DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKO SANDAS
Dalyko pavadinimas

Klinikinė
embriologija
8 kreditai (212 val.)

Studijų būdas
Paskaitos
Konsultacijos

Mokslo kryptis
(šaka) kodas
Medicina (B 06)
Biologija (B 01)
Žmogaus
anatomija ir
morfologija (B 440)
Histologija, ląstelių
chemija,
histologinė
chemija, audinių
kultūra (B 210)
Kreditų (valandų)
skaičius
1 kreditas (27 val.)

Fakultetas

Katedra

Medicinos

Anatomijos,
histologijos ir
antropologijos

Studijų
būdas
Seminarai

Kreditų (valandų)
skaičius
-

Individualus
darbas

7 kreditai (185 val.)

Dalyko anotacija:
Dalyko tikslas – pagilinti žmogaus embriologijos žinias, supratimą apie audinių,
organų ir sistemų formavimosi dėsningumus, ypatumus ir svarbą normaliai
prenatalinei raidai, raidos ydų susidarymo mechanizmus ir priežastis, klinikinę
išraišką.
Tematika. Progenezė. Moteriškų ir vyriškų lytinių ląstelių detali sandara, raidos
stadijos, gyvybingumas. Gametopatijos, jų priežastys, rūšys, klinikinės išraiškos
formos. Apvaisinimas, jo etapai ir reakcijos. Apvaisinimo proceso sutrikimai.
Nevaisingumas, jo priežastys. Pagalbinės apvaisinimo technologijos, jų
apibūdinimas, indikacijos. Partenogenezė. Androgenezė. Reprodukcinis ir terapinis
klonavimas. Kamieninės ląstelės.
Blastogenezė. Zigota. Segmentacija, jos ypatumai, chronologija, trukmė. Morulė,
jos sandara, migracija, mityba. Blastocista, jos sandara, migracija, mityba. Dvilapis
gemalinis diskas ir dvilapė blastocista, jų sandara. Implantacija, jos mechanizmas,
etapai, ypatumai. Ektopinė implantacija, jos priežastys ir pasekmės. Kontracepcija,
jos metodai, įvairių kontracepcijos būdų veikimas, privalumai ir trūkumai.
Blastopatijos, jų priežastys, klinikinės išraiškos formos.
Embriogenezė. Gastruliacija, jos mechanizmas, ypatumai, chronologija, trukmė.
Būsimų audinių ir organų žemėlapiai. Gemalinių lapelių sklaida. Neuruliacija, jos
etapai.
Neuroektodermos
ir
paviršiaus
ektodermos
tolimesnė
sklaida.
Somitogenezė. Somitų, tarpinės ir šoninės mezodermos tolimesnė sklaida. Gemalo
susilankstymas. Pirminės žarnos susidarymas ir jos tolimesnė sklaida. Atvirkštinės
organų padėties įskiliojo pilvo, kaudalinės disgenezės ir kt. gastruliacijos metu
susidariusių ydų priežastys, mechanizmai ir klinikinė išraiška.
Embriopatijos. Teratogeniniai veiksniai ir teratogenai. Įvairių organų jautrumo
teratogenams periodai.
Organogenezė. Ryklinis (žiauninis) aparatas, jo sklaida ir ydos. Pirmojo lanko
sindromų, kaklo žiauninės cistos, ančio ir fistulės, apatinio žandikaulio, išorinės
ausies ydų susidarymo. Veido konfigūracija, sklaidos ydos. Veido plyšių
(nesuaugimų) susidarymo mechanizmai, priežastys mechanizmai ir klinikinė
išraiška. Galūnių sklaida ir ydos. Galūnių morfogenezinės zonos. Begalūnystės,
ruoniagalūnystės, daugiapirštystės, suaugusių pirštų, skeltos galūnės ir kt. galūnių

ydų susidarymo mechanizmai. Skeleto sklaida ir ydos. Plėvinė ir kremzlinė
osteogenezė. Įskiliojo stuburo, priešlaikinio kaukolės siūlių sukaulėjimo ir kt.
skeleto ydų susidarymo mechanizmai. Nervų sistemos sklaida ir ydos. Nervinio
vamzdžio defektų, neurokristopatijų, mažasmegenystės, smegenų vandenės,
vaisiaus alkoholinio sindromo ir kt. nervų sistemos ydų susidarymo priežastys,
mechanizmai ir klinikinė išraiška. Jutimo organų sklaida ir ydos, jų priežastys ir
susidarymo mechanizmai. Serozinių kūno ertmių sklaida ir ydos. Įgimtos
diafragmos išvaržos susidarymo mechanizmas. Kraujotakos sistemos sklaida ir
ydos. Skilvelių ir prieširdžių pertvaros defektų, bendro arterinio kamieno, stambiųjų
kraujagyslių transpozicijos, liekamojo arterinio latako, dvigubo ir dešiniojo aortos
lanko ir kt. kraujotakos sistemos ydų susidarymo priežastys, mechanizmai ir
klinikinė išraiška. Vaisiaus kraujotaka. Kvėpavimo sistemos sklaida ir ydos.
Tracheoezofaginės fistulės, kvėpavimo nepakankamumo sindromo ir kt. kvėpavimo
sistemos ydų susidarymo mechanizmai ir klinikinė išraiška. Virškinimo sistemos
sklaida ir ydos. Pirminės žarnos dalys, kilpos ir pasisukimai, pilvaplėvės
susiklostymas. Stemplės ir žarnų atrezijos, kasos žiedo, omfalocelės ir bambos
išvaržos, neteisingo žarnų pasisukimo, Mekelio divertikulo ir kt. virškinimo sistemos
ydų susidarymo mechanizmai ir klinikinė išraiška. Urogenitalinės sistemos sklaida ir
ydos. Dvigubo šlapimtakio, daugiacistinio inksto, šlapimo pūslės ekstrofijos,
dvigubos, dviragės ir kt. gimdos ydų, viršutinio ir apatinio varpos plyšio,
kriptorchizmo, dvilytystės ir kt. urogenitalinės sistemos ydų susidarymo priežastys,
mechanizmai mechanizmai ir klinikinė išraiška. Endokrininės sistemos sklaida ir
ydos. Skydinio liežuvio latako cistos ir ančio, neįprastos endokrininių liaukų padėties
ir kt. ydų susidarymo mechanizmai. Odos ir jos darinių sklaida ir ydos. Pūslinės
epidermolizės, ichtiozės, albinizmo, daugiaspenystės ir kt. odos ir jos darinių ydų
priežastys ir susidarymo mechanizmai.
Fetogenezė. Gemalo ir vaisiaus kūno masės, ūgio, kūno kontūrų ir proporcijų
kitimas. Varškinio tepalo sudėtis ir svarba. Lytinių liaukų nusileidimas. Plaučių
branda. Nervų sistemos branda. Fetopatijos, jų priežastys ir klinikinės išraiškos
formos.
Gemalo (vaisiaus) plėvės ir priedai. Choriono sienos sandara, sklaida ir funkcijos.
Pūslinės išvisos susidarymo mechanizmas. Amniono sienos sandara, sklaida ir
funkcijos. Amniono skysčio sudėtis ir apykaita. Amniono skysčio kiekio nustatymas.
Disrupcijų dėl amniono sąaugų susidarymo priežastys, mechanizmai ir klinikinė
išraiška. Trynio maišo sienos sandara, sklaida ir funkcijos. Trynio maišo latako
liekanos ir jų klinikinė išraiška. Alantojo sienos sandara, sklaida ir funkcijos.
Embrioninio šlapimo latako liekanų (cistų, ančių ir fistulės) susidarymo
mechanizmai ir klinikinė išraiška. Virkštelė, jos sandara, sklaida ir funkcijos.
Virkštelės mazgai, ilgio ir prisitvirtinimo prie placentos variacijos. Atkrintančioji
gimdos gleivinės plėvė, jos dalys, sandara. Vaismaišio sienos sandara, sklaida ir
funkcijos. Placenta, jos dalys ir sandara. Barjeras tarp motinos ir vaisiaus kraujo, jo
kitimas nėštumo metu. Placentos funkcijos. Pirmeigės placentos, priaugusios,
įaugusios ir peraugusios placentos, pridėtinės placentos ir kt. placentos defektų
susidarymo priežastys, mechanizmai ir klinikinė išraiška.
Daugiavaisis nėštumas. Heterozigotinių ir homozigotinių dvynių susidarymas, jų
plėvių sklaida. Dvynių transfuzijos sindromas.
Prenatalinė diagnostika. Invaziniai vaisiaus būklės tyrimo metodai nėštumo metu:
choriono gaurelių biopsija, jos tikslai, galimos komplikacijos. Transabdominalinė
amniocentezė, jos tikslai, metodika, indikacijos, kontraindikacijos. Kordocentezė,
jos tikslai. Vaisiaus žūties nėštumo metu priežastys, jų grupės, diagnostika.
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