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Dalyko anotacija 
Kurso tikslai: 1) pagilinti molekulinės vėžio biologijos žinias: suprasti naujausiais molekulinės ir 
ląstelės biologijos mokslų tyrimais pagrįstas žinias apie molekulinius procesus, sąlygojančius ląstelės 
vėžinę transformaciją,  vėžinės ląstelės ypatybes, piktybinių navikų atsiradimą ir vystymąsi, 2) 
praplėsti vėžio imunologijos žinias: susipažinti su naujais molekuliniais imuninės sistemos tyrimais, 
atskleidžiančiais imuninės sistemos svarbą vėžio biologijoje ir galimybes panaudoti imuninės sistemos 
potencialą priešvėžinėje terapijoje, 3) susipažinti su šiuolaikinių vėžio tyrimų, siekiančių sukurti 
efektyvesnius vėžio gydymo būdus kryptimis. 
Pagrindinės temos: 1) Piktybinių navikų stadijavimo sistemos, molekuliniai vėžio atvejų 
klasifikatoriai 2) Vėžinės ląstelės bruožai ir charakterizavimo metodai 3) Ląstelių virsmo vėžinėmis 
molekuliniai procesai 4) Apoptozė, telomeros, ląstelių senėjimas ir vėžys 5) Navikų mikroaplinka, 
sąveikų tarp vėžinių ir nevėžinių ląstelių, sąveikų tarp naviko ląstelių ir tarpląstelinio užpildo elementų 
svarba navikų biologijoje 6) Metastazavimas, metastazavimo etapai, jų molekulinės charakteristikos 7) 
Vėžio imunologija, imunoterapija, 8) Vėžio tyrimų kryptys: šiuolaikiniai tyrimų metodai ir modeliai. 
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