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SANTRAUKA 

I. Jankauskienės magistro baigiamasis darbas/ mokslinė vadovė lekt. dr. R. Gerbutavičienė; Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos 

katedra, Kaunas 2016. 

Magistrinio darbo tema: NACIONALINIAME VĖŽIO INSTITUTE BESIGYDANČIŲ PACIENTŲ 

NUOMONĖS TYRIMAS, APIE MAISTO PAPILDŲ VARTOJIMĄ. 

Tyrimo tikslas: ištirti Nacionaliniame vėžio institute (NVI) besigydančių ligonių nuomonę, apie 

maisto papildų vartojimą. 

 Tyrimo uždaviniai: 1.Išanalizuoti, kokie maisto papildai dažniausiai vartojami sergant 

onkologinėmis ligomis, nustatyti maisto papildų vartojimą lemiančias priežastis. 2. Išanalizuoti 

Nacionaliniame vėžio institute besigydančių pacientų dažniausiai vartojamų maisto papildų sudėtines 

dalis. 3. Išsiaiškinti onkologinių pacientų nuomonę, apie jų vartojamų maisto papildų teigiamą poveikį 

sveikatai. 

Tyrimo metodika: Tyrimo dalyviai- onkologiniai pacientai besigydantys NVI. Tyrimo metodas -  

kiekybinis tyrimas, kurio pagrindas anoniminė anketinė apklausa. Iš viso išdalinta 335 anketos, pilnai 

užpildyta ir grąžinta 259 (77,31%). Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant „SPSS“ 22 versiją. 

Tyrimo rezultatai: Daugiausiai moterų tarpe sergančių krūties vėžiu (34,4%), o vyrų tarpe prostatos 

vėžiu (36,2%). Iš 259 tyrime dalyvavusių respondentų 162 vartoja maisto papildus, o dažniausia 

grupė- imunitetui stiprinti. Patikimiausiu informacijos šaltiniu tyrimo dalyviai laiko gydytoją (80,3%), 

vaistininką (42,6%) ir liaudies medicinos žinovą (44,4%). Pacientai gaunantys informaciją apie maisto 

papildus iš gydytojo vartoja tuos, kurių sudėtyje yra antioksidantų, seleno ar vitamino C, iš vaistininko 

– resveratrolio, o iš liaudies medicinos žinovo - ugniažolės ir resveratrolio. 

Išvados: Pagrindinės priežastys lemiančios maisto papildų vartojimą, tyrime dalyvavusių respondentų 

nuomone: gydytojo patarimas (tai padės lengviau įveikti ligą- 75,3%), tikėjimas, kad maisto papildai 

sustiprins medicininį gydymą- 45,7%. Dažniausiai į pacientų vartojamų maisto papildų sudėtį įeina 

antioksidantai (69,1%), selenas (50,6%), ciberžolė (45,7%) ir vitaminas C (40,7%). Respondentai 

vartoję maisto papildus, kurių sudėtyje buvo dažinės ciberžolės, ugniažolės, resveratrolio, statistiškai 

reikšmingai dažniau pritarė teiginiams, jog jaučiasi energingesni, sustiprėjo imunitetas, pagerėjo 

apetitas ir jų tyrimų rezultatai, nei tie, kurie maisto papildų nevartojo (p<0,05). 
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SUMMARY 

Jankauskienės I. master’s thesis/ research supervisor lect. dr. R. Gerbutavičienė; Lithuanian University 

of Health Sciences, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology and Social 

Pharmacy. - Kaunas 2016. 

Maser‘s thesis: The study of the opinion of cancer patients at the National Cancer Institute on 

consumption food supplements. 

The aim: To study the opinion of the patients at National Cancer Institute (NVI) on prescribing food 

supplements. 

The objectives: 1. To analyse the most frequently food supplements that are taken cancer patients and 

to identify that causes. 2. To analyse the components of the most frequently used food supplements by 

NVI patients. 3. To find out opinion about positive effect of the food supplements used by cancer 

patients. 

Research methodology: The survey involved cancer patients treated at NVI. Research method - 

quantitative research based on anonymous survey. 335 questionnaires were distributed in total, 259 

(77.31%) of them were completed and returned. Statistical analysis of the data was performed using 

SPSS version 22. 

Results of the study: The majority of women with breast cancer (34,4%), and men with prostate 

cancer (36,2%). Out of 259 respondents who participated in the research, 162 use food supplements. 

The most frequently taken supplement group was to enhance immunity. The most reliable source of 

information for the study participants was doctor (80.3%), pharmacist (42.6%) and herbalist (44.4%). 

Patients who receive information about food supplements from the doctor is statistically significantly 

greater proportion consuming food supplements containing antioxidants, selenium or vitamin C (p 

<0.05) from pharmacist - resveratrol (p <0.01), while herbalist- celandine and resveratrol (p <0.01) 

compared to those who do not use these sources of information.  

Conclusions: The main reasons for food supplements used: medical advice- 75,3%, beliefe, that food 

supplements can strengthen medical treatment- 45,7%. Most often their composition includes 

antioxidants, selenium, turmeric and vitamin C. Study participants taking food supplements with 

turmeric, celandine, resveratrol statistical significantly more supported the statements that they feel 

more energetic, their appetite and test results have improved and immunity has enhanced than those, 

who didn’t take food supplements (p<0,05). 
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SANTRUMPOS 

 

CEA – karcinoembrioninis antigenas 

CNS – centrinė nervų sistema 

DNR – deoksirubonukleorūgštis 

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos 

NK – natūralūs kileriai (angl. natural killer) 

NVI – Nacionalinis vėžio institutas 

p – duomenims patikrinti taikomas statistinio reikšmingumo lygmuo 

PSA – prostatos specifinis antigenas 

PSO – pasaulio sveikatos organizacija 

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija 

SPSS – statistinių duomenų apdorojimo kompiuterinė programa 

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
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SĄVOKOS 

 

Anketa – tyrimo duomenų rinkimo būdas, kuris leidžia atskleisti tiriamųjų nuomonę apie tiriamą 

reiškinį 

Apoptozė – genetiškai užprogramuota, reguliuojama ląstelių ir jos komponentų žutis 

Displazija – audinio arba organo vystymosi sutrikimas 

Imtis – iš populiacijos tyrimui atrinktų asmenų grupė 

Imunitetas – organizmo apsaugos būdas siekiant išsaugoti organizmo vidinę homeostazę, bei apginti 

nuo visko, kas genetiškai svetima 

Maisto papildas – tai maisto produktas, skirtas papildyti įprastą maisto racioną ir kuris vienas arba 

derinyje su kitomis medžiagomis yra koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba 

fiziologinį poveikį, šaltinis 

Mielosupresija – kaulų čiulpų slopinimas 

Mutagenezė – organizmo paveldimų pakitimų (mutacijų) atsiradimo procesas 

Neoplazija – naviko susidarymas 

Notifikavimas – maisto papildų platintojų pranešimas, kad į šalies rinką yra tiekiami tam tikro 

pavadinimo maisto papildai 

Respondentas – tyrimo dalyvis, užpildęs anketą ar atsakęs į klausimus 

Vėžinės ligos - didelė ligų grupė, kurioms būdingas nekontroliuojamas ląstelių dauginimasis 

išstumiant ir naikinant aplinkinius audinius ir plitimas per kraują ar limfą į kitas organizmo vietas 

suformuojant metastazes 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Liga
https://lt.wikipedia.org/wiki/L%C4%85stel%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Audinys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kraujas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Limfa
https://lt.wikipedia.org/wiki/Metastaz%C4%97
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ĮVADAS 

 

Nepaisant mokslo pažangos diagnozuojant, gydant onkologines ligas, tai – didelė ir 

aktuali sveikatos problema ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Kasdien pasaulyje diagnozuojamas naujas 

onkologinės ligos atvejis. Europoje kasmet diagnozuojama 3,2 mln., o Lietuvoje apie 18 tūkstančių 

naujų piktybinių navikų [1]. Atsižvelgiant į lietuviško leidinio „Vėžys Lietuvoje 2012 metais“ 

pateiktus duomenis matyti, kad 2012 metais buvo diagnozuoti 17 734 piktybiniai susirgimai, iš kurių – 

9 078 atvejai vyrams ir 8 656 atvejai moterims [2]. Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos 

ministerijos (SAM) higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis 2015 metais 

Lietuvoje onkologine liga sergančių pacientų skaičius siekė 197154.  

Kaip ir kitose Europos šalyse, taip ir Lietuvoje, viena dažniausių onkologinių ligų tarp 

moterų yra krūties vėžys (12462 atvejai), o tarp vyrų – prostatos vėžys (17106 atvejai) [3]. 

Lietuvoje vėžys yra antra pagal dažnumą mirties priežastis. Mirties nuo vežio Lietuvoje 

pirmaujanti liga – plaučių vėžys, kuri sudaro 17% visų mirties atvejų nuo onkologinės ligos. 

Imuniteto svarba neabejojama bet kokios ligos atveju. Imuniteto pagrindinė funkcija 

stebėti ir reaguoti į organizme atsirandančias svetimas ląsteles, bakterijas, parazitus ir pan. Onkologinė 

liga ne išimtis. Navikų atsiradimas yra lėtinio uždegimo rezultatas, o kai jis vystosi susidaro 

proliferuotos ląstelės, kurių augimas susijęs su humoralinio ir ląstelinio imuniteto mechanizmais. Kai 

sutrinka imuniniai procesai, žmogaus organizmą veikia stresas, gali pradėti vystytis navikai, nes 

išbalansuojama imuniteto homeostazė [4]. Kiekvieno paciento sergančio onkologine liga imuninė 

sistema yra griežta, kadangi vienos ląstelės atpažįsta navikinius antigenus, perduoda juos kitoms, o 

šios bando su jomis susidoroti. Sergant onkologine liga labai svarbu stiprinti imunitetą. Vis dažniau 

tam į pagalbą yra pasitelkiami maisto papildai, kurie daugelyje pasaulio šalių yra naudojami kaip 

pagalbinės priemonės šalia onkologinės ligos gydymo. 

Pagrindiniai ir dažniausiai taikomi vėžio gydymo būdai: chemoterapija ir radioterapija. 

Tobulėjant šiems metodams, didėja ir pasveikusių žmonių skaičius. Šalia šio medikamentinio gydymo 

pacientai patys, arba paraginti gydytojo vartoja įvairius maisto papildus, galinčius pagerinti ir turėti 

įtakos geresnei jų gyvenimo ir gydymo kokybei. Amerikos vėžio asociacijos atliktas tyrimas parodė, 

kad iš 827 tyrime dalyvavusių respondentų 573 pradėjo vartoti maisto papildus sužinoję apie diagnozę. 

Pagrindinės to priežastys buvo noras padėti sau (56,2 %), sustiprinti imunitetą (51,1 %) ir vartoti 

maisto papildus tam, kad jie suteiktų daugiau energijos (43,6%) [5]. Mokslininkų atliktų tyrimų 

rezultatai patvirtina teigiamą maisto papildų poveikį onkologiniams ligoniams. Didžiosios Britanijos 
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mokslininkai kartu su gydytojais onkologais sukūrė maisto papildą Pomi-T, gausų polifenolių ir 

kt.biologiškai aktyvių medžiagų, o jo priešvėžinis poveikis įrodytas klinikiniais tyrimais, kurie parodė, 

kad šis maisto papildas pusei tyrime dalyvavusių vyrų padėjo sumažinti prostatos vėžio augimą ar 

regresiją [6]. Resveratrolis sumažino šalutinį poveikį po gydymo cheminiais preparatais, slopino tam 

tikrų fermentų susidarymą, kurie skatino naviko vystymąsi [7, 8]. Kordicepsas turėjo teigiamą poveikį 

osteobląstų diferenciacijai [9]. Kofermentas Q 10 sumažino kartu skiriamo doksorubicino sukeliamą 

kardiotoksinį poveikį [10]. Mokslininkai atlieka vis daugiau tyrimų tiek su gyvūnais, tiek su 

žmonėmis, siekdami išsiaiškinti kokį poveikį turi maisto papildai, sergant onkologine liga. 

Savo darbu siekėme išsiaiškinti NVI besigydančių onkologinių ligonių maisto papildų 

vartojimo ypatumus, kokios pagrindinės dalys įeina į jų vartojamų maisto papildų sudėtį ir koks 

poveiks po jų vartojimo jiems pasireiškė. 

 

DARBO TIKSLAS: ištirti Nacionaliniame vėžio institute (NVI) besigydančių ligonių  

nuomonę, apie maisto papildų vartojimą. 

DARBO UŽDAVINIAI: 

1. Išanalizuoti, kokie maisto papildai dažniausiai vartojami sergant onkologinėmis ligomis, 

nustatyti maisto papildų vartojimą lemiančias priežastis. 

2. Išanalizuoti Nacionaliniame vėžio institute besigydančių pacientų dažniausiai vartojamų maisto 

papildų sudėtines dalis. 

3. Išsiaiškinti onkologinių pacientų nuomonę, apie jų vartojamų maisto papildų teigiamą poveikį 

sveikatai. 
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1.LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1.Maisto papildas 

 

PSO pagrindine ir pirmaujančia pasaulinių pavojų sveikatai priežastimi laiko nesveiką 

mitybą ir fizinio aktyvumo stoką, kadangi tai gali įtakoti sveikatos sutrikimų atsiradimą, tokių kaip: 

cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos, onkologinės ligos [11]. 

Žmogaus organizmas kasdien turi gauti virš 40 įvairių maisto medžiagų: riebalų, 

angliavandenių, baltymų, vitaminų, mineralinių medžiagų ir kt. Šiuolaikinėje visuomenėje žmonės 

linkę skubėti, dažnai renkasi nevisavertį, neužtikrinantį reikalingo maistinių medžiagų kiekio, neįvairų 

maistą, todėl vartoja maisto papildus, kurie gali papildyti mitybą trūkstamomis maisto medžiagomis. 

Nors mokslinėje literatūroje dėl maisto papildų vartojimo daug diskutuojama dėl teigiamo jų poveikio 

sveikatai, pasaulio maisto papildų rinka auga vis sparčiau [12]. 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) maisto papildą apibrėžia, kaip 

„maisto produktą, kuris skirtas papildyti įprastą maisto racioną ir kuris vienas arba derinyje su kitomis 

medžiagomis yra koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, 

šaltinis.“ Maisto papildai į rinką yra tiekiami įvairiomis patogiomis ir dozuotomis formomis – 

tabletėmis, milteliais, kapsulėmis, piliulėmis, ampulėmis. Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai 

draudžia reklamuojant tam tikrą maisto papildą skelbti apie jo gydomąsias savybes, kadangi jie skirti 

tik papildyti įprastą racioną [13]. Maisto papildai nėra vaistai, todėl jų tapatinti su jais negalima, kaip ir 

priskirti vaistų savybių ar poveikio [14]. 

Į maisto papildų sudėtį dažniausiai įeina įvairūs vitaminai, kurie svarbūs medžiagų 

apykaitai ir gyvybinėms organizmo funkcijoms palaikyti, aminorūgštys – normaliam organizmo 

funkcionavimui ir smegenų veiklai, mineralinės medžiagos – svarbios normaliems žmogaus 

fiziologiniams procesams bei organizmo funkcijoms vykti, augalinės kilmės medžiagos ir kt.[12]  
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1.2. Maisto papildų reglamentavimas ir notifikavimas 

 

 Maisto papildų kontrolę Lietuvos respublikoje vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba. 2010 metų gegužės 13 dieną Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras išleido 

įsakymą (Nr. V- 432), kuris patvirtina Lietuvos higienos normą (HN 17:200), dėl maisto papildų 

reglamentavimo. Ši higienos norma yra taikoma maisto papildams, kurie tiekiami rinkai, pristatomi 

kaip maisto produktai ir atitinka higienos normos keliamus reikalavimus. Ji nurodo, kad maisto 

papildų gaminimui gali būti naudojami tik Komisijos reglamento patvirtinti vitaminai ir mineralinės 

medžiagos bei kaip turi būti ženklinamos maisto papildų pakuotės. Pagrindiniai reikalavimai 

ženklinant maisto papildus yra šie: būtina nurodyti maisto papildo pavadinimą, nurodyti maistinių ar 

kitų produktą apibūdinančių medžiagų pobūdį, kiekį, kurį rekomenduojama suvartoti per parą, bei kiti 

papildomi įspėjimai dėl laikymo [15]. 

Nuo 2016 metų balandžio 15d. įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

direktoriaus įsakymas „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos respublikos rinkai teikiamų maisto 

papildų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas, kuris patvirtina, kad apie visus maisto papildus, kurie 

tiekiami Lietuvos rinkai, reikia pranešti VMVT, kadangi ji vykdo ir maisto papildų notifikavimą [16]. 

Notifikavimo procedūra apibūdinama, kaip maisto papildų platintojų pranešimas, kad į šalies rinką yra 

tiekiami tam tikro pavadinimo maisto papildai [17]. 

 Norint notifikuoti maisto papildus Lietuvos respublikos rinkai reikia užpildyti atitinkamą 

formą, bei pateikti šiuos duomenis ir dokumentus: 

 Maisto papildo etiketės pavyzdį; 

 Maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis; 

 Maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis; 

 Maisto papildo atlikto tyrimo protokolą; 

 Dokumentą, kuriame nurodytos maisto papildo sudedamosios dalys ir jų paskirtis; 

 Šalies, iš kurios maisto papildai importuojami kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, 

apie maisto papildo pagaminimą teisėtai veikiančioje institucijoje; 

 Patvirtinimo dokumentus, jei maisto papildo sudėtyje yra sudedamoji dalis, kuriai taikomas 

reglamentas [16]; 
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 Jei pateikti visi nurodyti dokumentai, VMVT įtraukia maisto papildą į Maisto papildų 

sąrašą. Šiuo metu maisto papildų sąrašą sudaro apie 15 tūkstančių produktų, įskaitant ir tuos, kuriuos 

notifikavo Sveikatos apsaugos ministerijos prieš keletą metų [13]. 

 

1.3. Imunitetas ir vėžys 

 

 Žodis imunitetas kilo iš lotynų kalbos, kur „immunis“ reiškia „laisvas nuo ko nors“. 

Imunitetas apibrėžiamas kaip organizmo apsaugos būdas, siekiant išsaugoti organizmo vidinę 

homeostazę, bei apginti nuo visko, kas genetiškai yra svetima. Kitaip tariant – atpažinti kas yra „sava“, 

o kas „svetima“ [9]. Tai yra pagrindinė užduotis, kurią atlieka imuninė sistema. Ji tinkamai veikdama 

nustato įvairias grėsmes organizmui: virusus, bakterijas, parazitus, persodintus svetimus audinius, 

ląsteles, organus ir išskiria juos iš organizmo sveikų audinių [18,19]. 

Nuo svetimų aplinkos makromolekulių ir mikroorganizmų sveikas organizmas stengiasi 

gintis įvairiais būdais. Tokią organizmo apsaugą užtikrina įgimtas (nespecifinis) ir įgytas (specifinis) 

imunitetas, kurie kartu su kitomis sistemomis palaiko organizme vykstančią homeostazę. Įgimto 

imuniteto funkciją atlieka žarnyno mikroflora, oda, gleivinė, fermentai, fagocituojančios ląstelės 

(monocitai, neutrofilai, citokinai, audinių makrofagai), bei dalis limfocitų, kurie dar vadinami 

natūraliaisiais kileriais. Prasidėjus kontaktui su svetima medžiaga suaktyvėja įgyto imuniteto 

funkcijos, kurios veikia tik prieš tam tikras svetimas molekules. Medžiagos, kurias organizme atpažįsta 

kaip svetimas, yra vadinamos antigenais, o su jomis į kovą stoja antikūnai (dar vadinami 

imunoglobulinais). Taip organizme susidaro antigeno – antikūno kompleksas, kuris tampa lengvai 

fagocituojamas ir taip antigenas yra pašalinamas iš organizmo [20]. 

Įgyto imuniteto funkcijas atlieka įvairūs limfocitai: T helperiai, T 

citotoksiniai/supresoriai ir B limfocitai. Šio imuniteto vienai iš funkcijų priklauso, kaip svetima 

medžiaga pateikiama įgyto imuniteto sistemai, kadangi ji reaguoja tik į atitinkamą antigeną. 

Pagrindinės žmogaus imuninės sistemos ląstelės yra T limfocitai, dar skirstomi į:  T helperiai (teikia 

signalą kitų ląstelių aktyvinimuisi), T citotoksiniai/supresoriai ir natūraliųjų kilerių (NK ląstelės; angl. 

natural killer) limfocitai (kurie yra atsakingi už pakitusių ir infekuotų ląstelių naikinimą) ir B 

limfocitai, kurie gamina antikūnus (imunoglobulinus).  

Pagrindinė ląstelė dalyvaujanti pačiame pirmame imuninio atsako etape yra makrofagai. 

Kai jie nebesusidoroja su „svetima“ medžiaga, siunčia signalą T helperiams, kurie pradeda daugintis ir 

siunčia informaciją kitoms ląstelėms. Taigi, kai žmogaus organizmą veikia skirtingi veiksniai, sutrinka 
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imuninės ir kitų sistemų veikla ir mechanizmai, todėl gali padidėti ir mutavusių ląstelių atsiradimo 

rizika. Kai atsiranda imuniteto sutrikimai, jų komponentai gali pažeisti ir nepakitusias savo paties 

audinių ląsteles, ko pasekoje gali išsivystyti autoimuninės ligos (išsėtinė sklerozė, reumatoidinis 

artritas ir t.t.) [20]. 

Imuninei sistemai labai pavojingi priešai yra navikinės ląstelės. Vėžys prasideda nuo 

ląstelių DNR mutacijos. Pačioje pradžioje navikai auga labai lėtai, todėl žmogaus imuninei sistemai 

atitenka labai didelis darbas atpažinti keliasdešimt pakitusių ląstelių tarp daugybės normalių. Ypač tuo 

pasižymi makrofagai ir NK ląstelės. Jei organizme yra pakitusių ląstelių jas ima aktyviai naikinti 

citotoksiniai T limfocitai, kurie tiesiogiai atlieka naikinimo funkciją, o T helperiai padeda tai tiesiogiai 

realizuoti. Citotoksinių limfocitų sudėtyje yra baltymas perforinas, kuris kontakto su navikine ląstele 

metu, padaro „perforines“ skylutes, per kurias iš ląstelės pasišalina druskos ir skysčiai, dėl ko ji ir 

žūsta. 

Imuninės sistemos funkcijos griežtai nustatytos: vienos ląstelės (t.y. makrofagai, 

dendritinės) turi atpažinti navikinius antigenus ir perduoti signalą ląstelėms atlikėjoms (t.y. T 

limfocitams). Šios sistemos darbas yra labai tikslus, tačiau dėl įvairių priežaščių gali sutrikti. Žmogaus 

organizmo imuninį atsaką apibūdina naviką infiltruojančių ir aplink jį esančių ląstelių (makrofagų, 

limfocitų) kiekis. Jei šių ląstelių kiekis didesnis – navikas vystosi lėčiau, o jei mažesnis – naviko 

augimas ir metastazavimas vyksta žymiai greičiau [20]. 

Kasdien visame pasaulyje onkologinės ligos tampa prioritetinėmis sveikatos 

problemomis, nepaisant medikų ir mokslininkų pastangų. Pagrindinis jų tikslas užkirsti kelią šių 

kląstingų ligų vystymuisi, laiku ją diagnozuoti ir skirti efektyviausią gydymo būdą. Pasaulyje kasmet 

diagnozuojama 13mln. naujų piktybinių navikų atvejų [1]. Remiantis duomenimis, kurie tais pačiais 

metais buvo pateikti leidinyje „Vėžys Lietuvoje 2012 metais“, mūsų šalyje buvo diagnozuoti 17734 

atvejai, iš kurių 8656 moterims ir 9078 vyrams. Tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse dažniausia 

onkologine liga tarp moterų išlieka krūties vėžys, o tarp vyrų - prostatos [2]. 

 Pagrindiniai onkologinių ligų gydymui taikomi metodai yra chemoterapija, radioterapija 

arba chirurginis gydymas. Neretai baigus vieną ar kitą gydymo kursą, labai svarbu sumažinti ligos 

progresavimą, o tam svarbiausia stiprinti imuninę sistemą.  Į pagalbą pasitelkiamos papildomos 

profilaktikos priemonės, į kurių sudėtį įeina augalinės ir neaugalinės kilmės medžiagos. 
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2. MAISTO PAPILDŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ APŽVALGA 

 

2.1. Resveratrolis 

 

 Resveratrolis yra fitoaleksinas arba augalinės kilmės antibiotikas, kurio daugiausiai 

randama Japoninėje plačialapėje rūgtyje (lot. Polygonum cuspidatum) [21,22]. Vėliau resveratrolis 

buvo aptiktas daugiau kaip 70 augalų rūšių, iš kurių yra vynuogės, riešutai, uogos, eukaliptas ir kt. [21] 

Cheminiu požiūriu resveratrolis egzistuoja dviejose izomerinėse formose: cis – resveratrolis ir trans –

resveratrolis (1 pav.). Abi šios formos gali būti randamos laisva forma [23]. 

 

1 pav. Cheminė trans- ir cis- resveratrolio formulė [23] 

 

Resveratrolis priklauso polifenolių junginių grupei, yra antioksidantas, pasižymintis 

biologiniu aktyvumu, kuris pasireiškia priešuždegiminiu ir anti – kancerogeniniu poveikiu [7]. Juo 

buvo susidomėta paskelbus apie kardioprotekcinį raudonojo vyno poveikį („Prancūziškas 

paradoksas“). Daugybė ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų parodė, kad resveratrolis gali apsaugoti arba 

sulėtinti nuo su amžiumi susijusių, įskaitant vėžį, diabetą, artritą, širdies ir kraujagyslių sistemos bei 

plaučių ligų [21]. 

Pirmasis resveratrolio priešvėžinis poveikis buvo ištirtas ir paskelbtas 1997 metais. 

Rezultatai sulaukė didelio susidomėjimo ir nuo tada šiam stipriam antioksidantui buvo paskirta 

daugybė tyrimų. Visų pirma, jo gebėjimas padaryti vėžinius auglius labiau pažeidžiamus 

chemoterapijos ir radioterapijos, padarė jį unikaliu ir potencialiai naudojamu tradicinei vėžio terapijai, 

kadangi daugelis navikų tapo atsparūs chemoterapijai. Tyrėjai visuomet ieško efektyvių 

„chemoterapiją erzinančių medžiagų“, kurios gali pagelbėti įveikti tokį pasipriešinimą ir kaip tik buvo 
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įrodyta, kad resveratrolis tai daro, dėl daugybės savo savybių. Tai buvo įrodyta 2011 metais atliktame 

tyrime, resveratrolis padėjo sumažinti šalutinį poveikį po tradicinio gydymo cheminiais preparatais: 

neuropatinius skausmus, miego sutrikimus, depresiją, išsekimą, anoreksiją, nerimą [7]. 

2009 metais, buvo atlikti klinikiniai tyrimai, dėl resveratrolio naudojimo pacientams, 

kuriems diagnozuotas storosios žarnos vėžys (n=8). Buvo atliktos normalios ir vėžinės žarnyno 

gleivinės biopsijos diagnozės metu ir po 14 dienų, vartojant resveratrolį (20/80mg per dieną) arba 

vynuogių miltelius (80/120 g per dieną). Labiausiai reikšmingas poveikis pasireiškė su mažos dozės 

vynuogių milteliais. Tai paskatino tyrėjus padaryti išvadą, kad resveratrolis kartu su kitais junginiais, 

randamas vynuogėse, galėtų būti naudojamas siekiant sumažinti storosios žarnos vėžio išsivystymo 

riziką [22]. 

 Be priešvėžinio poveikio, resveratrolis panaikina oksidacinį stresą, sumažina uždegimą, 

normalizuoja lipidų kiekį, apsaugo širdį, stabiliziuoja insulino kiekį ir dar daug kitų. Resveratrolio 

gebėjimas sumažinti uždegimą tampa naudingas ne tik nuo vėžio, bet ir uždegiminių ligų: apendicito, 

peritonito ar sisteminio sepsio. Kita priežastis išskirianti resveratrolį iš kitų antioksidantų yra 

gebėjimas pereiti hematoencefalinį barjerą, kuris leidžia sumažinti uždegimą centrinėje nervų 

sistemoje (CNS). Tai reikšminga todėl, kad CNS uždegimas atlieka svarbų vaidmenį 

neurodegeneracinių ligų vystymuisi [7]. 

Kiti tyrimai parodė, kad resveratrolis turi galimybę giliau įsiskverbti į ląstelės branduolio 

centrą, todėl DNR atkuria laisvųjų radikalų žalą, kuri gali prisidėti prie vėžinių ląstelių augimo. Taip 

pat priešuždegiminis resveratrolio poveikis padeda apsisaugoti nuo tam tikrų fermentų susidarymo, 

kurie sukelia naviko vystymąsį, tad taip sumažina vėžinių ląstelių dauginimąsį ir dalijimąsį [7]. Atlikus 

ikiklinikinius tyrimus su pelėmis, rezultatai parodė, kad resveratrolis apsaugo nuo chemoterapijos 

sukelto toksinio poveikio širdžiai [8]. 

Vertinant atliktų tyrimų su resveratroliu rezultatus, galima teigti, kad didžiausias jo 

priešvėžinis aktyvumas pasireiškia esant tiesioginiam kontaktui su vėžiniu susirgimu, pvz. virškinamo 

trakto vėžiu [49].  
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2.2. Kordicepsas 

 

 Kordicepsas (lot. Cordyceps sinensis) – daugiau nei 1000 metų tradicinėje kinų 

medicinoje naudojamas grybas. Jis auga Kinijos kalnuose, maždaug 3500 – 4000 metrų aukštyje virš 

jūros lygio [25]. Kordicepsas savo sudėtyje turi 77 mikro ir makro elementus, amino rūgščių, daugiau 

nei 80 rūšių fermentų, vitaminų A, C ir E. 1980 metais farmakologai iš JAV išskyrė iš kordicepso: 

kordicepiną (2 pav.), kuris yra purino nukleozidų antimetabolitas, adenozino analogas, pasižymintis 

priešvėžiniu ir priešuždegiminiu poveikiu, veikia kaip antioksidantas [26,27]; adenoziną (3 pav.) – jis 

yra nukleotidas, randamas RNR, stiprina imuninę sistemą, bei atlieka svarbų vaidmenį biocheminiuose 

procesuose, dalyvaudamas energijos (ATP ir ADP) perdavimo reakcijose [28]; kordicepso rūgštį (5 

pav.), adeniną (4 pav.) – jis yra viena iš keturių azoto bazių, naudojamų nukleino rūgščių sintezei,  tuo 

pačiu nustatė, kad kordicepsas turi teigiamą poveikį imuninei sistemai [29,30]. 

 

                        

2 pav. Kordicepinas    [26]                                 3 pav. Adenozino fosfatas [28] 

 

                                         

                       4 pav. Adeninas  [30]                                     5 pav. Kordicepso rūgštis [27] 
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Apie šio grybo naudą žmogaus sveikatai kinai aprašė senuose medicinos traktatuose. 

Būtent dėl to, jau keletą dešimtmečių kordicepsu domisi vis daugiau įvairių šalių gydytojai ir 

mokslininkai, tarp kurių Lietuva, Estija, Prancūzija, JAV, Izraelis ir kt. Kordicepsas laikomas 

vieninteliu grybu, kuris stiprina širdį, atsato visų organų ir organizmo sistemų funkcijas, stiprina 

lytines funkcijas, pasižymi kepenų apsauginiu poveikiu, bet svarbiausia – turi priešnavikinį ir 

antimetastazinį poveikį [29]. 

 Teigiama, kad vėžys yra viena pagrindinių priežaščių, susijusių su mirtingumu visame 

pasaulyje. Kadangi, dėl gydymui taikomų radioterapijos, chemoterapijos ir chirurginio gydymo 

ligoniams dažnai pasireiškia šalutinis poveikis, mokslininkai ieško būdų atrasti biologiškai aktyvias 

medžiagas, turinčias priešvėžinį poveikį. Atlikti tyrimai in vivo su pelėmis parodė, kad kordicepsas 

turėjo slopinantį poveikį Ehrlich karcinomai, meth – A fibrokarcinomai, EL – 4 limfomai, B16 

melanomai ir plaučių karcinomai. Grybas turi ir citotoksinį poveikį keleto rūšių vėžinėms ląstelėms, 

įskaitant plaučių karcinomą, B16 melanomą, krūties, prostatos, gaubtinės žarnos, kepenų ląstelių ir kt. 

Mokslininkai Feng, Yang ir Li nustatė, kad kordicepsas selektyviai slopina RNR ir 

baltymų sintezę ir taip veikia kaip antioksidantas, pasižymintis antimutageniniu, antimetastaziniu ir 

antivirusiniu poveikiu [20]. 

Kitas tyrimas buvo atliktas biologijos ir medicinos mokslininkų 2008 metais su pelėmis, 

kurios turėjo mažą baltųjų kraujo ląstelių kiekį kaulų čiulpuose. Tai buvo rezultatas, gautas skiriant 

joms chemoterapinį vaistą Taxol. Pelėms buvo duodama kordicepso kasdien, 3 savaites laiko. Praėjus 

šiam laikui buvo nustatyta, kad leukocitų kiekis pasiekė normą ir mokslininkai padarė išvadą, kad 

kordicepsas pagerino ir turėjo teigiamą poveikį osteobląstų diferenciacijai - naujų kaulų formavimuisi 

[9].  

 Kinijoje kordicepsas buvo vadinamas „Dievo dovana“, nes nei vienas augalas 

nepasižymejo tokia galinga sveikatinančia jėga. Jis turi stiprias antioksidacines savybes, kurios leidžia 

jį plačiai naudoti onkologinių ligų gydymui ir profilaktikai [32]. 

 

2.3. Kofermentas Q10 

 

Kofermentas Q10 dar yra vadinamas vitaminu Q10, ubidekarenonu ar ubichinonu, yra 

benzochinonų darinys, kuris žmogaus organizme yra sintetinamas natūraliai. Raidė Q reiškia, jog 

priklauso chinonų cheminei grupei, o skaičius 10, kad turi 10 izopropilo cheminių subvienetų, kurie 
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sudaro junginio struktūrą (6 pav.). Kofermentas Q10 yra svarbus ląstelių kvėpavimo procesui, kuris 

vyksta aerobinėmis sąlygomis, bei ląstelių metabolizme [10]. 

 

 

6 pav. Kofermentas Q10 [ 33] 

 

Pirmą kartą kofermentas Q10 buvo išskirtas 1957 metais JAV daktaro Frederick Crane  iš 

jaučio širdies mitochondrijų, o jo cheminė struktūra  nustatyta jau sekančiais metais. Buvo atlikta 

daugybė laboratorinių tyrimų su gyvūnais dėl kofermento Q10 poveikio energijos gamybai, ko 

pasekoje už tai 1978 metais mokslininkai buvo apdovanoti Nobelio premija [10]. 

Laboratoriniai tyrimai su kofermentu Q10 pirmiausiai buvo sutelkti į jo struktūrą ir 

atliekamas funkcijas, susijusias su ląstelių kvėpavimu. Buvo atlikti tyrimai su gyvūnais, kurie parodė, 

kad kofermentas Q10 gali stimuliuoti imuninę sistemą, kadangi turėjo atsparumą pirmuonių 

infekcijoms, bei virusiniu ir cheminiu būdu sukeltai neoplazijai. Atlikus tyrimą su pelėmis, žiurkėmis, 

triušiais ir skyrus jiems priešvežinio vaisto doksorubicino, kartu buvo skiriamas ir kofermentas Q10, 

kuris parodė apsauginį poveikį širdies raumeniui, kadangi vienas iš pagrindinių šalutinių 

doksorubucino poveikių - toksinis poveikis širdžiai [10]. 

 Mokslininkų tyrimas su pelėmis parodė, kad skiriant kofermentą Q10 kartu su 

radioterapija, jis padeda mažinti naviko augimą, nei skiriant be jo. Pelės buvo užkrėstos žmogaus 

ląstelių plaučių vėžiu ir skiriama radioterapija, vienoms kartu su kofermentu Q10, kitoms be. Šis 

tyrimas buvo paaiškinamas taip, kad kofermentas Q10 veikė kaip antioksidantas ir tiesiog apsaugojo 

nuo laisvųjų radikalų poveikio [10]. 

Atliktas tyrimas buvo ir su žmonėmis. Kofermentą Q10 vartojo tie, kurių gydymui buvo 

skirtas doksorubicinas. Buvo traktuojama, kad doksorubicinas trukdo energijos gamybos reakcijoms 

širdies raumens mitochondrijose, kuriose dalyvauja kofermentas Q10. Atsitiktinių imčių tyrimo 

rezultatai parodė, kad 20 pacientų, kurie išbandė kofermentą Q10 su doksorubicinu, sumažino 

antraciklino sukeliamą kardiotoksinį poveikį [10] 
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2.4. Antioksidantai 

 

Laisvieji radikalai yra reaktyvios cheminės medžiagos, susidarančios atomui ar molekulei 

įgavus ar praradus elektroną [34]. Biologinėje sistemoje jie susidaro iš deguonies, azoto ir sieros 

molekulių [35]. Žmogaus organizme laisvieji radikalai yra gaunami vykstant pagrindinių medžiagų 

apykaitos procesams arba iš išorinių šaltinių – oro teršalų, tabako rūkymo, rentgeno spindulių ir kt. Jų 

susidarymas ląstelėse vyksta nuolat, kaip fermentinių ir nefermentinių reakcijų pasekmė. Fermentinės 

reakcijos, kurios apima laisvųjų radikalų susidarymo šaltinį yra tos, kurios dalyvauja ląstelės 

kvėpavimo procese, fagocitozėje, prostaglandinų sintezėje ir citochromo P – 450 sistemoje. 

Nefermentinių reakcijų metu laisvieji radikalai gali susiformuoti vykstant reakcijoms tarp deguonies ir 

organinių junginių, bei inicijuojant jonizuojančias reakcijas [36]. Kadangi jie laisvai susidaro 

organizme, pasižymi nestabilumu ir trumpa gyvavimo trukme, tai dažniausiai veikia ten, kur ir 

susidaro [37,34]. Organizmui, bei įvairių ląstelių komponentams, tokiems kaip DNR, baltymų ar 

ląstelių membranoms, susidariusi laisvųjų radikalų koncentracija gali būti pavojinga, kadangi gali 

įtakoti vėžio ar kitų sveikatos sutrikimų vystymąsį [34]. Ląstelėse formuojasi lasivieji radikalai, o iš 

kitos pusės žiūrint ląstelė jau turi mechanizmus, kurie gali apsaugoti nuo jų. Tokį apsauginį vaidmenį 

atlieka fermentinė sistema ir nefermentinė sistema, kuriai priskiriami antioksidantai [37]. 

Antioksidantais yra vadinamos cheminės medžiagos, kurios geba neutralizuoti 

laisvuosius radikalus, blokuoti tolesnes jų reakcijas, bei atlikti ląstelių apsauginę funkciją, kuri 

apsaugo nuo oksidacinio streso [37,34]. Šiandien antioksidantai gana plačiai vartojami kaip vėžio 

gydymo profilaktikos priemonė, tačiau vieningų duomenų apie jų naudą nėra. Kita vertus, atlikti 

įvairūs eksperimentiniai tyrimai tiek su gyvūnais tiek su žmonėmis liudija, kad antioksidantai turi 

įvairialypį poveikį kancerogenezei. Jie turi teigiamą poveikį į kancerogeną ar jo metabolitą, bei 

fermentų sistemos sutrikdymą [37]. 

Taikant onkologiniams ligoniams chemoterapijos gydymą ar spindulinę terapiją, 

žmogaus organizme yra stimuliuojamas laisvųjų radikalų formavimasis tiek pačiame organizme, tiek 

esančiuose navikuose. Šiandieninis gydymas ligoniams, vartojantiems vaistus nuo vėžio, sukelia 

oksidacinį stresą pačioje ląstelėje, o laisvieji radikalai organizme atlieka nepageidaujamą poveikį 

daugeliui kitų organų, sukeldami jų pažeidimus. Buvo atlikta apklausa JAV, Masachuseto ligoninėje, 

kurioje dalyvavo pacientai, sergantys piktybiniais navikais ir rezultatai parodė, kad net 25-84 % 

pacientų vartoja maisto papildus, kuriuose yra antioksidantų. Tolesni klinikiniai tyrimai buvo atlikti su 

pacientais, kuriems taikomas spindulinis gydymas ar chemoterapija, skiriant jiems antioksidantus, kad 

įvertinti A ir E vitamino, glutationo, kofermento Q 10, L – karnitino ir N – acetilcisteino poveikį šių 
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gydymo metodų nepageidaujamoms reakcijoms. Gauti rezultatai parodė, kad 8 iš 17 atliktų tyrimų 

nustatytas teigiamas jų poveikis mielosupresijai, o 15 iš 19 tyrimų – mažesnis neurotoksiškumas, kurį 

sukelia platinos junginiai. Kitaip tariant antioksidantai sumažino vaistų nuo vežio nepageidaujamą 

poveikį [37]. 

 Mokslininkų atlikti laboratoriniai tyrimai su gyvūnais, skiriant antioksidantus parodė, kad 

jie gali užkirsti kelią vėžio vystymuisi, dėl sukeliamos laisvųjų radikalų žalos. Jie bandė išsiaiškinti, ar 

antioksidantai gali padėti sumažinti sergamumą ar mirčių skaičių būtent nuo vežio. Pirmas tyrimas 

buvo atliktas Suomijoje su rūkančiais, vidutinio amžiaus vyrais, kai skiriant jiems tokoferolį ir betą 

karoteną buvo bandoma ištirti šių, biologiškai aktyvių medžiagų vartojimo poveikį, norint sumažinti 

plaučių vėžio atsiradimą. Rezultatai parodė, kad tiems, kurie vartojo alfa tokoferolį (50 mg pr dieną) 

po 5-8 metų nepasireiškė joks plaučių vėžio vystymosi etapas [34]. Vadinasi antioksidantai atliko 

apsauginę funkciją, kuri užkirto kelią vėžio vystymuisi. 

Bendrai kalbant apie antioksidantus, tenka pripažinti, kad šiandien dar nėra pakankamai 

daug įrodymų, kurie pagrįstų tik antioksidantų naudą vėžio profilaktikoje.  

 

2.5. Selenas 

 

Selenas (Se) – gyvybiškai svarbus mikroelementas, kuris įeina į daugelio svarbių 

fermentų sudėtį. 1817 metais seleną atrado J.J.Bercelijus, kuris šiam mikroelementui skyrė graikų 

mėnulio deivės vardą. Selenas turi poveikį imuninei sistemai, kadangi pasižymi antioksidaciniu 

poveikiu. Teigiama, kad seleno maždaug apie 2/3 į žmogaus organizmą patenka kartu su gaunamu 

maistu. Daugiausiai jo randama kiaušiniuose, žuvyje, krabuose, kiaulienoje ir paukštienoje.  Manoma, 

kad kraujo plazmoje pakankamas ir normalus seleno kiekis turi būti  >50 µg/l [38]. Tad 

rekomenduojama paros dozė turėtų būti 55 µg per dieną, nors mokslininkai mano, kad ne visuomet 

tokia dozė pasiekia maksimalų lygį žmogaus organizme, todėl jie siūlo vyrams vartoti 80µg, tam, kad 

būtų palaikoma tinkama seleno pusiausvyra [39]. Selenas yra svarbus daugelio fiziologinių ir 

patofiziologinių procesų veikloje. Jie esant širdies ir kraujagyslių ligų atvejais vykdo apsauginę 

funkciją, reguliuoja skydliaukės hormonų išsiskyrimą, prostatos epitelį ir jo funkcijas, stiprina imuninę 

sistemą bei pasižymi antidepresiniu poveikiu [38]. 

 2003 – 2006 metais buvo atlikta nacionalinės sveikatos ir mitybos centro tiriamoji 

apklausa, kurios metu buvo apklausiami vyrai, o gauti rezultatai parodė, kad rinkdamiesi 



22 

 

multivitaminų ar mineralų kompleksą, 19% tiriamųjų atsisžvelgia ir į sudėtyje esančio seleno kiekį, o 

32% tiriamųjų 51-70 metų amžiaus dar papildomai vartoja vien tik seleną [39]. 

Kinijoje buvo atliktas tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti ar maisto papildai su 

keliais vitaminais ir mineralais gali sumažinti stemplės ir skrandžio vėžio riziką, atsižvelgiant ir į tuos, 

kurie turi stemplės displaziją. Tyrime dalyvavo 29854 pacientai, kurių amžius buvo 40 – 69 metai. 

Jiems atsitiktine tvarka buvo duota vartoti vienas iš aštuonių derinių. Pacientams kasdien buvo 

duodama 50 µg seleno, 30 mg vitamino E ir 15 mg beta karoteno. Per 5 metus mirtingumas nuo 

skrandžio vėžio sumažėjo 21%,  lyginant su tais, kurie nevartojo nieko. Antras tyrimas buvo atliktas su 

3000 pacientų, kurie turėjo stemplės displaziją. Jie atsitiktine tvarka buvo suskirstyti į dvi grupes, kur 

viena grupė vartojo tik 50µg seleno ir 15mg beta karoteno, o kita grupė placebą. Po 6 metų tyrimo, 

išsiaiškinta, kad mirtingumas nuo stemplės vėžio sumažėjo 16%, lyginant su placebo grupe [39].  

 

2.6. Dažinė ciberžolė 

 

 Dažinė ciberžolė (lot. Curcuma longa) laikoma prieskoniniu augalu. Šis augalas, savo 

augimo vieta labiausiai paplitęs Pietų Azijos tropinėse srityse, todėl ir kaip prieskoninė žolelė 

daugiausiai naudojamas yra būtent čia [40]. 

Dažinė ciberžolė savo sudėtyje turi angliavandenių, eterinių aliejų: felandreno (1%/, 

sabineno (0,6%), cineolio 1%, barneolio 0,5%, zingiberino 25%, seskviterpeno 53%, mineralinių 

medžiagų, polipeptidų, baltymų, riebalinių aliejų ir kurkuminoidų, iš kurių svarbiausias – kurkuminas 

[41] (7 pav.). Chemiškai kurkuminas yra apibūdinamas, kaip mažos molekulinės masės polifenolis 

[42], slopinantis vėžinių ląstelių proliferaciją, skatinantis jų apoptozę, slopinantis prostatos vėžio 

ląstelėse PSA gamybą, bei padidinantis spindulinės terapijos ir chemoterapijos poveikį piktybinėms 

ląstelėms. Buvo plačiai ištirta, kad jis pasižymi antibakteriniu, antioksidaciniu, priešuždegiminiu, 

priešgrybeliniu, antivirusiniu, antimutageniniu poveikiu ir slopina daugelio tipų vėžinių ląstelių  

apoptozę [43]. 
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7 pav. Kurkuminas [44] 

 

 Iš dažinės ciberžolės šakniastiebių yra gaunama pudra, vadinama kurkuma (kurkuminu), 

kuri yra pagrindinė kario prieskonių sudedamoji dalis [40,41]. Jis buvo plačiai naudojamas ajurvedos 

medicinoje daugelį šimtmečių, kadangi yra laikomas antioksidantu, kuris pasižymi priešuždegiminiu, 

analgetiniu ir antiseptiniu poveikiu. Neseniai buvo nustatyta, kad kurkuminas turi priešvėžinį poveikį 

veikdamas per biologinius kelius į onkogeno išraišką, mutagenezę, ląstelės ciklo reguliavimą ir 

apoptozę [45]. 

 Mokslininkai atliko tyrimą su pacientais, sergančiais tiesiosios ir gaubtinės žarnos vėžiu. 

Viso tyrime sutikusių dalyvauti žmonių buvo 12. Pacientams buvo skiriamos skirtingos kurkumino 

ekstrakto dozės: 440 mg, 880 mg , 1320 mg, 1760 mg, 2200 mg. Tyrimas buvo tęsiamas tol, kol liga 

progresavo, arba tol kol buvo atšaukti sutikimai dėl tyrimo. Gydymas kurkumino ekstraktu buvo gerai 

toleruojamas visuose atvejuose su skirtingomis jo dozėmis, nebuvo pasireiškusių toksinių poveikių. 

Vienam pacientui iš dalyvavusių, kuris vartojo per dieną 1320 mg kurkumino ekstrakto, buvo 

pasireiškęs pykinimas, tačiau jis praėjo greitai ir savaime. Tyrimo rezultatai parodė, kad visiems 

pacientams vartojusiems kurkuminą CEA (kanceroembrioninis antigenas ) naviko žymenų skaičius 

veniniame kraujyje išliko normos ribose, o vienam pacientui liga progresavo į kepenis, tai parodė 

tomografijos tyrimas. Mokslininkai padarė išvadą, kad šio tyrimo metu kurkumino ekstrakto 

koncentracija plazmoje buvo maža, jis buvo aptinkamas tik pacientų išmatose, vadinasi jo rezobcija ir 

pasisavinimas žarnyne yra labai greitas [42]. 

Atliekant tyrimą su pacientais, sergančiais odos ir gleivinės vėžiu, jame dalyvavo 62 

pacientai. Jiems buvo skiriamas 3 kartus per parą kurkumino tepalas, kuris buvo naudojamas 4 savaites 

ir stebimas jo poveikis. Tyrimo rezultatai parodė, kad net 68% tyrime dalyvavusių pacientų sumažėjo 

eksudato išsiskyrimas, 50% pacientų sumažėjo skausmas, o 90% pacientų išnyko blogas kvapas [41]. 

Šiuo metu pasaulyje didelį susidomėjimą kelia naujas produktas – Pomi-T. Tai 

koncentruotas augalinių ekstraktų maisto papildas, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra dažinė 
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ciberžolė, bei brokolis, granata ir žalioji arbata. Šio produkto efektyvumas buvo įrodytas Didžiosios 

Britanijos mokslininkų ir onkologų. Tyrime dalyvavo 199 prostatos vėžiu sergantys pacientai. Vienai 

tyrimo grupei buvo skiriama kasdien vartoti Pomi-T, o kitai grupei placebas. Šis tyrimas truko pusę 

metų, o jo rezultatai parodė, kad tie vyrai, kurie vartojo Pomi-T, jų prostatos specifinio antigeno (PSA) 

koncentracija vidutiniškai 63,8% buvo mažesnė, nei placebo grupės ir net 46% tiriamųjų PSA 

sumažėjo arba nepakito. Vadinasi daugiau nei pusei tyrime dalyvavysių vyrų prostatos vėžys nustojo 

augti arba regresavo [6]. 

 

2.7. Didžioji ugniažolė 

 

 Didžioji ugniažolė (lot. Chelidonium majus) – nuodingas augalas, tačiau tinkamai 

surinkta ir naudojama gali pagelbėti kai kurių ligų atveju. Joje yra daugiau nei 20 alkaloidų. Tačiau 

pagrindinės grupės pagal cheminę struktūrą yra skiriamos: benzofenantridinai- cheleritrinas, 

chelidoninas (8pav.), sangvinarinas (9 pav.), protoberberinai- berberinas (11pav.), koptizinas, 

dihidrokoptizinas, stilopinas (10 pav.), protopino dariniai (12 pav.), įvairios rūgštys: chelidonino, 

obuolių, citrinų, kofeino  ferulo (0,02%), p-kumaro (0,06%), gentisiko, rūgštis, saponinai, karotinoidai  

(chelidocistatinas), sparteinas ir flavonoidai [46]. 

 

    
           8 pav. Chelidoninas (benzofenantridinas)[47]   9pav.Sangvinarinas(benzofenantridinas)[48] 
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10 pav. Stilopinas  (protoberberinas)[49]              11 pav. Berberinas (protoberberinas)[50] 

 
12 pav. Protopinas (protopinų dariniai) [51] 

 

  Didžiojoje ugniažolėje esantis pagrindinis iš protoberberinų grupės alkaloidas berberinas 

pasižymi antibakteriniu, priešuždegiminiu, antikancerogeniniu, priešgrybeliniu, antimaliariniu, 

prostatos ir šlapimo takų antispazminiu poveikiu. Šis junginys pasižymi  poveikiu širdies ir 

kraujagyslių sistemai, turi teigiamą inotropinį ir neigiamą chronotropinį, bei antiaritminį poveikį. 

Benzofenantridinas sangvinarinas pasižymi priešgrybeliniu, priešuždegiminiu ir antibakteriniu 

poveikiu, o chelidoninas raminančiu, antispazminiu ir analgetiniu poveikiu [43]. Dažnai šį augalą 

pacientai vartoja gydyti ŽIV/ Aids, hepatitą C, bet šiuo metu vis dažniau yra skiriamas dėmesys kaip 

alternatyvaus maisto papildo nuo vežio vartojimui [52]. 

Atliktas tyrimas su gyvūnais parodė, kad labiausiai antinavikiniu poveikiu pasižymėjo 

chelidoninas ir protopinas, kadangi jie veikė Erlicho karcinomos ir sarkomos 180 ląsteles. 7 dienas 

pelėms buvo skiriama 50µg/kg chelidonino. Praėjus savaitei buvo pastebėtas 22-25% naviko augimo 

sulėtėjimas [46].  
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Sekančiu tyrimu mokslininkai patvirtino didžiosios ugniažolės imunomoduliuojantį 

poveikį, kadangi esant onkologinei ligai yra labai svarbu koordinuoti imuninį atsaką ir tai daryti 

tiesiogiai. Tai įrodė atlikdami tyrimą su pelėmis: joms į pilvaplėvę buvo paskirta 50 µg/kg 

glikoproteinų ir tai padaryta 1 parą prieš spinduliuotę. Po 5 dienų buvo gauti rezultatai, kurie parodė, 

kad po spinduliuotės, toms pelėms, kurioms buvo į pilvaplėvę skirta glikoproteinų padidėjo leukocitų 

kiekis, lyginant su kontroline grupe [4]. 

Su pacientais mokslininkai taip pat atliko tyrimą. Buvo pasirinkti 96 pacientai sergantys 

storosios žarnos vėžiu. 48 pacientai vartojo didžiąją ugniažolę, o kitiems 48 buvo paskirta 

radioterapija ir 5-fluoruracilo lašinimas. Rezultatai parodė, kad išgyvenamumas tarp dviejų grupių 

gerokai skyrėsi: dviejų metų išgyvenamumo trukmė eksperimentinėje grupėje siekė 78,6%, o 

kontrolinėje grupėje 33,3% [53]. Siekiant įrodyti didžiosios ugniažolės efektyvumą kito tyrimo metu 

pacientai sergantys šlapimo pūslės vėžiu buvo suskirstyti į tris grupes, kurioms skiriamos skirtingos 

dozės: pirmai grupei 100mg, antrai grupei 200mg, o trečiai grupei 300mg. Po dviejų savaičių 

vartojimo, buvo atlikta citoskopija ir ultragarso tyrimas, kurio metu nustatyta vėžio regresija – 

pirmoje grupėje buvo 0/4, antroje grupėje ¼ pacientų, o trečioje grupėje 2/6 [53]. 

Didžioji ugniažolė – nuodingas augalas, kurį vartoti reikia atsargiai, todėl dažniausiai yra 

skiriami standartizuoti ekstraktai, kurių sudėtyje jos yra, nes užpilų ruošimas namuose gali turėti rimtų 

sveikatos pasekmių, jei tai bus daroma netikslingai ir netinkamai. 
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3. TYRIMO METODIKA IR METODAI 

 

3.1. Tyrimo metodas 

 

 Naudojant teorinės analizės metodą buvo ieškoma ir analizuojama su magistrinio darbo 

tema susijusi mokslinė literatūra lietuvių ir anglų kalbomis, o paieškai naudotos duomenų bazės –

PubMed, Google, Google Scholar. 

Antra tyrimo dalis – kiekybinis tyrimas, kurio pagrindas anoniminė anketinė apklausa, 

kuri buvo taikoma onkologine liga sergantiems pacientams, besigydantiems Nacionaliniame vėžio 

institute. Tyrimas buvo atliekamas nuo 2016 metų birželio mėnesio iki 2016 metų lapkričio mėnesio, 

UAB „Gintarinėje vaistinėje“, isikūrusioje šalia Nacionalinio vėžio instituto, siekiant išsiaiškinti 

onkologine liga sergančių pacientų nuomonę, apie maisto papildų vartojimą šalia jų medicininio 

gydymo. 

Prieš pradedant atlikti tyrimą buvo gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Bioetikos centro komisijos leidimas (1 priedas), bei gauti leidimai atlikti tyrimą Nacionaliniame vėžio 

institute bei UAB „Gintarinėje vaistinėje“. 

 

3.2. Imties skaičiavimas 

 

Svarbu buvo sužinoti, kiek onkologine liga sergančių pacientų reikės apklausti norint 

įvykdyti kiekybinį tyrimą, kad jo rezultatai būtų patikimi. Tam buvo skaičiuojama tyrimo imtis, 

naudojantis žemiau pateikta formule: [54] 
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Iš šios formulės išreiškiame: 

 N – populiacijos dydį, kuris buvo nustatytas pagal „Gintarinėje vaistinėje“ atleistų 

kompensuojamųjų vaistų receptų skaičių, kuriuose buvo bent vienas onkologinis vaistas- viso 

2591; 

 Reikšmė 1,96 atitinka standartizuoto normaliojo skirstinio 95 proc. pasikliovimo lygmenį; 

 p – numatomą įvykio baigmės tikimybę (pasirenkama p=0,5) 

 q – tikimybę, kad nagrinėjamas požymis nepasireikš tiriamoje populiacijoje (q=1-p=0,5) 

 ɛ - pageidautinas imties tikslumas (0,05) [54] 

 Naudojantis šia formule apskaičiuota tyrimo imtis – 335 onkologine liga sergantys 

pacientai. Tyrimui atlitki buvo paruoštos 335 anoniminės apklausos anketos ir atsitiktine tvarka 

išdalintos pacientams, isigyjantiems onkologinius vaistus vaistinėje.  

 

3.3. Tyrimo anketa 

 

Tyrimo atilikimui anketinė apklausa (2 priedas) buvo kuriama remiantis lietuvių ir 

užsienio autorių moksline literatūra, bei bendraisiais anketos sudarymo klausimais – logiškai 

paaiškinta dėl ko atliekamas šis tyrimas, pateikiama anketos pildymo instrukcija, sudaromi klausimai 

konkretūs, atsakymo variantai paprasti ir suprantami, vengiama sudėtingų ir erzinančių klausimų [55]. 

Įvadinė anketos dalis skirta kreipimuisi į respondentą – trumpai prisistatoma, įvardijamas 

šio tyrimo tikslas, pabrėžiamas respondento anonimiškumas ir jo duomenų konfidencialumas. 

Anketą sudarė 14 klausimų. 12 iš jų uždaro tipo, su pateiktais galimais atsakymo 

variantais, kur respondentas galėjo pasirinkti vieną ar kelis jam tinkamus, bei vienu atviru 4 klausimu, 

kuriuo siekiama sužinoti kokia onkologine liga serga pacientas. 14 klausimu buvo siekiama 
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išsiaiškinti, kokį teigiamą poveikį pastebėjo pacientai, vartodami maisto papildus, tam jie galėjo 

pasirinkti teiginius nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“.  

 

3.4. Tyrimo vykdymo pabaiga ir duomenų apdorojimas 

 

Atlikus anketinę apklausą gauti duomenys buvo suvedami į kompiuterinę programą ir 

toliau apdorojami. Apskaičiuota tyrimo imtis 335 respondentai – onkologine liga sergantys pacientai, 

kuriems buvo pateiktos anketos. 2016 metų gegužės mėnesį buvo vykdomas pilotinis tyrimas, siekiant 

nustatyti ir įvertinti ar anketoje pateikti klausimai tinkami ir suprantamai suformuluoti respondentams. 

Pilotinio tyrimo metu apklausta 14 respondentų. Išanalizavus gautus rezultatus ir atsižvelgus į  

pastabas anketa buvo koreguojama, redaguojami jos klausimai ir birželio mėnesį buvo pradėtas 

vykdyti tyrimas. Tyrimo metu dalis respondentų atsisakė dalyvauti jame, sugrįžo sugadintos ir 

netinkamos analizuoti anketos, taigi liko 259 (77,31 %) tinkamos analizei anketos. 

Tyrimo duomenų statistinei analizei atlikti buvo naudojama SPSS (angl. Statistical 

Package for Social Science) programos 22 versija ir MS Exel 2007 programa. Dviejų grupių 

respondentų duomenų Likerto skalėje statistiniam palyginimui naudotas Mann-Whitney 

neparametrinis kriterijus, o siekiant palyginti atsakymo variantų pasirinkimo dažnį keliose respondentų 

grupėse – Chi kvadrato testas. Nustatyti skirtumai tarp grupių statistiškai reikšmingi arba atsakymo 

variantų pasirinkimo dažnis skiriasi, jei apskaičiuota p reikšmė mažesnė už reikšmingumo lygmenį 

α=0,05. 

 

3.5. Respondentų sociodemografinės charakteristikos 

 

 Tyrime dalyvavo 141 moteris (54,4 %) ir 118 vyrų (45,6 %). Didžiausia respondentų 

dalis (47.5 %) – 40-60 metų. 30,9 % tiriamųjų 20 – 40 metų, o 21,6 % vyresni nei 60 metų (1 lentelė). 
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Dauguma respondentų turėjo aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį 

išsilavinimą (atitinkamai 33,2 % (n=86) ir 35,9 % (n=93) tiriamųjų). Tik vidurinį mokslą baigusių 25,9 

% (n=67), tik pradinį – 4,6 % (n=12).  (1 lentelė) 

 

1 lentelė. Tyrimo dalyvių socialinės–demografinės charakteristikos 

  Dažnis, N Proc. (%) 

Lytis Moteris 141 54.4% 

Vyras 118 45.6% 

Amžius 20–40 m. 80 30.9% 

40–60 m. 123 47.5% 

60 m. ir daugiau 56 21.6% 

Išsilavinimas Pradinis 12 4.6% 

Vidurinis,  67 25.9% 

Aukštasis 

neuniversitetinis 
93 35.9% 

Aukštasis 

universitetinis 
86 33.2% 

Neatsakė 1 0.4% 
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4. TYRIMO REZULTATAI 

 

4.1. Pacientų tyrimo rezultatai 

 

 Atlikus anketų analizę, moksliniam darbui vykdyti buvo atrinktos 162 anketos, kadangi 

37,5% (n=97) respondentų pažymėjo, kad nevartoja maisto papildų šalia jiems paskirto medicinio 

gydymo ar jų ligos profilaktikai. Atsižvelgus į tai, toliau buvo skaičiuojami 162 respondentų rezultatai, 

kurių socialiniai – demografiniai duomenys pateikti 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Tiriamųjų socialiniai- demografiniai duomenys 

  N % 

Lytis Moteris 93 57.4% 

Vyras 69 42.6% 

Amžius 20–40 m. 40 24.7% 

40–60 m. 77 47.5% 

60 m. ir daugiau 45 27.8% 

Išsilavinimas Pradinis 2 1.2% 

Vidurinis, 

specialusis 

vidurinis 

34 21.6% 

Aukštasis 

neuniversitetinis 
61 37.7% 

Aukštasis 

universitetinis 
63 38.9% 

Neatsakė 1 0.6% 

 

Apibendrinus tiriamųjų charakteristikas matyti, kad apklausoje dalyvavo daugiau moterų 

ir 40-60 metų žmonių, turinčių aukštąjį (universitetinį ir neuniversitetinį) išsilavinimą. 

 Respondentų buvo prašoma nurodyti, kokia onkologine liga jie serga. Analizuojant 

gautus rezultatus matyti, kad dažniausios onkologinės ligos, kuriomis sirgo tyrimo dalyvės moterys – 

tai krūties bei gimdos kaklelio vėžys (atitinkamai 34,4%, n=32 ir 19,4%, n=18). Vyrų grupėje 
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daugiausia buvo sergančių prostatos, plaučių bei skrandžio onkologinėmis ligomis (atitinkamai 36,2 

%, n=25; 21,7%, n=15 ir 17,4%, n=12) (13 ir 14 pav).  

 
13 pav. Onkologinių ligų tarp tiriamųjų moterų pasiskirstymas (N=93) 

 

36,2%

21,7%

17,4%

8,7%

5,8%

2,9%

2,9% 2,9%
1,4%

Prostatos vėžys Plaučių vėžys Skrandžio vėžys Žarnyno vėžys Kaulų vėžys

Kepenų vėžys Inkstų vėžys Kasos vėžys Neatsakė

 
2 pav. Onkologinių ligų tarp tiriamųjų vyrų pasiskirstymas (N=69) 
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 PSO teikiamais duomenimis, pasaulyje daugiausiai diagnozuojamas vyrų tarpe plaučių, 

prostatos ir skrandžio vėžys, o moterų tarpe- krūties, storosios žarnos ir skrandžio vėžys [56]. Tuo 

tarpu Lietuvoje, tarp moterų dažniausia onkologinė liga – krūties vėžys (12462 atvejai), o vyrų tarpe – 

prostatos vėžys (17106 atvejai) [3]. Mūsų tyrimo gauti rezultatai patvirtina šią statistiką, iš apklausoje 

dalyvavusių moterų daugiausiai sergančių krūties vėžiu – 34,4%, o vyrų tarpe prostatos vėžiu – 36,2%. 

 Tiriamieji anketoje žymėjo koks gydymo būdas jiems buvo taikomas. Gauti rezultatai 

parodė, kad buvo taikoma tik chemoterapija (53,6%, n=37 vyrų ir 20,4%, n=19 moterų), chemoterapija 

su chirurginiu gydymu (15,9%, n=11 vyrų ir 48,4%, n=45 moterų) arba chemoterapija kartu su 

spinduline terapija ir chirurginiu gydymu (7,2%, n=5 vyrų ir 18,3%, n=17 moterų) (15 pav.).  

 

 

15 pav. Taikomi gydymo būdai tarp respondentų (N=162) 

 

 Apibendrinant galima teigti, kad vyrų tarpe gydymui dažniausiai buvo taikoma 

chemoterapija (53,6%), o moterų – kombinuotas gydymo būdas: chemoterapija kartu su chirurginiu 

gydymu (48,4%). 

 Paprašyti atsakyti į klausimą, ar vartoja maisto papildus šalia jiems paskirto medicininio 

gydymo, visi tyrimo dalyviai atsakė teigiamai. Paprašyti pažymėti, kokių grupių maisto papildus jie 

vartoja, dauguma nurodė vartojantys maisto papildus, skirtus imunitetui stiprinti (90,1%). Nemaža 
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dalis tiriamųjų vartojo papildus virškinimo sistemai (38,9%) bei raminančius ir gerinančius miegą 

(34,6%). Maisto papildus, skirtus akims, širdžiai, peršalimui, bei atminčiai gerinti vartojo tik keletas 

procentų apklaustųjų (16 pav.).  

2009 metais Leah M. Ferruci, Ruth McCorkle ir kt. atlikę tyrimą išsiaiškino, kad 51,1% 

respondentų vartoja maisto papildus imunitetui stiprinti [5], o mano tyrime iš 162 dalyvavusių 

apklaustųjų, 90,1% vartoja šios grupės maisto papildus. 

 

 

16 pav. Respondentų vartojamų maisto papildų grupės (N=162) 

 

 Naudojant Chi square statistinį kriterijų palyginta, ar skiriasi maisto papildų grupės 

pasirinkimas tarp skirtingo amžiaus arba lyties pacientų. Tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų tarp 

jų nenustatyta (p>0,05). 

Onkologiniai ligoniai dažniausiai nurodė maisto papildus vartojantys kasdien (76,5% 

respondentų). 14,8% apklausos dalyvių atsakė, kad šiuos papildus vartoja pagal specialisto paskirtą 

vartojimo schemą, 6,8% – keletą kartų per savaitę, 1,2% – keletą kartų per mėnesį, 0,6% – vartoja 

nesistemingai, 2–3 kartus per metus (17 pav.) Norėdami sulaukti teigiamo maisto papildų poveikio, 

tyrimo dalyvių didžioji dalis juos vartoja kasdien (76,5%). 
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76,5%

6,8%
1,2%

14,8%

0,6%

Kasdien Keletą kartų per 

savaitę

Keletą kartų per 

mėnesį

Pagal specialisto 

paskirtą vartojimo 

schemą

Nesistemingai (2–3 

kartus per metus)

 
17pav. Respondentų maisto papildų vartojimo dažnis (N=162) 

 

 Tyrimo rezultatai parodė, kad maisto papildus vartoti šiuos pacientus dažniausiai 

paskatina gydytojo patarimas, kad tai padės lengviau įveikti ligą (teigė 75,3% apklaustųjų) bei paties 

sergančiojo nuomonė, kad maisto papildai sustiprins medicininį gydymą (atsakymo variantą pasirinko 

45,7% apklaustųjų). 16,7% tyrimo dalyvių pažymėjo, jog imasi visko, kas tik galėtų padėti įveikti 

ligą. Tik keletą apklaustųjų (6,2%) maisto papildus paskatino vartoti įsitikinimas, kad papildomos 

priemonės, tokios kaip maisto papildai, yra žymiai saugesnės ir efektyvesnės. Tik vienas respondentas 

pažymėjo, kad renkasi vartoti maisto papildus, kadangi mano, jog medicininis gydymas yra 

neveiksmingas (18 pav.)  

75,3%

45,7%

16,7%

6,2%

0,6%

0,6%

Gydytojo patarimas, kad tai padės lengviau įveikti
ligą

Nuomonė, kad maisto papildai sustiprins
medicininį gydymą

Jūs imatės visko, kas tik galėtų padėti įveikti ligą

Nuomonė, kad papildomos priemonės, tokios kaip
maisto papildai, yra žymiai saugesnės ir

efektyvesnės

Nuomonė, kad medicininis gydymas
neveiksmingas

Kitas variantas (maisto papildai stiprina
organizmą)

 
18 pav. Respondentų maisto papildų vartojimą įtakojančios priežastys (N=162) 
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 Galima teigti, kad respondentai pasitiki gydančiu gydytoju, paiso jo nurodymų, 

patarimų, todėl didžioji dauguma, 75,3% tyrimo dalyvių maisto papildus vartoja gydytojui 

rekomendavus, kad jie padės lengviau įveikti ligą. 

 Gydytojo vaidmens svarbą respondentų gydymo procese, patvirtina sekantys gauti 

rezultatai. Onkologine liga sergančių pacientų, kurie vartojo maisto papildus šalia paskirto gydymo, 

buvo prašoma pažymėti, iš kokių šaltinių jie dažniausiai gauna informacijos apie minėtas sveikatos 

stiprinimo priemones. Kaip matoma 19 pav., dažniausiai žinių apie maisto papildus suteikia gydytojas 

(nurodė 80,2 % respondentų). Kiek mažiau nei pusė apklaustųjų pažymėjo, kad informacijos gauna iš 

liaudies medicinos žinovo, vaistininko ar interneto (atsakymo variantus pasirinkusiųjų dalis 

atitinkamai 44,4%, 42,6% ir 38,3%). Nedidelė dalis apklausos dalyvių (17,9%) maisto papildą vartoti 

ėmė jį parekomendavus kitam ligoniui. Mažiausiai populiarūs žinių apie maisto papildus šaltiniai – 

televizija/radijas (nurodė 9,3% respondentų) ir kaimynai (nurodė 4,9% respondentų). (19 pav.) Kaip 

matoma iš gautų rezultatų didžioji dalis respondentų maisto papildus vartoja, nes tai patarė jų 

gydytojas, todėl daugiausiai informacijos apie juos gauna būtent iš jo (80,2%). 

 

 

19 pav. Respondentų gaunamos informacijos apie maisto papildus šaltiniai (N=162) 

 

Apibendrinant galima teigti, jog gydytojo vaidmuo labai svarbus gydant onkologine 

ligas, nes pacientui suteikia pasitikėjimo, reikalingų žinių ir kvalifikuotą pagalbą. 
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 Naudojant Chi square statistinį kriterijų palyginta, ar trijose amžiaus grupėse (20–40 m., 

40–60 m. bei 60 m. ir daugiau) yra panašumų dėl informacijos gavimo apie maisto papildus. 

Reikšmingi skirtumai tarp skirtingo amžiaus grupių tiriamųjų pastebėti tik analizuojant informacijos 

gavimą internetu. Kaip matoma 3 lentelėje, daugiau nei pusė (52,5%) 20–40 metų pacientų ieško 

informacijos apie maisto papildus internete. 40–60 m. pacientų grupėje tokių buvo 41,6%, o tarp 60 

metų ir vyresnių – tik 20%. Chi square kriterijaus reikšmė, mažesnė už 0,01 (p<0,01) rodo, kad 

skirtumai tarp tiriamųjų grupių statistiškai reikšmingi. Daugiausiai informacijos apie maisto papildus 

internete ieško pacientai 20-40 metų amžiaus, tai sudaro 52,5%. 

 

3 lentelė. Tiriamųjų gaunamos informacijos apie maisto papildus iš interneto palyginimas pagal 

amžių 

 

Apie maisto papildus informacijos 

gauna iš interneto 

 Ne Taip 

Amžius 20–40 m. N 19 21 

Pearson Chi–Square = 

10.139, p=0.006 

%  47.5% 52.5% 

40–60 m. N 45 32 

%  58.4% 41.6% 

60 m. ir daugiau N 36 9 

%  80.0% 20.0% 

  

Galima daryti prielaidą, jog jaunesnio amžiaus žmonėms prieiga prie interneto yra 

paprastesnė, greitesnė. Pagaliau jaunesni žmonės labiau linkę bendrauti  internete, ieškoti informacijos. 

Vyresnio amžiaus žmonės ir dėl įgūdžių stokos, ir dėl ribotų galimybių internetu naudojasi rečiau.

 Palyginus vyrų ir moterų atsakymus į klausimą, kokiu būdu jie dažniausiai gauna 

informacijos apie maisto papildus, nustatyta, kad didesnė dalis moterų (lyginant su vyrais) minėtos 

informacijos gauna internetu (p<0,01). 
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4 lentelė. Vyrų ir moterų informacijos paieškos internete apie maisto papildus galimybių 

palyginimas pagal lytį 

 

Apie maisto papildus informacijos 

gauna iš interneto 

 Ne Taip 

Lytis Moteris N 49 44 

Pearson Chi–Square = 

7.553, p=0.006 

%  52.7% 47.3% 

Vyras N 51 18 

%  73.9% 26.1% 

  

Moterų, pažymėjusių, kad apie maisto papildus informacijos gauna internetu buvo 47,3 

%, tuo tarpu vyrų – tik 26,1% (4 lentelė). Naudojimasis kitais informacijos šaltiniais abiejų lyčių 

grupėse buvo panašus (p>0,05). Mūsų rezultatai rodo, kad moterys labiau linkusios ieškoti 

informacijos apie maisto papildus internete (47,3%) nei vyrai. 

 Surinkti apklausos duomenys atskleidė, kad dažniausiai į pacientų vartojamų maisto 

papildų sudėtį įeina antioksidantai, selenas, dažinė ciberžolė ar vitaminas C (atsakymo variantus 

pasirinkusiųjų dalis atitinkamai 69,1%, 50,6%, 45,7% ir 40,7%). Rečiausiai vartojami – su koenzimu 

q10, vitaminu E, vitaminu D, žuvų taukais, (pažymėjo atitinkamai 7,4%, 6,8%, 3,7%, ir 3,7% tyrimo 

dalyvių) (20 pav). 

 

69,1%

50,6%

45,7%

40,7%

32,7%

28,4%

14,2%

8,0%

7,4%

6,8%

3,7%

3,7%

Antioksidantai

Selenas

Dažinė ciberžolė

Vitaminas C

Resveratrolis

Ugniažolė

Kordicepsas

Vitaminas A

Koenzymas Q10

Vitaminas E

Vitaminas D

Žuvų taukai

 
20 pav. Respondentų vartojamų maisto papildų sudėtinių dalių pasiskirstymas (N=162) 
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 Mūsų apklaustųjų sergančių pacientų, didžioji dalis dažniausiai vartoja maisto papildus, į 

kurių sudėtį įeina antioksidantai (69,1%). 

 Siekiant nustatyti, ar informacijos apie maisto papildus šaltinis yra susijęs su tuo, kokios 

rūšies maisto papildas bus vartojamas, palyginta, kiek tarp pacientų, dažniausiai gaunančių 

informacijos apie maisto papildus iš tam tikro šaltinio (gydytojo, vaistininko, liaudies medicinos 

žinovo ir kt.) yra  vartojančių maisto papildą su kiekviena iš šių sudėtinių dalių – dažine ciberžole, 

ugniažole, resveratroliu, kordicepsu, antioksidantais, koenzimu Q10,  selenu, vitaminais, A, E, C, D., ir  

kokia dalis yra vartojančiųjų maisto papildą su tam tikra sudėtine dalimi yra tarp tų, kurie nepažymėjo, 

jog dažniausiai naudojasi tuo informacijos šaltiniu. 

Gauti analizės rezultatai parodė, kad tarp pacientų, dažniausiai informacijos apie maisto 

papildus gaunančių iš gydytojo, yra statistiškai reikšmingai didesnė dalis (%) vartojančių maisto 

papildą su antioksidantais, selenu arba vitaminu C negu tarp tų, kurie nepažymėjo, kad dažniausiai 

naudojasi šiuo informacijos šaltiniu (p<0,05) (5-7 lentelės). 

 

5 lentelė. Tiriamųjų gaunamos informacijos iš gydytojo apie į maisto papildų sudėtį 

įeinantį antioksidantą ir vartojimo sąsajos 

 

Antioksidantai 

 Nevartoja Vartoja 

Apie maisto 

papildus 

informacijos 

gauna iš 

gydytojo 

Ne N 15 17 

Pearson Chi–

Square=4.791, p=0.029 

%  46.9% 53.1% 

Taip N 35 95 

%  
26.9% 73.1% 

 

6 lentelė. Tiriamųjų gaunamos informacijos iš gydytojo apie į maisto papildų sudėtį 

įeinantį seleną ir vartojimo sąsajos 

 

Selenas 

 Nevartoja Vartoja 

Apie maisto 

papildus 

informacijos 

gauna iš 

gydytojo 

Ne N 24 8 

Pearson Chi–

Square=10.469, p=0.001 

%  75.0% 25.0% 

Taip N 56 74 

%  
43.1% 56.9% 
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7 lentelė. Tiriamųjų gaunamos informacijos iš gydytojo apie į maisto papildų sudėtį 

įeinantį Vitaminą C ir vartojimo sąsajos 

 

Vitaminas C 

 Nevartoja Vartoja 

Apie maisto 

papildus 

informacijos gauna 

iš gydytojo 

Ne N 28 4 

Pearson Chi–

Square=13.173, p<0,001 

%  87.5% 12.5% 

Taip N 68 62 

%  52.3% 47.7% 

  

Apibendrinus yra matyti gydytojo svarba rekomenduojant pacientams maisto papildus, 

nes gaunantys informaciją iš jo didžioji dalis pacientų vartoja tuos maisto papildus, apie kuriuos gavo 

informacijos iš gydytojo. 

 Taip pat nustatyta, jog tarp pacientų, dažniausiai gaunančių informacijos apie maisto 

papildus iš vaistininko, yra statistiškai reikšmingai didesnė dalis (%) vartojančių maisto papildą su 

resveratroliu negu tarp tų, kurie nepažymėjo, kad dažniausiai naudojasi šiuo informacijos šaltiniu 

(p<0,01) (8 lentelė). 

 

8 lentelė. Tiriamųjų gaunamos informacijos iš vaistininko apie į maisto papildų sudėtį 

įeinantį resveratrolį ir vartojimo sąsajos 

 

Resveratrolis 

 Nevartoja Vartoja 

Apie maisto 

papildus 

informacijos gauna 

iš vaistininko 

Ne N 71 22 

Pearson Chi–Square=8.142, 

p=0.004 

%  76.3% 23.7% 

Taip N 38 31 

%  55.1% 44.9% 

  

Tarp pacientų, dažniausiai gaunančių informacijos apie maisto papildus iš liaudies 

medicinos žinovo, yra statistiškai reikšmingai didesnė dalis (%) vartojančiųjų maisto papildus su 

ugniažole ar  resveratroliu negu tarp tų, kurie nepažymėjo, kad dažniausiai naudojasi šiuo informacijos 

šaltiniu (p<0,01) (9-10 lentelės). 
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9 lentelė. Tiriamųjų gaunamos informacijos iš liaudies medicinos žinovo apie į maisto 

papildų sudėtį įeinančią ugniažolę ir vartojimo sąsajos 

 

Ugniažolė 

 Nevartoja Vartoja 

Apie maisto 

papildus 

informacijos gauna 

iš liaudies 

medicinos žinovo 

Ne N 74 16 

Pearson Chi–

Square=11.227, p=0.001 

%  82.2% 17.8% 

Taip N 42 30 

%  
58.3% 41.7% 

 

10 lentelė. Tiriamųjų gaunamos informacijos iš liaudies medicinos žinovo apie į maisto 

papildų sudėtį įeinantį resveratrolį ir vartojimo sąsajos 

 

Resveratrolis 

 Nevartoja Vartoja 

Apie maisto 

papildus 

informacijos gauna 

iš liaudies 

medicinos žinovo 

Ne N 71 19 

Pearson Chi–

Square=12.389, p<0,001 

%  78.9% 21.1% 

Taip N 38 34 

%  
52.8% 47.2% 

 

 Tarp pacientų, dažniausiai gaunančių informacijos apie maisto papildus iš interneto, yra 

statistiškai reikšmingai didesnė dalis (%) vartojančių maisto papildą su kordicepsu negu tarp tų, kurie 

nepažymėjo, kad dažniausiai naudojasi šiuo informacijos šaltiniu (p<0,05) (11 lentelė). 

 

11 lentelė.  Tiriamųjų gaunamos informacijos iš interneto apie į maisto papildų sudėtį 

įeinantį kordicepsą ir vartojimo sąsajos 

 

Kordicepsas 

 Nevartoja Vartoja 

Apie maisto 

papildus 

informacijos gauna 

iš interneto 

Ne N 91 9 

Pearson Chi–

Square=5.794, p=0.016 

%  91.0% 9.0% 

Taip N 48 14 

%  77.4% 22.6% 

 

 Tarp pacientų, dažniausiai apie maisto papildus sužinančių iš kitų ligonių, yra statistiškai 

reikšmingai didesnė dalis (%) vartojančių maisto papildus su antioksidantais negu tarp tų, kurie 

nepažymėjo, kad dažniausiai naudojasi šiuo informacijos šaltiniu (p<0,01) (12 lentelė). 
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12 lentelė. Tiriamųjų gaunamos informacijos iš kitų ligonių apie į maisto papildų 

sudėtį įeinančius antioksidantus ir vartojimo sąsajos 

 

Antioksidantai 

 Nevartoja Vartoja 

Rekomendavo kiti 

ligoniai 

Ne N 47 86 

Pearson Chi–

Square=6.970, p=0.008 

%  35.3% 64.7% 

Taip N 3 26 

%  10.3% 89.7% 

  

Pacientai, kurie dažniausiai informaciją apie maisto papildus gauna iš gydytojo vartoja 

tuos, į kurių sudėtį įeina antioksidantai (73,1%), o gavę ją iš vaistininko tuos- kurių sudėtyje yra 

resveratrolio (44,9%). Pasinaudoję liaudies medicinos žinovo suteikta informacija, pacientai rinkosi 

vartoti maisto papildą su ugniažole (41,7%), o tie kurie ieškojo informacijos internete su kordicepsu 

(22,6%). 

 Paprašius tyrimo dalyvių atsakyti į klausimą, ar jie vartoja daugiau nei vieną maisto 

papildą, dauguma (70,4%) teigė, jog vienu metu vartoja daugiau nei vieną maisto papildą. 8,6% – 

vartoja tuo atveju, jei rekomendavo gydytojas, 0,6% – jei rekomendavo farmacijos specialistas. 20,4 % 

respondentų pažymėjo, kad daugiau nei vieno maisto papildo nevartoja (21 pav.). Iš 162 tyrime 

dalyvavusių onkologinių ligonių, 70,4% vienu metu vartoja daugiau nei vieną maisto papildą. 

 

 

21 pav. Respondentų daugiau negu vieno maisto papildo vienu metu vartojimo ypatumai (N=162) 
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Į klausimą, ar pastebėjo nepageidaujamų reiškinių, šalutinių poveikių vartojant maisto 

papildus, beveik visi respondentai (98,8 %) atsakė neigiamai. Tik keletas tiriamųjų paminėjo, kad dėl 

maisto papildų vartojimo jautė padidėjusį apetitą arba pykinimą. 

 Naudojant Mann – Whitney statistinį kriterijų palyginta, ar vartojusieji tam tikros grupės 

maisto papildą jautė stipresnį teigiamą poveikį savijautai po šio papildo vartojimo negu tie, kurie tos 

grupės papildo nevartojo. Tyrimo rezultatai (13 lentelė) atskleidė, jog tie pacientai, kurie vartojo 

maisto papildus imunitetui stiprinti, reikšmingai labiau pritarė teiginiams, jog jaučiasi energingesni, 

atsparesni ligoms, nes sustiprėjo imunitetas, pastebėjo pagerėjusią savijautą, nei tie pacientai, kurie 

minėtų maisto papildų nevartojo (p<0,05). Tačiau nepastebėta reikšmingų skirtumų tarp šių pacientų 

atsakymų jiems vertinant teiginius, jog jų skausmai sumažėjo, pagerėjo tyrimų rezultatai ar pagerėjo 

apetitas (p>0,05). 

 

13 lentelė. Tiriamųjų vartojamų maisto papildų imunitetui stiprinti  poveikio vertinimo palyginimas 

 

 

Poveikis 
Ar vartojo maisto 

papildą imunitetui 

stiprinti N 

Poveikio vertinimas 

Mann–

Whitney 

vidutiniai 

rangai P reikšmė 

Jaučiuosi energingesnis Nevartojo 16 58.28 
0.008 

Vartojo 146 84.04 

Jaučiuosi atsparesnis 

ligoms, nes sustiprėjo 

imunitetas 

Nevartojo 16 57.41 

0.007 Vartojo 
146 84.14 

Pagerėjo bendra savijauta Nevartojo 16 61.03 
0.021 

Vartojo 146 83.74 

 

 Taip pat nustatyta, jog tie pacientai, kurie vartojo maisto papildus virškinimo sistemai, 

reikšmingai labiau pritarė teiginiams, jog jaučiasi energingesni, atsparesni ligoms, nes sustiprėjo 

imunitetas, pastebėjo pagerėjusią savijautą, pagerėjo jų tyrimų rezultatai bei pagerėjo apetitas nei tie 

pacientai, kurie minėtų maisto papildų nevartojo (p<0,05) (14 lentelė). Tačiau nepastebėta reikšmingų 

skirtumų tarp šių pacientų atsakymų jiems vertinant teiginį, jog jų skausmai sumažėjo (p>0,05). 
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14 lentelė. Tiriamųjų vartojamų maisto papildų virškinimo sistemai poveikio vertinimo palyginimas 

 

 

Poveikis 
Ar vartojo maisto 

papildą virškinimo 

sistemai N 

Poveikio vertinimas 

Mann–

Whitney 

vidutiniai 

rangai P reikšmė 

Jaučiuosi energingesnis Nevartojo 99 74.85 
0.004 

Vartojo 63 91.94 

Jaučiuosi atsparesnis 

ligoms, nes sustiprėjo 

imunitetas 

Nevartojo 99 73.24 

0.001 Vartojo 
63 94.48 

Pagerėjo bendra savijauta Nevartojo 99 75.14 
0.007 

Vartojo 63 91.50 

Pagerėjo tyrimų rezultatai Nevartojo 99 74.77 
0.010 

Vartojo 63 92.08 

Pagerėjo apetitas Nevartojo 99 73.43 
0.003 

Vartojo 63 94.17 

 

 Tarpusavyje palyginus, kaip savijautos pokyčius įvertino tie, kurie vartojo raminančius ir 

miegą gerinančius maisto papildus bei tie, kurie šios grupės papildų nevartojo, reikšmingų skirtumų 

tarp šių dviejų grupių pacientų nenustatyta (p>0,05). 

Tie tyrimo dalyviai, kurie vartojo maisto papildus su dažine ciberžole, reikšmingai labiau 

pritarė teiginiams, jog jaučiasi energingesni, pagerėjo jų tyrimų rezultatai, sumažėjo skausmai bei 

pagerėjo apetitas nei tie pacientai, kurie minėtų maisto papildų nevartojo (p<0,05) (15 lentelė). Tačiau 

nepastebėta reikšmingų skirtumų tarp šių pacientų atsakymų jiems vertinant teiginius, jog jaučiasi 

atsparesni ligoms, nes sustiprėjo imunitetas ir teiginį, jog pagerėjo bendra savijauta (p>0,05). 
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15 lentelė. Tiriamųjų vartojamų maisto papildų su dažine ciberžole poveikio vertinimo palyginimas 

 

 

Poveikis 
Ar vartojo maisto 

papildą su Dažine 

ciberžole N 

Poveikio vertinimas 

Mann–

Whitney 

vidutiniai 

rangai P reikšmė 

Jaučiuosi energingesnis Nevartojo 88 76.07 

0.043 Vartojo 74 87.95 

Vartojo 74 84.49 

Sumažėjo skausmai Nevartojo 88 72.82 
0.006 

Vartojo 74 91.82 

Pagerėjo tyrimų rezultatai Nevartojo 88 74.82 
0.027 

Vartojo 74 89.45 

Pagerėjo apetitas Nevartojo 88 69.44 
<0.001 

Vartojo 74 95.84 

 

 Pacientai, kurie vartojo maisto papildus su ugniažole, reikšmingai labiau pritarė 

teiginiams, jog jaučiasi energingesni, jaučiasi atsparesni ligoms, nes sustiprėjo imunitetas, pagerėjo 

bendra savijauta, sumažėjo skausmai, pagerėjo tyrimų rezultatai bei pagerėjo apetitas nei tie pacientai, 

kurie minėtų maisto papildų nevartojo (p<0,05) (16 lentelė). 

 

16 lentelė. Tiriamųjų vartojamų maisto papildų su ugniažole  poveikio vertinimo palyginimas 

 

 

Poveikis Ar vartojo 

maisto papildą 

su ugniažole N 

Poveikio vertinimas 

Mann-Whitney 

vidutiniai 

rangai P reikšmė 

Jaučiuosi energingesnis Nevartojo 116 77.80 
0.044 

Vartojo 46 90.83 

Jaučiuosi atsparesnis ligoms, 

nes sustiprėjo imunitetas 

Nevartojo 116 76.36 
0.006 

Vartojo 46 94.47 

Pagerėjo bendra savijauta Nevartojo 116 75.36 
0.001 

Vartojo 46 96.98 

Sumažėjo skausmai Nevartojo 116 77.09 
0.041 

Vartojo 46 92.63 

Pagerėjo tyrimų rezultatai Nevartojo 116 75.03 
0.002 

Vartojo 46 97.82 

Pagerėjo apetitas Nevartojo 116 73.59 
<0.001 

Vartojo 46 101.43 
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 Taip pat nustatyta, jog tie pacientai, kurie vartojo maisto papildus su resveratroliu, 

reikšmingai labiau pritarė teiginiams, jog jaučiasi energingesni, atsparesni ligoms, nes sustiprėjo 

imunitetas, pastebėjo pagerėjusią savijautą (p<0,05) (17 lentelė). Tačiau nepastebėta reikšmingų 

skirtumų tarp šių pacientų atsakymų jiems vertinant teiginius, jog jų skausmai sumažėjo, pagerėjo 

tyrimų rezultatai bei pagerėjo apetitas (p>0,05). 

 

17 lentelė. Tiriamųjų vartojamų maisto papildų su resveratroliu poveikio vertinimo palyginimas 

 

 

 

Poveikis 
Ar vartojo 

maisto papildą 

su resveratroliu N 

Poveikio vertinimas 

Mann–

Whitney 

vidutiniai 

rangai P reikšmė 

Jaučiuosi energingesnis Nevartojo 109 75.63 
0.004 

Vartojo 53 93.57 

Jaučiuosi atsparesnis ligoms, 

nes sustiprėjo imunitetas 

Nevartojo 109 76.22 
0.011 

Vartojo 53 92.36 

Pagerėjo bendra savijauta Nevartojo 109 76.47 

0.014 Vartojo 53 91.85 

Vartojo 53 81.86 

 

Tie pacientai, kurie vartojo maisto papildus su antioksidantais, reikšmingai dažniau teigė, 

jog jaučiasi energingesni nei tie, kurie šios rūšies papildų nevartojo (p<0,05) (18 lentelė). Teiginius 

apie savo atsparumo ligoms padidėjimą, bendros savijautos pokyčius, skausmų sumažėjimą, 

pagerėjusius tyrimų rezultatus bei pagerėjusį apetitą šių abiejų grupių pacientai įvertino panašiai 

(p>0,05). 

 

18 lentelė. Tiriamųjų vartojamų maisto papildų su antioksidantais poveikio vertinimo palyginimas 

 

 

Poveikis 
Ar vartojo maisto 

papildą su 

antioksidantais N 

Poveikio vertinimas 

Mann–Whitney 

vidutiniai rangai P reikšmė 

Jaučiuosi energingesnis Nevartojo 50 72.13 
0.032 

Vartojo 112 85.68 
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Palyginus, kaip savijautos pokyčius įvertino vartojusieji kiekvieną šių papildų – 

kordicepsą, koenzimą Q10, seleną, vitaminą A, C, D ar E, ir kaip - jo nevartoję, reikšmingų skirtumų 

tarp šių dviejų grupių pacientų vertinimų nenustatyta (p>0,05). 

 Tyrimo dalyviai vartoję maisto papildus imunitetui stiprinti pastebėjo, kad jie tapo 

atsparesni ligoms ir pagerėjo jų bendra savijauta. Maisto papildai su dažine ciberžole pacientams 

padėjo jaustis energingesniais, pagerino jų tyrimų rezultatus, o ugniažolės turintys savo sudėtyje –  

pagerino apetitą ir bendrą savijautą. Tie maisto papildai, kurių sudėtyje buvo resveratrolio, padėjo 

sustiprinti imunitetą, pagerinti bendrą savijautą, o antioksidantai padėjo onkologiniams ligoniams tapti 

atsparesniais ligoms ir pagerino bendrą jų savijautą. 
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5. REZULTATŲ APTARIMAS 

 Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausiai moterų tarpe sergančių krūties vėžiu - 

34,4%, o vyrų tarpe prostatos – 36,2%. Taip pat analizuojant tyrimo rezultatus nustatyta, jog vyrų 

gydymui dažniausiai buvo taikoma chemoterapija (53,6%), moterų – kombinuotas gydymo būdas: 

chemoterapija kartu su chirurginiu gydymu (48,4%). 

 Iš 259 tyrime dalyvavusių respondentų, 162 (62,6%) vartojo maisto papildus šalia jiems 

skirto medicininio gydymo ar profilaktikai. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad 90,1% apklaustųjų 

vartoja maisto papildus stiprinti imunitetui. Pastarųjų respondentų pasirinkimą įtakojo gydytojo 

patarimai, kad tai padės lengviau įveikti ligą (75,3%).  2009 metais Amerikos vėžio asociacijos atlikto 

tyrimo rezultatai parodė, kad 56,2% sergančių onkologine liga vartoja maisto papildus savijautai 

pagerinti, o 51,1% - imuninei sistemai sustiprinti [5]. 

Atlikti tyrimai įvairiose šalyse parodė, jog pacientai dažniausiai informaciją apie sveikatą 

gauna iš sveikatos priežiūros specialistų (vaistininko, gydytojo), radijo, televizijos, interneto. Mūsų 

tyrimo rezultatai parodė, kad patikimiausi onkologine liga sergančių pacientų infomacijos šaltiniai yra 

gydytojas (80,2%), liaudies medicinos žinovas (44,4%) ir vaistininkas (42,6%). Tyrimo metu buvo 

palyginta, ar skirtingose amžiaus grupėse yra panašumų dėl informacijos gavimo apie maisto papildus. 

Reikšmingi skirtumai buvo pastebėti analizuojant informacijos gavimą internetu, daugiau nei pusė 

(52,5%) 20-40 metų amžiaus pacientų dažniau ieško informacijos internete nei vyresni pacientai. 

Apibendrinus matyti, jog respondentai vartoja maisto papildus, todėl ypatingai svarbus gydytojo 

vaidmuo suteikiant pacientui žinių apie maisto papildų poveikį. 

JAV Musachuseto ligoninėje atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad 25 – 84% apklausoje 

dalyvavusių pacientų sergančių piktybiniais navikais vartoja maisto papildus, kuriuose yra 

antioksidantų [37]. Mūsų atliktame tyrime 69,1% respondentų taip pat vartoja antioksidantus, 50,6% 

seleną, 45,7% dažinę ciberžolę ir tik 3,7% žuvų taukus. Gauti rezultatai parodė, kad pacientai 

gaunantys informaciją apie maisto papildus iš gydytojo yra statistiškai reikšmingai didesnė dalis 

vartojančių maisto papildus, kurių sudėtyje yra antioksidantų, seleno ar vitamino C (p<0,05), iš 

vaistininko – resveratrolio (p<0,01), o iš liaudies medicinos žinovo – ugniažolės ir resveratrolio 

(p<0,01), nei tų, kurie nesinaudoja šiais informacijos šaltiniais.  

Anketose buvo pateikta lentelė, pagal kurią onkologinėmis ligomis sergantys pacientai 

turėjo įvertinti, kokį poveikį pastebėjo vartodami maisto papildus. Analizuojant tyrimo rezultatus 
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nustatyta, kad, imunitetui stiprinti vartoję maisto papildus jautėsi energingesni, atsparesni ligoms, nes 

sustiprėjo jų imunitetas (p<0,05). Pastebėta, jog tyrimo dalyviai vartoję maisto papildus, kurių sudėtyje 

yra dažinė ciberžolė jautėsi energingesni, pagerėjo jų tyrimų rezultatai, apetitas. Didžiosios Britanijos 

mokslininkų naujausi tyrimų rezultatai parodė, kad pacientai, sergantys prostatos vėžiu ir vartoję 

maisto papildus, kurių sudėtyje yra dažinė ciberžolė, sumažino PSA koncentraciją vidutiniškai 63.8% 

[43]. Sergančių tiesiosios ir gaubtinės žarnos vėžiu ir vartojusių kurkumino ekstraktą, tyrimų rezultatai 

pagerėjo, nes CEA naviko žymenų skaičius kraujyje išliko normos ribose [42]. Mūsų atliktame tyrime 

nustatyta, kad pacientai vartoję maisto papildus su ugniažole jautėsi atsparesni ligoms, sustiprėjo jų  

imunitetas, pagerėjo bendra savijauta ir tyrimų rezultatai. Remiantis Jungtinėje karalystėje atliktu 

tyrimu atskleista, kad skiriant šio augalo maisto papildų šlapimo pūslės vėžiu sergantiems pacientams 

skirtingas dozes, buvo nustatyta vėžio regresija [53]. Resveratrolio maisto papildai mūsų tyrimo 

dalyviams padėjo sustiprinti imunitetą, pagerinti bendrą savijautą ir jaustis energingesniais. 

Mokslininkų atlikti tyrimai patvirtino teigiamą resveratrolio poveikį, sumažinant gydymo šalutinius 

poveikius, tokius kaip depresija, neuropatiniai skausmai, nuovargis, nerimas, miego sutrikimai [7]. 
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6. IŠVADOS 

 

1. Nustatyta, kad NVI besigydantys pacientai dažniausiai vartoja maisto papildus imunitetui 

stiprinti (90,1%). Pagrindinės priežastys lemiančios maisto papildų vartojimą, tyrime 

dalyvavusių respondentų nuomone: gydytojo patarimas (tai padės lengviau įveikti ligą – 

75,3%), tikėjimas, kad maisto papildai sustiprins medicininį gydymą – 45,7%. 

2. Tyrimo rezultatai rodo, kad dažniausiai į pacientų vartojamų maisto papildų sudėtį įeina 

antioksidantai (69,1%), selenas (50,6%), ciberžolė (45,7%) ir vitaminas C (40,7%).  

3. Tyrimo rezultatai įrodė, kad respondentai vartoję maisto papildus, kurių sudėtyje buvo dažinės 

ciberžolės, ugniažolės, resveratrolio, statistiškai reikšmingai dažniau pritarė teiginiams, jog 

jaučiasi energingesni, sustiprėjo imunitetas, pagerėjo apetitas ir jų tyrimų rezultatai, nei tie, 

kurie maisto papildų nevartojo (p>0,05). 
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7. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

Sveikatos priežiūros specialistams: 

 Gydytojai ir vaistininkai turėtų labiau domėtis atliekamų tyrimų rezultatais, kai maisto papildai 

vartojami kartu su medikamentiniu onkologinių ligų gydymu. Turėdami pakankamai žinių apie 

teigiamą ar neigiamą poveikį sveikatai, sąveiką su vaistiniais preparatais, galėtų efektyviau 

juos rekomenduoti pacientams. 

 Farmacijos specialistai konsultuojant pacientus turi pasidomėti apie jų jau vartojamus maisto 

papildus, įspėti apie galimą perdozavimą vartojant su ta pačia sudėtine dalimi kelis maisto 

papildus. 

Pacientams:  

 Pacientai, sergantys onkologinėmis ligomis, dėl maisto papildų vartojimo kartu su 

medikamentiniu gydymu turėtų konsultuotis su gydytojais ar vaistininkais. Vartoti tik jų 

rekomenduojamus maisto papildus, kurie yra saugūs, o nauda įrodyta moksliniais tyrimais. 
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9. PRIEDAI 

1 priedas. LSMU Bioetikos centro komisijos leidimas 
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2 priedas. Tyrimo anketa. 

Gerbiamas respondente, 

Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto magistrantūros 

studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti nuomonę, apie maisto papildų vartojimą 

onkologinių ligonių gydymui ir profilaktikai.  

Prašau tiksliai atsakyti į pateiktus anketos klausimus. Ši apklausa anoniminė, o Jūsų pateikti 

duomenys ir atsakymai yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik mokslo tiriamiesiems tikslams. 

 

1. Jūsų lytis: 

o Moteris 

o Vyras 

2. Jūsų amžius: 

o Iki 20m. 

o 20-40 m. 

o 40-60 m. 

o 60 m. ir daugiau 

3. Jūsų išsilavinimas: 

o Pradinis 

o Vidurinis 

o Aukštasis neuniversitetinis 

o Aukštasis universitetinis 

o Kita.................................(įrašykite) 

4. Kokia onkologine liga sergate? 

...........................................................

.......................................(įrašykite) 

5. Koks gydymo būdas Jums buvo 

paskirtas? 

o Chemoterapija 

o Spindulinė terapija (radioterapija) 

o Chirurginis gydymas 

o Kita....................................................

.......................................(įrašykite) 

6. Ar vartojate maisto papildus, šalia 

Jums paskirto medicininio 

gydymo? 

o Taip  

o Ne 

7. Kokių grupių maisto papildus 

vartojate? 

o Imunitetui stiprinti 

o Peršalimui 

o Virškinimo sistemai 

o Akims 

o Širdžiai 

o Atminčiai gerinti 

o Raminančius ir miegą gerinančius 

o Kita....................................................

.......................................(įrašykite) 

8. Kaip dažnai vartojate maisto 

papildus? 

o Kasdien 

o Keletą kartų per savaitę 

o Keletą kartų per mėnesį 

o Pagal specialisto paskirtą vartojimo 

schemą 

o Nesistemingai (2-3 kartus per metus) 

9. Kas paskatino vartoti maisto 

papildus? 

o Gydytojo patarimas, kad tai padės 

lengviau įveikti ligą 

o Jūsų nuomonė, kad medicininis 

gydymas neveiksmingas 

o Jūsų nuomonė, kad papildomos 

priemonės, tokios kaip maisto 

papildai yra žymiai saugesnės ir 

efektyvesnės 

o Jūsų nuomonė, kad maisto papildai 

sustiprins medicininį gydymą 

o Jūs imatės visko, kas tik galėtų 

padėti įveikti ligą 

o Kita....................................................

.......................................(įrašykite) 

10. Iš kur dažniausiai gaunate 

informaciją apie maisto papildus? 

o Gydytojo 

o Vaistininko 

o Televizijos/radijo 

o Interneto 

o Kaimyno 

o Liaudies medicinos žinovo 

o Rekomendavo kiti ligoniai 

o Kita....................................................

.......................................(įrašykite) 
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11. Jei vartojate maisto papildus, tai 

kokia sudėtinė dalis įeina į jų 

sudėtį? 

o Dažinė ciberžolė 

o Ugniažolė 

o Resveratrolis 

o Kordicepsas 

o Antioksidantai 

o Koenzymas q10 

o Selenas 

o Vitaminas A 

o Vitaminas E 

o Vitaminas C 

o Vitaminas D 

o Kita....................................................

.......................................(įrašykite) 

12. Ar vienu metu vartojate daugiau 

nei vieną maisto papildą? 

o Taip  

o Ne 

o Taip, jei rekomendavo gydytojas 

o Taip, jei rekomendavo farmacijos 

specialistas 

13. Ar pastebėjote nepageidaujamų 

reiškinių, šalutinių poveikių 

vartojant maisto papildus? 

o Taip....................................................

.......................................(įrašykite) 

o Ne 
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14. Kokį pastebėjote teigiamą poveikį po maisto papildų vartojimo? (įvertinkite pažymėdami 

Jums tinkantį teiginį) 

 Visiškai 

nesutinku (1) 

Nesutinku (2) Nei sutinku, 

nei nesutinku 

(3) 

Sutinku (4) Visiškai 

sutinku (5) 

Jaučiuosi 

energingesnis 

     

Jaučiuosi 

atsparesnis 

ligoms, nes 

sustiprėjo 

imunitetas 

     

Pagerėjo 

bendra 

savijauta 

     

Sumažėjo 

skausmai 

     

Pagerėjo 

tyrimų 

rezultatai 

     

Pagerėjo 

apetitas 

     

 

Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


