pagrindinius vaikų onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo principus. Vado-
vėlį sudaro bendroji ir specialioji dalis. Bendrojoje dalyje pateikiamos šiuolaikinės 
moksliniais pasiekimais pagrįstos sampratos apie vėžio genetiką, chemoterapiją, 
imunoterapiją, radioterapiją, palaikomąją terapiją, chirurginio gydymo principus. 
Išsamiai nagrinėjami vėlyvieji ligos ir gydymo padariniai, pateikiamos stebėsenos 
schemos. Specialiojoje dalyje detaliai aprašoma kiekvienos ligos specifika, patei-
kiama informacija apie jos epidemiologiją, etiopatogenezę, kliniką, diagnostiką ir 
gydymą. Gydymas ir diagnostika aprašomi remiantis šiuolaikiniais tarptautinių 
mokslo draugijų patvirtintais vaikų navikų gydymo standartais ir protokolais. Re-
miantis šiuolaikiniais gydymo rezultatais, pateikiama ligos prognozė. Knyga gausiai 
iliustruota vaizdine medžiaga, tyrimais, genetine ir patologine medžiaga iš bendra-
autorių sukaupto diagnostikos archyvo.

Autorių tikslas buvo viename lietuviškame leidinyje susisteminti gausias nau-
jausias žinias apie vaikų vėžį, pateikti moderniausią vaikų vėžio diagnostikos ir gy-
dymo sampratą ir pasaulyje priimtus standartus.

Autorių vardu prof. Lina Ragelienė 
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Tai pirmasis lietuviškas vaikų onkologijos vadovėlis, skirtas įvairių 
specialybių vaikų gydytojams, vaikų onkohematologams, studentams 
ir rezidentams. Vadovėlį sudaro bendroji ir specialioji dalis. 
Bendrojoje dalyje pateikiamos šiuolaikinės moksliniais pasiekimais 
pagrįstos sampratos apie vėžio genetiką, chemoterapiją, imunoterapiją, 
radioterapiją, palaikomąją terapiją, chirurginio gydymo principus. 
Išsamiai nagrinėjami vėlyvieji ligos ir gydymo padariniai, pateikiamos 
stebėsenos schemos. Specialiojoje dalyje detaliai aprašoma kiekvienos 
ligos specifika, pateikiama informacija apie jos epidemiologiją, 
etiopatogenezę, kliniką, diagnostiką ir gydymą. Gydymas ir 
diagnostika aprašomi remiantis šiuolaikiniais tarptautinių mokslo 
draugijų patvirtintais vaikų navikų gydymo standartais ir protokolais. 
Remiantis šiuolaikiniais gydymo rezultatais, pateikiama ligos 
prognozė. Knyga gausiai iliustiuorta originalia vaizdine medžiaga, 
tyrimais, genetine ir patologine medžiaga iš VULSK diagnostinio ir 
bendraautorių asmeninio archyvo.
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