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Dalyko anotacija
Šis kursas skirtas žmogaus ir gyvūnų organizmuose vykstančių pagrindinių bioelektrinių procesų genezės,
registravimo, vertinimo bei fiziologinės reikšmės studijoms. Pagrindinis dėmesys skirtas galvos smegenų, griaučių
raumenų, širdies, akių, skrandžio elektrinio aktyvumo superpozicijos sukeltiems elektriniams reiškiniams:
elektroencefalografijai (EEG), elektromiografijai (EMG), elektrokardiografijai (EKG), elektroretinografijai (ERG),
elektrookulografijai (EOG), elektrogastrografijai (EGG). Atskirai išskirtas bioelektrinių reiškinių sąlygoto elektrinio
lauko teorijos nagrinėjimas bei elektrinių žuvų elektros organo elektrinis aktyvumas. Teorinį kursą sudaro tokie
pagrindiniai skyriai:
 Bioelektrinis laukas. Tai veikimo potencialo registracijos izoliuotoje ir laidžioje aplinkoje, potencialo dydžio ir
formos priklausomybės nuo elektrodų padėties bei orientacijos, biopotencialų superpozicijos, veikimo
potencialo nervinėje skaiduloje sklidimo, aktyvaus neurono kaip elektrinio dipolio, tūrinio laidininko, atviro ir
uždaro elektrinio lauko, ryšio tarp ekstraląstelinio lauko ir intraląstelinio potencialo studijos.
 Galvos smegenų elektrinis aktyvumas. Tai elektrokortikogramos, elektroencefalogramos (EEG) bei sukeltinių
potencialų genezės, registravimo metodų, šių elektrogramų sandaros, ir parametrų, jų vertinimo bei
interpretacijos, o taip pat priklausomybės nuo farmakologinių medžiagų poveikio bei organizmo fiziologinės
būsenos studijos.
 Griaučių raumenų elektrinis aktyvumas. Tai motorinių vienetų bei jų ansamblių sandaros, veikimo principų ir
funkcijos, elektromiogramos (EMG) kilmės, jos registravimo metodikos ir technikos, miografinių
charakteristikų ir parametrų bei jų fiziologinės reikšmės ir panaudojimo diagnostikoje studijos.
 Širdies elektrinis aktyvumas. Tai širdies elektrinio sužadinimo mechanizmų, ritmo generavimo bei jo
hierarchinio pavaldumo, sužadinimo sklidimo ir registravimo, elektrokardiografijos (EKG) metodų ir technikos,
o taip pat elektrokardiogramos charakteristikų ir parametrų analizės ir fiziologinės reikšmės studijos.
 Akies elektriniai reiškiniai. Tai elektroretinogramos (ERG) ir elektrookulogramos (EOG) kilmės, jos
registravimo, sandaros bei parametrų jų fiziologinės reikšmės ir panaudojimo diagnostikoje studijos.
 Skrandžio elektriniai reiškiniai. Tai elektrogastrogramos (EGG) kilmės, jos registravimo, sandaros bei
parametrų jų fiziologinės reikšmės ir panaudojimo diagnostikoje studijos.
 Žuvų elektros organo veikla. Tai elektros organo evoliucijos, šio organo veikimo mechanizmų bei funkcinės
paskirties studijos.
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