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Dalyko anotacija:
Tikslas:
Įsisavinti virškinimo ligų farmakoterapijos principus. Susipažinti ir įsisavinti
stemplės, skrandžio, kepenų, kasos ir žarnų ligų Lietuvoje priimtomis ir
tarptautinėmis gydymo metodikomis.
Tematika:
Funkcinės stemplės ligos (Roma III klasifikacija) – supratimas pie funkcines stemplės
liga ir jų gydymo galimybes.
Skrandžio sekrecinės funkcijos neurohumuralinė reguliacja ir farmakologinė
korekcija. Gastroezofaginio refliukso ligos gydymas (GERL) gydymas rūgštingumą
mažinančiais vaistais (histamino 2 antagonistai, protonų pompos inhibitoriai, kiti
rūgštingumą veikiantys vaistai. GERL profilaktika. Indikacijos chirurginiam gydymui.
Stemplės motorikos sutrikimų gydymas – achalazijos diagnostika ir gydymas,
ezofagospazmo diagnostika ir gydymas, kitų retų stemplės ligų diagnostika ir
gydymas.
Protonų pompos inhibitoriai (PPI) – klasifikacija, veikimo mechanizmas, šalutinis
poveikis, ilgalaikio gydymo pasekmės, derinimas su kitais vaistais.
Citoproteltoriai (bismuto preparatai, sukralfatas) ir jų vaidmuo šiuolaikiniame su
rūgštingumu susijusių ligų gydyme.
Helicobacter pylori išnaikinimas sergantiesiems gastritu ir opalige. Pirmojo ir antrojo
pasirinkimo gydymo schemos. Pakopinė Helicobacter pylori eradikacija. Pagalbinės
(resque) gydymo schemos.
Opaligės recidyvų perspėjimas. Profilaktika skiriant Helicobacter pylori eradikaciją.
Profilaktika vartojant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU). Kiti opaligės
profilaktikos metodai. Chirurginė opaligės profilaktika.
Neopinės dispepsijos farmakoterapija. Neopinės dispepsijos variantai (opaligę
primenantis, dismotorinis, mišrus). Gydymas rūgštingumą mažinančiais vaistais –
antaacidiniai vaistai, histamino receptorių antagonistai, protonų pompos inhibitoriai,
citoprotekciniai vaistai (bismuto preparatai, sukralfatas). Helicobacter pylori
eradikacijos reikšmė gydant funkcinę dispepsiją ir “vairius jos variantus.
Infekcinių hepatitų (B ir C) gydymas interferonu. Lėtinio B hepatito gydymo tikslai ir
uždaviniai. Infekcinių hepatitų (B ir C) gydymas interferonu. Lėtinio B hepatito
gydymas lamivudinu ir kitais priešvirusiniais vaistais. Hepatoprotektorių vaidmuo
gydant lėtinį B hepatitą. Sergančiųjų lėtine kompensuota B virusine kepenų ciroze
gydymas.

Virusinis delta hepatitas (D hepatitas), jo ryšys su HBV infekcija ir gydymo galimybės.
Lėtinio C hepatito gydymas, Lietuvoje priimta lėtinio C hepatito gydymo metodika
(paskutinė redakcija patvirtinta 2008 06 20). Lėtinio C hepatito gydymas interferonu
ir ribavirinu, gydymo kontrolė, pakartotinas gydymas. Sergančiųjų lėtine
kompensuota C virusine kepenų ciroze gydymas. Ateities gydymo galimybės kitais
nukleotidų analogais.
Hepatoprotektoriai ir jų vaidmuo gydant lėtines kepenų ligas – silimarinas,
esencialiniai fosfolipidai, antioksidantai.
Parenchiminės cholestazės gydymas medikamentais. PBC gydymas, niežulio
gydymas, cholestazės sukeltų komplikacijų gydymas. Indikacijos kepenų
transplantacijai. PSC gydymas – medikamentinis, invazinis, indikacijos kepenų
transplantacijai. PSC ryšys su uždegiminėmis žarnų ligomis bei PSC ir
cholangiokarcinomos rizika.
Ursodezoksicholinės rūgšties (UDCR)taikymas gydant kepenų ligas. UDCR skyrimo
indikacijos, dozavimas, šalutinis poveikis, gydymo kursų trukmė gydant įvairias
cholestazines kepenų ligas.
Ascito gydymas. Diuretikai – furozemidas ir spironolaktonas, jų derinimas bei
dozavimas, gydymo rezultato vertinimas, vaistų šalutinis poveikis. Kitų diuretikų
taikymas bei derinimas su spronolaktonu bei furozemifu, gydant refrakteriškas ascito
formas. Paracentezės metodai, paracentezės ir diuretikų derinimas. Albuminų
skyrimo indikacijos. Spontaninis bakterinis peritonitas – gydymas antibiotikais,
gydymo trukmės kontrolė, spontaninio bakterinio peritonito profilaktika.
Hepatinės encefalopatijos farmakoterapija. Ūminės ir lėtinės encefalopatijos
gydymas. Subklinikinių encefalopatijos formų nustatymas ir gydymas. Pagrindiniai
vaistai gydant hepatinę encefalopatija – ornitnaspartatas, laktuliozė, antibiotikai. Šių
vaistų skyrimo indikacijos, dozavimas, derinimas, galimas šalutinis poveikis.
Nepatinės encefalopatijos profilaktika.
Tulžies
akmenų
peroralinis
tirpinimas
–
ursodeoksicholinė
rūgštis,
chenodeoksicholinė rūgštis, jų deriniai. Tulžies akmenų transhepatinis tirpinimas.
Cholecistito medikamentinis gydymas ir profilaktika. Indikacijos tulžies pūslės
akmenligės chirurginiam gydymui.
Cholangitų antibakterinė terapija. Intervenciniai cholangito gydymo metodai ir jų
derinimas su antibiotikais. Cholangito profilaktika ir ursodeoksicholinės rūgšties
skyrimo indikacijos, dozavimas bei gydymo kursų trukmė.
Pirminio sklerozuojančio cholangito medikamentinis gydymas. Choleretikai ir
cholekinetikai. PSC gydymas – medikamentinis, invazinis, indikacijos kepenų
transplantacijai. PSC ryšys su uždegiminėmis žarnų ligomis bei PSC ir
cholangiokarcinomos rizika bei šių derinių gydymas medikamentais.
Lėtinio pankreatito substitucinis gydymas. Indikacijos gydymui kasos fermentų
preparatais. Kasos fermentinių preparatų formos, vaistų dozavimas, galimas šalutinis
poveikis. Kasos fermentų sąveika su kitais vaistais ir faktoriais. Antioksidantų
taikymas sergančiųjų lėtiniu pankreatitu gydymui. Skausmo malšinimas sergant
lėtiniu pankreatitu. Analgetikai ir jų derinimas, adjutantai analgetikams. Indikacijos
pankreatito chirurginiam gydymui.
Opinio kolito ir Krono ligos gydymas. ECCO tarptautinis susitarimas dėl opinio kolito
ir Krono ligos bei jų komplikacijų gydymo Mesalazinų poveikis (vietinis ir sisteminis),
mesalazinų vaistinės formos, dozavimas, gydymo trukmė, galimas šalutinis poveikis.
Krono ligos ir opinio kolito gydymas gliukokortikoidams, indikacijos, dozavimas,
gydymo trukmė, galimas šalutinis poveikis. Imunosupresorių taikymas gydant
uždegimines žarnų ligas. Azatioprino skyrimo indikacijos, dozavimas, gydymo
trukmė,
galimas šalutinis poveikis. Uždegiminių žarnų ligų biologinė terapija

(infliksimabas ir adalimumabas) – skyrimo indikacijos, dozavimas, gydymo trukmė,
galimas šalutinis poveikis. Indikacijos chirurginiam uždegiminių žarnų ligų gydymui.
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