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Dalyko anotacija: 
Dalyko tikslas: suteikti doktorantui teorines žinias apie periferinės nervų sistemos ir 
neuroraumenines ligas,  jų  diagnostiką ir gydymo metodus,  taip pat apie periferinės 
nervų sistemos ar neuroraumenine liga sergančio paciento ištyrimo ypatumus. 
Tematika:  
 Įvadas į periferinės nervų sistemos ir neuroraumenines ligas. 
Periferinės nervų sistemos ir neuroraumeninių ligų klasifikacija. Periferinės nervų 
sistemos anatomija: šaknelės, rezginiai, periferiniai nervai, neuroraumeninės jungties 
struktūra ir funkcionavimas, pažeidimo tipai,  raumenų sandara ir funkcionavimas, 
pažeidimo tipai. Nervinio impulso plitimo plitimo fiziologija ir patologiniai pokyčiai. 
Motorinio vieneto samprata. Paciento sergančio periferinės nervų sistemos ar 
neuroraumeninė liga ištyrimo ypatumai.  
Elektroneuromiografijos tyrimas 
Elektroneuromiografijos (ENMG) tyrimo metodai – elektromiografija, nervinio impulso 
plitimo tyrimai, neuroraumeninės jungties tyrimai. Elektroneuromiografijos reikšmė 
diagnozuojant periferinės nervų sistemos ir neuroraumenines ligas, tyrimų metodai, 
pagrindiniai normalūs ir patologiniai radiniai. Elektroneurografija – sensorinių ir 
motorinių nervų tyrimas, aksoninis ir demielinizuojantis nervo pažeidimas, lokalus ir 
difuzinis nervų pažeidimai. Elektromiografija – raumenų pakitimai dėl pirminio jų 
pažeidimo, neurogeninio raumenų pažeidimo požymiai. Ritminė nervo stimuliacija, 
presinapsinis ir posinapsinis pažeidimo tipai. Elektroneuromiografijos radiniai sergant 
mononeuropatija, polineuropatija (skirtumai tarp aksoninės ir demielinizuojančios, 
ūminės ir lėtinės), motoneurono liga, miopatija.  
Polineuropatijos  
Epidemiologija, klinikiniai požymiai, klasifikacija, diagnostiniai kriterijai, diferencinė 
diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, profilaktika, prognozė. Ūminė 
uždegiminė polineuropatija (Guillain-Barre sindromas) ir lėtinė uždegiminė 
demielinizuojanti polineuropatija. Paveldėtoji motorinė ir sensorinė neuropatija 
(Charcot-Marie-Tooth liga)  tipai,  genetinės diagnostikos galimybės. Lėtinės įgytosios 
polineuropatijos: diabetinė, alkoholinė, kitos toksinės, metabolinės, uždegiminės 
polineuropatijos. Diabetinės polineuropatijos klasifikacija, patogenezė, diagnostiniai 
kriterijai, patogenetinis ir simptominis gydymas, prognozė. Alkoholinės 
polineuropatijos klasifikacija, patogenezė, diagnostiniai kriterijai, patogenetinis ir 
simptominis gydymas, prognozė. Polineuropatijos, susijusios su onkologine liga: dėl 
pašalinių vaistų poveikio, paraneoplastinės. Polineuropatijos dėl mitybos 



nepakankamumo. Kritinių būklių polineuropatija - diagnostiniai kriterijai, diferencinė 
diagnostika, ENMG tyrimas, gydymas, profilaktika, prognozė.  
Pleksopatijos  
Epidemiologija, klinikiniai požymiai, klasifikacija, diagnostiniai kriterijai, diferencinė 
diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, profilaktika, prognozė. Parsonage-
Turner sindromas. 
Mononeuropatijos ir tuneliniai sindromai 
Riešo kanalo sindromas - epidemiologija, klinikiniai požymiai, diagnostiniai kriterijai, 
diferencinė diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, profilaktika, prognozė. 
Indikacijos operaciniam gydymui. Alkūnės kanalo sindromas: epidemiologija, 
klinikiniai požymiai, diagnostiniai kriterijai, diferencinė diagnostika, paraklinikiniai 
tyrimai, gydymas, profilaktika, prognozė. Indikacijos operaciniam gydymui.  Retesnės 
kompresinės ir tunelinės neuropatijos (parastetinė meralgija, šeivinio nervo 
neuropatija, krūtinės atvaros sindromas).  
Galvinių nervų neuropatijos. Veidinio nervo neuropatija: paplitimas,  priežastys, 
diagnostika, gydymas, prognozė. Trišakio nervo neuropatija: paplitimas,  priežastys, 
diagnostika, gydymas, prognozė. 
Neuroraumeninės jungties ligos 
 Miastenija: epidemiologija, klinikiniai požymiai, klasifikacija, diagnostiniai kriterijai, 
diferencinė diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, prognozė.. Miastenija ir 
nėštumas. Acetilcholinesterazės inhibitoriai, imunosupresinis gydymas. Miastenija ir 
užkrūčio liaukos patologijos ryšys, indikacijos timektomijai. Miasteninė krizė, jos 
gydymas – gydomosios aferezė, intraveniniai imunoglobulinai, dirbtinė plaučių 
ventiliacija. Lambert-Eaton’o miasteninis sindromas, klinikiniai ir elektrofiziologiniai 
skirtumai nuo miastenijos. Kiti reti neuroraumeninės jungties pažeidimai -  toksinai, 
medikamentai. 
Motoneurono ligos 
Motoneurono ligų paplitimas, klasifikacija. Šoninė amiotrofinė sklerozė: 
epidemiologija, klinikiniai požymiai, klasifikacija, diagnostiniai kriterijai, diferencinė 
diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, prognozė. Dirbtinės plaučių ventiliacijos 
problema sergant šonine amiotrofine skleroze. Etinės problemos gydant pacientą, 
sergantį šonine amiotrofine skleroze, ir bendraujant su jo šeima. Kiti motoneurono 
pažeidimo sindromai. Spinalinės raumenų atrofijos, paplitimas, klasifikacija, 
diagnostiniai kriterijai, diferencinė diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, 
prognozė. Popoliomielintis sindromas: paplitimas, klasifikacija, diagnostiniai kriterijai, 
diferencinė diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, prognozė.  
Pirminės raumenų ligos 
 Raumenų distrofijos: epidemiologija, klinikiniai požymiai, klasifikacija, diagnostiniai 
kriterijai, diferencinė diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, prognozė. 
Raumenų histologinis tyrimas diferencijuojant pirmines raumenų ligas. Genetiniai 
tyrimai sergant raumenų ligomis, genetinio konsultavimo tikslai ir reikšmė. 
Dažniausios raumenų distrofijos (Duchenne, Becker’io, veido-mentės-žasto, galūnių 
ir juosmens raumenų distrofijos). Širdies pažeidimas sergant raumenų distrofijomis: 
dilatacinės kardimiopatijos, laidumo sutrikimai. Raumenų ligos su miotonijos 
sindromu: Tomseno miotonija, miotoninė raumenų distrofija: paplitimas, klasifikacija, 
diagnostiniai kriterijai, diferencinė diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, 
prognozė. Mitochondrinės miopatijos: paplitimas, klasifikacija, diagnostiniai kriterijai, 
diferencinė diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, prognozė. Metabolinės ir 
kaupimo ligos su miopatijos sindromu. Periodiniai paralyžiai: hipokaleminis, 
hiperkaleminis, normokaleminis: paplitimas, klasifikacija, diagnostiniai kriterijai, 
diferencinė diagnostika, paraklinikiniai tyrimai, gydymas, prognozė.  
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