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Disertacija tema „odos tyliojo periodo tyrimo reikšmė 
nustatant periferinių nervų pažeidimą” buvo rengta nuo 2001 
iki 2005 m. kauno medicinos universitete (kmu). mokslinė 
vadovė prof. nerija vaičienė (kmu), konsultantas prof. mi
chel r. magistris (ženevos universiteto medicinos fakultetas, 
šveicarija). Disertacija buvo ginama viešame kmu medicinos 
mokslo krypties tarybos posėdyje 2006 m. rugsėjo 29 d. 

odos tylusis periodas yra trumpalaikis elektromiografinio 
aktyvumo išnykimas, skausmingai stimuliuojant periferinį 
juntamąjį nervą po maksimalaus valingo raumens sutraukimo. 
tylųjį periodą pirmą kartą 1922 m. aprašė Hoffman. turimi 
duomenys rodo, kad aferentiniai impulsai perduodami per a 
delta nervines skaid�las, kad odos tyl�sis periodas yra spinali
nis slopinamasis refleksas. 

mokslinio darbo tikslas buvo įvertinti plonųjų a delta ner
vinių skaidulų funkciją odos tyliojo periodo tyrimo metodu 
sveikiems asmenims ir pacientams, kuriems nustatytas židini
nis (riešo tunelinis sindromas) ir generalizuotas (polineuropa
tija) periferinio nervo pažeidimas. 

Darbo uždaviniai buvo nustatyti odos tylųjį periodą ir jo 
normas pagal amžių, lytį, pusę (kairę ar dešinę), ūgį ir svorį 
sveikiems asmenims; įvertinti odos tyliojo periodo topografiją 
ir išplitimą skirtingose registravimo ir stimuliavimo vietose; 
nustatyti odos tylųjį periodą pacientams, kuriems pasireiškia 
skirtingo sunkumo riešo tunelinis sindromas ar polineuropati
ja, bei palyginti su sveikų asmenų grupe.    

Buvo ištirta 50 sveikų asmenų, 80 pacientų, kuriems pasireiš
kė tunelinis sindromas, bei 140 pacientų, kuriems nustatyta poli
neuropatija. Pagal nervo laidumo tyrimo rezultatus tie, kuriems 
pasireiškė riešo tunelinis sindromas, buvo suskirstyti į tris gru
pes: lengvas riešo tunelinis sindromas, yra tik mielino disfunkci
ja, vidutinio sunkumo riešo tunelinis sindromas, papildomai yra 
vidutinio sunkumo aksono pažeidimas, bei sunkus riešo tunelinis 
sindromas, esant sunkaus laipsnio aksono pažeidimui. Pacientai, 
kuriems nustatyta polineuropatija, buvo suskirstyti į tris grupes: 
demielinizuojamosios polineuropatijos (kai yra mielino disfunk
cija), aksoninės polineuropatijos (kai pažeidžiamas aksonas) ir 
aksoninėsdemielinizuojamosios polineuropatijos (kai yra miš
rus pažeidimas). neurofiziologinis tyrimas atliktas standartiniais 
elektrodiagnostiniais aparatais (Mystro MS 20; Viking NT). 

nustatyta, kad sveikų asmenų grupėje odos tyliojo periodo 
latencija ilgėjo didėjant ūgiui; kito keičiant registravimo vietą 
(latencija ir trukmė buvo trumpesnės proksimaliniuose, paly

ginus su distaliniais raumenyse); rankose slopinimo laipsnis 
priklausė nuo stimuliavimo pusės ir buvo didesnis stimuliuo
jant nervą, inervuojantį tą raumenį; patvirtinome, kad odos ty
liojo periodo formavimesi dalyvauja keletas nugaros smegenų 
segmentų kaklo ir juosmens lygyje, o spinaliniai ryšiai, tarpi
ninkaujantys odos tyliojo periodo formavimesi, yra vienpusiai, 
funkcionuoja vienoje galūnėje. 

visiems pacientams, kuriems išsivystęs riešo tunelinis 
sindromas, buvo užregistruotas odos tylusis periodas. stimu
liuojant vidurinio nervo skaidulas, pradinė latencija buvo pa
ilgėjusi. odos tyliojo periodo trukmė buvo pailgėjusi lengvo 
ir vidutinio laipsnio riešo tunelinio sindromo grupėse bei su
trumpėjusi sunkaus laipsnio riešo tunelinio sindromo grupėje. 
Pacientams, kuriems pasireiškė polineuropatija, odos tylusis 
periodas taip pat buvo užregistruotas, išskyrus atvejus, kai 
raumenys buvo atrofuoti. visose pacientų, kuriems pasireiškė 
polineuropatija, grupėse odos tyliojo periodo pradinė latencija 
buvo labai pailgėjusi. trukmė buvo pailgėjusi demielinizuoja
mosios, bet sutrumpėjusi aksoninės polineuropatijos grupėse ir 
ilgėjo lėtėjant nervo laidumo greičiui. 

odos tyliojo periodo registravimas yra paprastas ir gerai 
toleruojamas neinvazinis skaidulų tyrimo būdas, jį galima re
gistruoti eilinių elektroneuromiografinių tyrimų metu ir taikyti 
kasdienėje praktikoje. mūsų nustatytos normos gali būti nau
dojamos šio tyrimo metodo standartizacijai ir a delta skaidulų 
tyrimo praktiniam panaudojimui. šis tyrimas gali būti taiko
mas plonosioms nervinėms skaiduloms įvertinti (1) periferinių 
neuropatijų, pažeidžiančių įvairias nervines skaidulas, metu; 
(2) neuropatijų, kurių metu pirmiausia pažeidžiamos plonosios 
nervinės skaidulos (plonųjų skaidulų neuropatijų), metu; (3) 
pacientams, kuriems yra jutimo sutrikimų ir/ar patiria stiprų 
skausmą, kai klinikinio ištyrimo ir įprastų nervo laidumo ty
rimų rezultatai be pakitimų; (4) pacientams, kuriems išnykęs 
įprastas juntamasis sukeltasis atsakas, o kliniškai jutimai nėra 
iki galo išnykę; (5) atskiriant juntamąją neuropatiją nuo neu
ronopatijos (ganglionopatijos); (6) skirstant sunkaus laipsnio 
riešo tunelinį sindromą į: (1) pilną nykščio pakylos raumenų 
denervaciją su išlikusia sliekinių raumenų įnervacija, (2) pilną 
nykščio pakylos ir sliekinių raumenų denervaciją su išlikusio
mis a delta skaidulomis ir (3) visų skaidulų tipų pakenkimą. 

autorė dėkoja ženevos universiteto medicinos fakultetui ir 
kauno medicinos universitetui, nes tik jų dėka ji galėjo atlikti 
šį darbą ir įgyti neurofiziologės kvalifikaciją.
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