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Dalyko anotacija
Šis kursas skirtas pagrindinių neurofiziologinių procesų, vykstančių neuroninėse bei kitose sužadinimu
pasižyminčiose struktūrose studijoms. Jį sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis skirta elektriniams reiškiniams, vykstantiems
neuronuose (dalinai neuroglijoje ir raumens ląstelėse) elektrinių potencialų kilmės joniniams mechanizmams,
neuroninių membranų savybėms, jų įtakai elektrinių signalų amplitudei, formai ir sklidimui. Antroji dalis skirta
komunikacijos tarp nervų sistemos ląstelių - sinapsinio perdavimo fiziologijos studijoms: presinapsinių reiškinių
analizei, Ca2+ vaidmens sinapsiniuose procesuose nagrinėjimui bei postsinapsinių reiškinių fiziologiniams
mechanizmams.
Kurso pirmoje dalyje nagrinėjama neuronų ir neuroglijos anatomija, jų klasifikacija bei elektrinių signalų
dinamika neuroninėse struktūrose, supažindinama su šių signalų savybėmis, jų registravimo bei matavimo metodais,
pagrindinėmis neurofiziologijos sąvokomis ir terminais. Toliau nagrinėjama jonų difuzija per membranas, aiškinami
pusiausvyrinių potencialų susidarymo dėsningumai, membranų joninių kanalų sandara bei jų elektrinio aktyvumo
mechanizmai. Supažindinama su membranos potencialo fiksacijos bei joninių kanalų elektrinio aktyvumo
registravimo metodais, detaliai aiškinama ramybės ir veikimo potencialų joninė prigimtis, šių potencialų slenksčio ir
refrakterinio periodo funkcija ir susidarymo mechanizmai. Nagrinėjama membranos pasyvinės elektrinės savybės,
membranos talpumo ir laiko pastoviosios bei neuroninių struktūrų įėjimo varžos ir ilgio pastoviosios įtaka veikimo
potencialui.Pagrindinė šios dalies paskirtis - bazinis įvadas į tolimesnes nervų sistemos fiziologijos (sinapsinio
perdavimo, sumarinių bioelektrinių procesų organizmuose) studijas.
Antroje dalyje supažindinama su informacinių ryšių tarp ląstelių koncepcija, šių ryšių pagrindiniais
elementais- sinapsėmis, jų sandara bei įvairove. Nagrinėjami presinapsiniai reiškiniai - kvantinis mediatorių
išskyrimas (stochastinis ir sukeltąsis šio išskyrimo pobūdis, statistinės analizės taikymo galimybės), sinapsinis
plastiškumas: facilitacija, potenciacija, depresija. Suformuluojama Ca 2+ veiklos hipotezė bei modelis, supažindinama
su Ca2+ kanalais, jų sandara bei veikimo mechanizmais, Ca2+ įtaka sinapsiniam plastiškumui, presinapsine
moduliacija, egzocitoze bei endocitoze. Aiškinami postsinapsiniai perdavimo mechanizmai, supažindinama su
ligandų valdomais kanalais, jų sandara, modeliais. Nagrinėjami žadinantys ir slopinantys procesai, sinapsių funkcinės
savybės- erdvinė ir laikinė sumacija, elektrinis sinapsinis perdavimas, parodomas sinapsių vaidmuo neuroniniuose
tinkluose, nagrinėjamos nuoseklios, diverguojančios ir konverguojančios neuroninės sistemos, "sudėtinis" neurono
modelis.
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