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Auš ra PI  LAI TIE NĖ
LR ko res pon den tė

T
o kia ži nia mo te rį pa-
sie kė at li kus ge ne ti-
nį mo le ku li nių žy me-
nų ty ri mą „Pro sig na“ 
– tai grei ta, tiks li ir
pa ti ki ma ga li mo krū-
ties vė žio pa si kar to-

ji mo prog no zė.
„Toks ty ri mas mo ka mas, ta-

čiau si ūly čiau ir ki toms pa na šaus 
li ki mo mo te rims jį at lik ti, jei tik-
tai tu ri ga li my bę“, – pas ka ti no 
N.Sut kie nė.

Gu ze lį pa žas ty je Ne mi ra ap-
čiuo pė per nai rug sė jį – jis užkliu-
vo už pirš tų va ka re ren gian tis 
dra bu žius.

„Ėmiau ap ži ūri nė ti labai ati-
džiai – jau bu vo aiš kiai ma ty ti 
gu ze lio kon tū rai“, – pri si me na 
N.Sut kie nė.

Įtar da ma, kad ją užk lu po klas-
tin ga li ga, ty tu vė niš kė pa ty rė ne-
ma žai jau du lio, kaip ir ki tos to-
kio pat li ki mo mo te rys.

„Iš ti ko stre sas, apė mė pa ni ka, 
pra si dė jo be mie gės nak tys. Tuo 
me tu gal vo ji apie blo giau sia, no-
ri si kuo grei čiau vis ką su ži no ti. 
Vals ty bi nė se li go ni nė se pas spe-
cia lis tus il giau sios eilės, to dėl 
krei piau si į vie ną pri va čią Kau-
no kli ni ką.

Ult ra gar so apa ra tu ma ne iš-
ty ru si gy dy to ja blo gų įta ri mų 
neišsk lai dė, o tie siai švie siai pa-
sa kė, kad nu džiu gin ti ne ga li. Ji 
pa siun tė ma ne į Kau no kli ni kas 
pas krū tų chi rur gą Al gir dą Bo-
gu še vi čių.

Po at lik tos biop si jos paaiš kė-
jo, kad krū ty je ap čiuop tas aug-
lys – pik ty bi nis, jį rei kia ope ruo-
ti“, – pa sa ko jo N.Sut kie nė.

Spa lio 18-ąją mo te riai Kau no 
kli ni ko se bu vo at lik ta ope-
ra ci ja. Paaiš kė jo, kad jai – 

pir mo ji vė žio sta di ja. Po ope ra ci-
jos pa cien tei skir ta che mo te ra pi-
ja, spin du li nis ir hor mo ni nis ty-
ri mas.

Ta čiau kau nie čiai me di kai pa-
si ūlė dėl che mo ta ra pi jos kreip tis 
į Klai pė dos uni ver si te ti nę li go-
ni nę.

„Gy dy to jas A.Bo gu še vi čius abe-
jo jo, ar ma no at ve ju che mo te ra-
pi jos kur sas bū ti nas. 

Tos abe jo nės grie biau si kaip 
skęs tan tis šiau do. Ir dau giau žmo-
nių aiš ki no, koks ža lin gas che-
mo te ra pi jos po vei kis vi sam or ga-
niz mui.

Puo liau skai ty ti, die nas nak-
tis leis da vau prie kom piu te rio. 
Sken dau in ter ne te ir aša ro se. At-
ro dė, jau ne be no riu net pa ži ūrė-
ti į kom piu te rio pu sę, bet ži nių 
no ri si vis dau giau, o in for ma ci-
jos – jū rų jū ros“, – sun kiau sią sa-
vo gy ve ni mo ru de nį pri si mi nė 
N.Sut kie nė.

No ri ne no ri te ko re gist ruo tis į 
kon sul ta ci ją Klai pė dos uni ver si-
te ti nės li go ni nės On ko lo gi jos de-
par ta men te. 

Gy dy to jų kon si liu mas nusp-
ren dė, kad che mo te ra pi ja 
rei ka lin ga, bet pa cien tei 

pa li ko tei sę ap sisp ręs ti.
Ji ir vėl įni ko į in ter ne tą, ėmė 

ati džiai do mė tis ty ri mu „Pro sig-
na“. Juo ga li ma nus ta ty ti, ar pa-
cien tei iš tik rų jų rei ka lin gas che-
mo te ra pi jos kur sas. 

Mo te ris iš si aiš ki no, kad šie ty-
ri mai at lie ka mi Vo kie ti jo je ir 
Olan di jo je.

Vo kie ti jo je gy ve na N.Sut kie-
nės se suo, tad ty tu vė niš kė jau 
pla na vo ke liau ti ten. 

Bet vis dėl to ji nusp ren dė nie-
kur ne va žiuo ti ir su si tai kė su 
min ti mi, kad ryž ta si che mo te ra-
pi jai Klai pė dos uni ver si te ti nė je 
li go ni nė je.

Ji nu si kir po pe čius sie kian čius 
plau kus, nes bu vo gir dė ju si, ko-
kia pa ni ka iš tin ka mo te ris, kai 
plau kai ima slink ti sruo go mis.

Ta čiau ne ti kė tai Ne mi ra su ži-
no jo, kad ir Lie tu vo je jau ga li ma 
at lik ti  ty ri mą „Pro sig na“.

„Pa si kal bė jau su gy dy to ja Jū-
ra te Kas naus kie ne. Su ži no jau, 
kad toks ty ri mas mo ka mas, bet 
man ne ki lo abe jo nių, ar no riu jį 
at lik ti. 

Iš Kau no kli ni kų bu vo pris ta-
ty ti vi si ty ri mui rei ka lin gi mė-
gi niai. Ir me tams bai gian tis ga-
vau bran giau sią Ka lė dų do va ną 
– su ži no jau, kad ga liu ap siei ti be
che mo te ra pi jos“, – sa kė N.Sut-
kie nė.

Mo te ris jau at lai kė ra dio lo gi-
nį gy dy mą, da bar jai at lie ka ma 
hor mo nų te ra pi ja. Ji jau čia si ge-
rai ir džiau gia si at ra du si „Pro-
sig na“.

„Sup ran tu, kad kar tais che-
mo te ra pi ja yra bū ti na. Ta čiau 
kiek vie na mo te ris tu ri ži no ti apie 
ty ri mą „Pro sig na“. 

Jei ati tin ka jos būk lės kri te ri-
jai, re ko men duo čiau šį ty ri mą 
at lik ti.

Kol kas tai Lie tu vo je nau jie na. 
Man sa kė, kad Klai pė dos li go ni-
nė je bu vau vie nuo lik ta, ku riai 

at lik tas ty ri mas „Pro sig na“, – 
pa sa ko jo N.Sut kie nė.

Mo te ris sa vo kai liu pa ty rė, kad 
net ar ti miau si drau gai ned rįs-
da vo pak laus ti, kaip ji jau čia si, 

koks gy dy mas jai tai ko mas. Ne-
re tai jaus da ma slo gią ty lą ji pa-
ti pra dė da vo kal bą ir vis ką pa-
pa sa ko da vo apie sa vo li gą, sa vi-
jau tą ir gy dy mą.

Su vy ru tu rin ti sa vo įmo nę mo-
te ris se niau dir bo so cia li ne dar-
buo to ja, to dėl ži no, kaip bend-
rau ti su žmo nė mis kri ti nė mis 
ap lin ky bė mis.

Ge ne ti nis ty ri mas vė žio užk lup tą 
mo te rį iš gel bė jo nuo che mo te ra pi jos

Jū ra tė Kas naus kie nė
Klai pė dos uni ver si te ti nės 
li go ni nės Mo le ku li nės 
diag nos ti kos sky riaus ve dė ja, 
gy dy to ja ge ne ti kė

„Ge ne ti nis mo le ku li nių žy me nų ty ri mas „Pro sig na“ 
grei tai, tiks liai ir pa ti ki mai pa ro do ga li mo krū ties 
vė žio pa si kar to ji mo prog no zę. Jei diag no zuo ja ma 
anks ty va – I, II ar III A – krū ties vė žio sta di ja, ne 
tik pa to lo gi nių, ra dio lo gi nių ty ri mų re zul ta tai, bet 
ir at lie ka mas krū ties na vi ko ge nų raiš kos ty ri mas 
„Pro sig na“ pa de da su da ry ti gy dy mo pla ną, 
pa vyz džiui, ar tiks lin ga pa cien tei skir ti che mo te ra-
pi nį gy dy mą.
Krū ties vė žiu ser gan čioms mo te rims įp ras tai 
tai ko mas komp lek si nis gy dy mas: ga li bū ti at lie ka-
ma ope ra ci ja, che mo te ra pi ja, spin du li nis gy dy mas, 
bio lo gi nė te ra pi ja ar imu no te ra pi ja. Įver ti nus tam 
tik rų ge nų vei ki mą tai kant nau ją jį ty ri mą „Pro sig-
na“ nus ta to ma ma ža ar ba di de lė me tas ta zių 
at si ra di mo ri zi ka, o to kių pa cien čių gy dy mo tak ti ka 
la bai ski ria si.
Kai me tas ta zių ri zi ka ma ža, pa cien tei ga li bū ti 
ski ria mas leng ves nis gy dy mas. Che mo te ra pi ja yra 
ag re sy vus gy dy mas, jo tiks las – nai kin ti pik ty bi nes 
ląs te les, ta čiau jis tu ri ir ša lu ti nį po vei kį, nes 

nu ken čia ir ki tos or ga niz me be si da li jan čios 
ląs te lės, pa vyz džiui, krau jo da ros sis te ma, 
imu ni te tas.
Moks li niais ty ri mais nus ta ty ta, jog tik apie 20 proc. 
mo te rų, ku rioms pa ša lin tas I sta di jos krū ties 
aug lys, na vi kas pa si kar to ja. Tad 80 proc. mo te rų 
skir ti che mo te ra pi ją yra ne tiks lin ga ir net ža lin ga. 
Ki ta ver tus, jei mo te ris pa ten ka į tų 20 proc. 
ka te go ri ją, ta čiau che mo te ra pi ja jai ne pas kir ta, 
at si nau ji nęs vė žys ga li baig tis tra ge di ja.
Ne tu rė da mi to kių tiks lių duo me nų, ko kius 
šian dien su tei kia nau ja sis ty ri mas, gy dy to jai 
rem da vo si la bai ri bo tais duo me ni mis apie na vi ką. 
Lie tu vo je ge ne ti nis ty ri mas „Pro sig na“ – dar 
nau jie na. Pa sau ly je to kį ty ri mą eks per tai re ko-
men duo ja kaip bū ti ną, esant anks ty vo sioms 
krū ties vė žio sta di joms ir nus ta čius tam tik rą 
na vi ko ti pą.
Iš na vi ko išs kir to je me džia go je ti ria ma tam tik rų 
spe ci fi nių ge nų raiš ka. JAV, Vo kie ti jo je, Pran cū zi jo-
je, Ita li jo je ir ki to se vals ty bė se dau giau nei 30 
vė žio gy dy mo cent rų jau tai ko ty ri mą „Pro sig na“ 
kaip pag rin di nį ar vie nin te lį krū ties vė žio prog nos-
ti nį ty ri mą.
Prog nos ti nis krū ties vė žio ge ne ti nis ty ri mas 
Lie tu vo je nė ra kom pen suo ja mas. Ty ri mas re ko-
men duo ja mas, kai li gos sta di jos anks ty vos, kai 
nus ta to mas konk re tus na vi ko his to lo gi nis ti pas. 
Ty ri mas nau din gas ir eko no miš kai, nes pa de da 
tau so ti ne tik pa cien tės or ga niz mą, bet ir vals ty bės 
lė šas – che mo te ra pi ja tai ko ma tik toms mo te rims, 
ku rioms ji rei ka lin ga.“

Padeda sudaryti gydymo planą

Ne mi ra Sut kie nė (39 m.) iš Ty tu vė nų sėk min gai 
ištvėrė ope ra ci ją dėl krū ties vė žio ir džiau gė si, kad 
grės min ga li ga dar ne bu vo to li pa žen gu si. Tačiau 
mo teris la bai bai mi no si pap ras tai po to kios in ter-
ven ci jos tai ko mos che mo te ra pi jos. Iki tol Nemiros 
plau kai vi sa da siekdavo pe čius. Nenorėdama pulti į 
neviltį matydama, kaip krin ta sruo gos, ji ry žo si nu-
si kirp ti juos trum pai. Bet che mo te ra pi jos nep ri rei kė.

“Sken dau in ter ne te 
ir aša ro se. Ne be no-
rė jau ži ūrė ti į kom-
piu te rį, bet ži nių no-
rė jo si dau giau, o in-
for ma ci jos – jū ros.

N.Sut kie nė
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