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Dalyko anotacija: 

Dalyko tikslas – suteikti gilesnių teorinių ir praktinių ţinių apie ţmogaus augimo ir brendimo 

dėsningumus, vertinimą, nukrypimus nuo normos, ankstyvąjį (perinatalinį) sveikatos programavimą. 

Tematika. Auksologijos – ţmogaus augimo ir brendimo tyrimų raida ir istorija. Šiuolaikinė klinikinė ir 

taikomoji auksologija. Pasaulinės ir Lietuvos auksologijos mokyklos. Ţmogaus ontogenezės laikotarpiai, 

augimo ir brendimo periodizacija. Ţmogaus biologinis ir kalendorinis amţius. Biologinio amţiaus 

kriterijai. Kaulinis amţius ir jo kriterijai. Ląstelių, audinių, organų, sistemų, kūno ir jo dalių augimas – 

augimo tipai, gradientai, greitis ir pobūdis įvairiais ontogenezės laikotarpiais. Augimo ir brendimo 

endokrinologija. Ţmogaus augimas evoliuciniu aspektu. Lyginamoji auksologija (ţmogaus ir kitų 

ţinduolių augimo ir brendimo palyginimas).  

Ţmogaus augimo ir brendimo charakteristika įvairiais ontogenezės laikotarpiais: 1. Lytinių ląstelių raida 

ir apvaisinimas. 2. Embriono ir vaisiaus augimo bei formavimosi ypatumai ir faktoriai. 3. Augimas ir 

brendimas postnataliniu laikotarpiu: a) naujagimio ir kūdikio fizinė ir psichomotorinė raida, b) 

ikimokyklinio amţiaus vaikų fizinė būklė ir augimas, c) mokyklinio amţiaus vaikų fizinė būklė ir lytinis 

brendimas. Pubertetinis augimo šuolis (PAŠ). Morfologinių ir funkcinių rodiklių pertvarka per PAŠ. 

Pirminių ir antrinių lytinių poţymių raida, datos ir įvairovė. Augimo ir brendimo kritinių periodų 

charakteristika, genetinių ir išorinių faktorių įtaka. Fizinė būklė, lytinis brendimas ir emocinė bei 

socialinė branda – raida ir sąsajos įvairiais ontogenezės laikotarpiais. Augimo ir brendimo vertinimas, 

tyrimų metodikos. Longitudinaliniai ir transversaliniai auksologiniai tyrimai. Kūno sudėjimo ir sudėties 

tyrimo metodai (antropometrija, kaliperometrija, povandeninis svėrimas, ultragarsinis tyrimas, branduolių 

magnetinis rezonansas, bioelektrinis impedansas). Funkcinė antropometrija, fiziometriniu rodikliu tyrimo 

metodai. Somatotipologija,  konstituciniai tipai – raida, istorija, kritika ir šiuolaikinis poţiūris. Kūno 

vaizdo struktūriniai elementai. Mergaičių (moterų) ir berniukų (vyrų) kūno vaizdo vertinimo metodai. 

Lytinio brendimo vertinimas. Menarchės ir spermarchės nustatymo metodai (“status quo” ir 

retrospekcinis metodai, “probit” analizė). Auksologinė statistika. Vienmatės ir daugiamatės auksologinių 

duomenų analizės. Augimo rodiklių kreivės ir empirinių kreivių lyginimo būdai. LMS metodas. Augimo 

ir brendimo kriterijai bei standartai. Svarbiausi indeksai ir koeficientai. Individualaus augimo ir brendimo 

vertinimas. Augimo ir brendimo veiksniai. Genetiniai ir išoriniai (ekologiniai, socialiniai, ekonominiai ir 

kt.) augimo faktoriai. C.H.Waddington’o augimo kanalizacijos teorija. Augimo netolygumai (angl. 

saltatory growth). Ligos ir augimas. “Atsigriebimo” fenomenas (angl. catch-up growth). Mityba ir 

augimas. Stresas ir augimas. Fizinis krūvis ir augimas. Urbanizacija, migracija ir augimas. Augimo ir 

brendimo epochinė tendencija. Augimo įvairovė tarp tam tikros populiacijos individų (individuali 

įvairovė). Populiacijų augimo ir brendimo skirtumai (interpopuliacinė įvairovė). Lietuvos vaikų augimo ir 

brendimo ypatumai, palyginimas su kitų šalių duomenimis. Augimo ir brendimo normališkumas bei 

sutrikimai prenataliniu ir postnataliniu laikotarpiu.  

Ankstyvasis sveikatos programavimas. Prenataliniai veiksniai, įtakojantys vaisiaus augimą, gimimą ir 

vėlesnių ligų riziką. Motinos, placentos ir vaisiaus vaidmuo vaisiaus augimo reguliavime. Prenatalinio 

streso įtaka vaisiaus raidai ir gimimui, jo reikšmė sveikatai ir ligų atsiradimui. Motinos mityba ir vėlesnių 

ligų rizika. Neuroendokrininės sistemos prenatalinis programavimas, sąsajos su II tipo diabetu, nutukimu 



ir širdies-kraujagyslių ligomis. Prenatalinių gliukokortikoidų reikšmė suaugusiųjų patofiziologijai. 

Neuroendokrininis suaugusių ţmonių ligų programavimas (dabartinės perspektyvos ir ateities gairės). 

Prenatalinis programavimas ir postnatalinis nutukimas. Vaisiaus kasos sutrikimų programavimas. 

Metabolinės homeostazės perinatalinis programavimas. Naminių gyvūnų modelių sukūrimas ir 

naudojimas ţmogaus ligų ontogenezės studijoms. Ankstyvasis imuniteto programavimas, sąsajos su 

infekcinėmis ir alerginėmis ligomis. Prenatalinių veiksnių įtaka imunitetui. Prenatalinių įvykių reikšmė 

alerginių ligų atsiradimui ir progresavimui. Perinatalinės charakteristikos ir palikuonių astma bei 

alergijos. Motinos alkoholio vartojimas ir jos palikuonių neuroendokrininis ir imuninis atsakas. „Senų 

draugų“ hipotezė (kaip anksti kontaktas su tam tikrais mikroorganizmais gali įtakoti imunoreguliacinę 

grandinę). Ankstyvas reagavimo į skausmą programavimas. Ilgalaikio pasikartojančio skausmo poveikis 

vaisiui (neuronų paţeidţiamumas, imprintingas ir plastiškumas). Jautrumas skausmui ir ilgalaikė ţalingų 

veiksnių įtaka. Perinataliniai veiksniai, keičiantys elgseną. Prenataliniai androgenai ir elgsenos 

ontogenezė. Prenatalinio streso įtaka elgsenos programavimui. Vaiko elgsenos ir nervų sistemos raidos 

prenatalinis programavimas, sąsajos su motinos stresu ir rūpesčiais. Citokinai, socialinė raida ir 

psichopatologija (empirinės ir teorinės sąsajos). Ateities kryptys: genetinės programos prenatalinė ir 

postnatalinė moduliacija (keitimas). Genetinis imprintingas ir epigenetinis vaisiaus raidos 

programavimas. Motinos gliukokortikoidų receptorių ekspresijos ir HPA atsako į stresą per DNR 

metilinimą programavimas (ţiurkių modelis).  

Vaisiaus augimo ypatumai, naujagimio svoris ir suaugusio individo ligos (nutukimas, cukrinis diabetas, 

metabolinis sindromas, širdies ir kraujagyslių ligos, onkologinės ligos). Vystymosi nulemtų sveikatos 

problemų (angl. developmental origins of health and disease) prieţastys ir pasėkmės, epigenetinė 

epidemiologija. Prenataliniai ir postnataliniai nutukimo ir metabolinio sindromo veiksniai. Motinos 

fizinių rodiklių, socialinės aplinkos ir mitybos reikšmė nėštumo eigai, baigčiai ir palikuonių sveikatai. 

Prenatalinio streso sąvoka ir mechanizmai. Vaisiaus adaptacijos mechanizmai. Vaisiaus mitybos faktoriai. 

Apetito kontrolės ir energijos apykaitos programavimas. “Taupusis” vaisiaus genotipas ir fenotipas. 

Intrauterininio programavimo endokrininiai mechanizmai. Evoliucinė endokrinologija. Optimalios 

intrauterininės sąlygos – investicija į individo ilgaamţiškumą.  Kūdikių ir vaikų mitybos įtaka apetito 

kontrolei ir kūno dydţiui. Neišnešiotų naujagimių ir vaikų augimas. Maţo gimimo svorio naujagimių ir 

vaikų augimas. Didelio svorio naujagimių ir vaikų augimas. Ankstyva nutukimo, širdies ir kraujagyslių 

ligų, kitų metabolinio sindromo būklių identifikacija. Augimo ir brendimo rodiklių sąsajos su bendra 

sveikatos būkle įvairiais ontogenezės laikotarpiais.  
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