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Santrauka
Tikslas. Įvertinti ir apibendrinti alfa mikrosrovių poveikį 
trišakio nervo neuralgijos valdymui, taikant kompleksinį 
gydymą. 
Tyrimo medžiaga ir metodai. Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Veido ir 
žandikaulių chirurgijos klinikoje 2020-2021 m. atliktas 
prospektyvinis tyrimas. Pacientai atsitiktinai priskirti 
medikamentinio ar kompleksinio (medikamentinio gy-
dymo su galvos smegenų stimuliacija mikrosrovėmis) 
gydymo grupei. Skausmo intensyvumas ir jo įtaka 
kasdieniam gyvenimui vertinta naudojant Penn veido 
skausmo skalę (PVSS). Pacientų būklė vertinta stacio-
narinio gydymo pirmą ir paskutinę dieną bei praėjus 1 
ir 3 mėnesiams po gydymo.
Rezultatai. Trišakio nervo neuralgija neigiamai veikė 
laisvalaikio, vaikščiojimo, darbinę veiklą, santykius ir 
bendravimą su aplinkiniais, miegą, gyvenimo kokybę, 
burnos higieną, kieto maisto kramtymą (teigiama ko-
reliacija, R 0,26-0,37). Gydymo grupėse labiausiai po 
kiekvieno vertinimo skyrėsi intensyviausio skausmo 
praėjusią savaitę įverčiai, kompleksinio gydymo povei-
kis buvo ryškiausias po 1 ir 3 mėnesių (p<0,05). Lygi-
nant skausmo vertinimo suminių vidurkių reikšmių skir-
tumus, skausmo balas kompleksinio gydymo grupėje 
sumažėjo 21,7 balo, o medikamentinio gydymo grupėje 
− 14,3 balo (p<0,05). 
Išvados. Skausmas darė reikšmingą neigiamą įtaką kas-
dieniam pacientų gyvenimui. Kompleksinio gydymo 
grupės pacientų skausmo įverčiai buvo reikšmingai 
mažesni ir jų gydymo efektyvumas buvo ilgalaikiškesnis.

Įvadas
Trišakio nervo neuralgija (TNN) – V galvinio nervo liga. 

Jai būdingi staigūs, aštraus pobūdžio, dažniausiai vienoje 
veido pusėje, trumpalaikiai skausmo epizodai, kuriuos su-
kelia nekenksmingi dirgikliai [1]. Nenuspėjami skausmo 
priepuoliai neigiamai veikia pacientų gyvenimo kokybę: 
sunkina judėjimą, apsitarnavimą, psichologinę būklę ir so-
cialinį gyvenimą [2,3]. Dažniausiai TNN taikomas medika-
mentinis gydymo metodas − pakankamai efektyvus, tačiau 
turintis daug nepageidaujamų reiškinių [4–6]. Chirurginiai 
gydymo metodai (radiodažnuminė abliacija, radiochirurgija 
gama peiliu ar kt.) pasirenkami esant neefektyviam medika-
mentiniam gydymui arba pasireiškiant dažniems recidyvams 
[5]. Siekiant sustiprinti gydymo efektyvumą ir sumažinti 
recidyvų dažnį, pasitelkiamos fizioterapinės reabilitacijos 
priemonės. Galvos smegenų stimuliacija alfa mikrosrovėmis 
– fizioterapinė neuromoduliuojanti procedūra, kai elektro-
terapijos prietaisas, generuodamas alfa mikrosroves, keičia 
nervinių ląstelių signalus ir hormonų veiklą [7–9]. Moks-
linių šaltinių duomenimis, pastebėtas teigiamas klinikinis 
skausmo, nemigos, nerimo ir depresijos gydymo efektas 
[9–11]. Prospektyvinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir nusta-
tyti, ar ši fizioterapijos priemonė, skiriama kartu su medika-
mentiniu gydymu, yra naudinga pagerinti gydymo rezultatus, 
sumažinti recidyvų dažnį, pailginti gydymo efekto  laiką.

Tyrimo tikslas − įvertinti ir apibendrinti alfa mikros-
rovių poveikį trišakio nervo neuralgijos valdymui, taikant 
kompleksinį gydymą. 

Uždaviniai: 1) įvertinti pacientų patiriamą trišakio nervo 
neuralginį skausmą ir jo įtaką biosocialinėms funkcijoms; 
2) ištirti ir palyginti medikamentinio ir kompleksinio gydymo 
ankstyvąjį efektyvumą, gydant trišakio nervo neuralgiją; 
3) įvertinti trišakio nervo neuralgijos medikamentinio ir 
kompleksinio gydymo ilgalaikį efektyvumą.
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Tyrimo medžiaga ir metodai
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno 

klinikų (LSMUL KK) Veido ir žandikaulių chirurgijos klini-
koje (VŽCK) 2020 – 2021 m. atliktas prospektyvinis tyrimas. 
Tyrime dalyvavo 74 pacientai, sergantys TNN. Tiriamieji 
atsitiktinai buvo priskirti medikamentinio (MGG) ar kom-
pleksinio gydymo grupei (KGG). KGG taikytas gydymas 
medikamentais ir fizioterapiniu prietaisu Alpha-stim, kuriuo 
atliktos 8 procedūros po 20 minučių, naudoti parametrai: 
dažnis 0,5Hz, kintamoji srovė  10-500µA. 

Pacientų būklė buvo vertinama  pirmą ir paskutinę staci-
onarinio gydymo dieną. Vertinimas kartojamas, praėjus 1 ir 
3 mėnesiams po gydymo. Klausimyną sudarė keturios dalys: 
pirmojoje dalyje sociodemografiniai duomenys, antrojoje − 
klausimai apie sveikatą (subjektyvųjį sveikatos vertinimą, 
lėtines ligas, suvartojamų nuskausminamųjų kiekį per dieną, 
susiję su TNN anamnezės papildymu: kada liga diagnozuota, 
kiek kartų kartojasi skausmo epizodai, kurios veido pusės ir 
šakos skausmas vyrauja). Trečioji dalis skirta skausmo verti-
nimui. Naudojant daugiamatę 10 balų skausmo skalę PVSS, 
taikomą įvertinti veido skausmo intensyvumą bei skausmo 
įtaką kasdienei ir specifinei veiklai, apklausos metu siekta 
išsiaiškinti respondentų patiriamo skausmo intensyvumą 
(intensyviausią, silpniausią ir vidutinį). Ketvirtosios dalies 
klausimai skirti išsiaiškinti  skausmo įtaką kasdieniam gyve-
nimui: valgymui, kalbėjimui, bendravimui, judėjimui, miegui 
ir kt. Paskutinis klausimas skirtas išsiaiškinti dienų skaičių, 
kuriomis pacientas praėjusį mėnesį jautėsi nedarbingas dėl 
patiriamo skausmo.

Duomenų analizė atlikta naudojant statistinius progra-
minius paketus IBM SPSS Statistics 23 bei Microsoft Excel 
2010. Kokybiniai požymiai pateikiami nurodant absoliučius 
skaičius ir procentus, kurių palyginimui taikytas χ2 kriterijus. 
Duomenys laikyti statistiškai reikšmingi, kai p<0,05.

Tyrimo rezultatai
Tyrimo dalyvių amžiaus vidurkis - 67,6 m. (PI 62,9 – 

72,4), jauniausias 27 m., vyriausias − 89 metų. 34 paci-
entams (46,6 proc.) buvo taikytas kompleksinis gydymas 
(medikamentinis ir fizioterapinė procedūra). Tarp MGG ir 
KGG pasiskirstymas buvo vienodas:

pagal lytį (χ2 p=0,40, moterų dalis 91,2 ir 84,6 proc.); 
pagal amžių (Mann Whitney U testas, p=0,15; mediana 

MGG 66 ir KGG 67,6); 
pagal išsilavinimą (χ2 p=0,32); 
pagal darbingumo lygį (χ2 p=0,80, darbingų  38,2proc., 

nedarbingų 41proc.). 
Subjektyviai savo sveikatos būklę didžiausia respondentų 

dalis įvertino kaip gana blogą, gerai įvertinusių  nebuvo. 
Skausmo malšinimo poreikis dieną – daugiau nei pusė (54,8 

proc.) pacientų suvartodavo 4 ir daugiau vnt. medikamentų 
per dieną. Daugiau nei trys ketvirtadaliai tiriamųjų (79,5 
proc.) turėjo gretutinių somatinių ligų ar sutrikimų. Tarp 
respondentų dominavo dešinės veido pusės pažeidimas (57,5 
proc., N 42), kairė veido pusė buvo pažeista du kartus rečiau 
(28,8 proc., N 21), abiejų veido pusių skausmas vargino 10 
pacientų (3,7 proc.). 

Dauguma tiriamųjų patyrė vienos TN šakos skausmą 
(79,4 proc., N 56): pirmosios šakos - 10, antrosios - 22, 
trečiosios - 26. Penki pacientai jautė I ir II šakų skausmą, 
10 pacientų – II ir III šakų skausmą. Pusės veido skausmu, 
inervuojančiu trijų šakų TN vietose, pacientai nesiskundė.

Ieškant pacientų skausmo sąsajų su įvairiomis kasdie-
nėmis veiklomis, buvo nustatytos statistiškai reikšmingai 
teigiamos koreliacijos: pacientų patiriamas skausmas nei-
giamai veikė jų laisvalaikį, judėjimą, darbinę veiklą (namų 
ruošos darbus ar profesinį darbą), bendravimą bei santykius 
su kitais žmonėmis, miegą, gyvenimo kokybę, dantų valymą 
ir burnos priežiūrą, platų išsižiojimą ir kietųjų maisto pro-
duktų kramtymą (R 0,26-0,37 Spearman, p<0,05).

Siekiant įvertinti skausmo dinamiką po gydymo, buvo 
atimami antrojo skausmo įvertinimo balai iš pirmojo verti-
nimo. Intensyviausio skausmo praėjusią savaitę balas gy-
dymo grupėse labiausiai skyrėsi po kiekvieno pakartotinio 
įvertinimo: po 1 savaitės gydymo skausmas sumažėjo MGG 
– 1,77, KGG – 0,8, praėjus vienam mėnesiui MGG – 0,64, 
KGG – 1,47, o praėjus trims mėnesiams MGG – 0,44, KGG 
– 1,35 balais. Kompleksinio gydymo grupėje efektas buvo 
geresnis po 1 ir 3 mėnesių, tačiau ne po pirmosios gydymo 
savaitės (Mann Whitney, p<0,05). Statistiškai reikšmingas 
skirtumas tarp grupių buvo rastas vertinant šiuo metu pati-
riamą bei vidutinio intensyvumo skausmą, praėjus 1 mėnesiui 
po gydymo: skausmas šiuo metu sumažėjęs MGG – 1,82, 
KGG – 4,23 balais, o vidutinis skausmas MGG – 0,33 ir 
KGG 1,03 balais. Nors kitur statistiškai reikšmingų skirtumų 
nenustatyta, didžioji dalis KGG grupės tiriamųjų nurodė 
labiau sumažėjusį skausmą. Didesnis skaičius nurodo efek-
tyvesnį skausmo malšinimą (1 lentelė).

Susumavus visus skausmo pokyčių įverčius, nustatyta, 
kad po taikyto gydymo KGG pacientų skausmas vidutiniškai 
sumažėjo >21,7 balo, o MGG 14,3 balų. Pokytis statistiškai 
reikšmingas (Mann Whitney, p<0,05).

Diskusija
Tyrimo metu nustatyta, kad mažiau nei dešimtadalis ver-

tino savo sveikatą geriau nei vidutiniškai, 60 proc. pacientų 
savijautą vertino kaip blogą, dėl galimai ilgą laiką varginusio 
TNN skausmo. Literatūros duomenimis, pacientai dėl streso, 
patiriamo ligos metu, dažniau linkę sirgti depresija, kyla 
suicidinių minčių [3,12,13]. Įvertinus šio tyrimo rezultatus 
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pastebėta, kad nors grupėse pacientai pasiskirstė vienodai 
pagal sociodemografinius rodiklius, tačiau tyrime vyrų daly-
vavo ženkliai mažiau, tikėtina, dėl didesnio ligos paplitimo 
tarp moterų [2,14]. 

Beveik kas ketvirtas pacientas suvartodavo 5 ar daugiau 
vnt.  vaistų nuo skausmo, todėl galima daryti prielaidą, kad 
skausmas buvo intensyvus ir ilgalaikis, linkęs atsinaujinti. 
Atliktuose tyrimuose pabrėžiamas dažnas skausmo prie-
puolių kartojimasis (iki 11 kartų per dieną), ilga skausmo 
trukmė, kartais metus ir ilgiau [2]. Didžioji respondentų dalis 
(79,5 proc.) turėjo gretutinių somatinių ligų ar sutrikimų, 
kurios galėjo daryti įtaką bendrai paciento būklei bei sąly-
goti didesnį medikamentų suvartojimą. Abiejų veido pusių 
TNN pasitaikė daug rečiau – iki 4 proc., tačiau didžiąją dalį 
(daugiau nei pusę atsakiusiųjų) vargino dešinės veido pusės 
V2 ir V3 skausmas, kaip ir minėta ir literatūros apžvalgoje 
[2,15,16]. Daugiau nei 20 proc. pacientų kentė kelių TN 
šakų skausmą.

Pirmą stacionarizavimo dieną,  pirmosios apklausos 
metu, pacientų patiriamas skausmas dažniausiai buvo ver-
tinamas kaip stiprus (6 balai ir daugiau), kuris galėjo turėti 
įtakos pacientų kasdienės veiklos vertinimui. Vertinta įvairi 
įprastinė veikla, naudojant PVSS: kalbėjimas, veido lietimas, 
valgymas, kramtymas, šypsojimasis ir kt. Apklausos rezul-
tatai parodė, kad bet kokio stiprumo skausmas koreliavo 
su neigiamais pokyčiais pacientų laisvalaikio planams ir 
priversdavo juos pakeisti  (p<0,05). Respondentų patiriamas 
intensyviausias skausmas statistiškai reikšmingai darė įtaką 
miegui bei bendravimui ir santykiams su kitais žmonėmis. 
Pacientų intensyviausias patirtas skausmas per praėjusias 
7 dienas dažniausiai buvo vertinamas 8-9 balais (stiprus – 
nepakeliamas skausmas), kuris darė neigiamą įtaką ben-
drai paciento būklei ir funkcionavimui, tačiau statistiškai 
reikšmingo pokyčio kitai veiklai nebuvo rasta. Tyrimo metu 
nustatyta, kad beveik 8 praėjusio mėnesio dienas pacientams 
dėl patiriamo skausmo teko koreguoti savo darbinės veiklos 
ar laisvalaikio planus. D. Mačianskytė su kolegomis [12], 
atlikusi tyrimą LSMUL KK VŽCK, aprašė sergančiųjų TNN 
padidėjusį nerimą ir depresyvumo pasireiškimą. Daugiau 
nei 70 proc. tiriamųjų buvo nustatyta sunkios ar vidutinio 

sunkumo depresijos forma, kurią galėjo sukelti skausmas ir  
dėl jo apribota kasdienė veikla.

Stacionarinio gydymo metu (per pirmąją savaitę) 
skausmo sumažėjimas statistiškai reikšmingai tarp grupių 
nesiskyrė, vertinant šiuo metu patiriamą silpniausią ir vi-
dutinį skausmą. Vertinant intensyviausio skausmo gydymo 
ankstyvąjį efektyvumą – MGG statistiškai reikšmingai labiau 
sumažėjo skausmas, nei KGG (p<0,05). Šiam pokyčiui įtakos 
galėjo turėti medikamentinio gydymo ar procedūros atlikimo 
metu patirtas nepageidaujamas poveikis [6,17].

Šiame tyrime nustatyta, kad KGG buvo ženklus ilgalaikis 
analgezinis poveikis, lyginant su MGG (p<0,05). Ilgalaikėje 
gydymo perspektyvoje reikšmingai išsiskyrė intensyviausio 
skausmo vertinimas: KGG grupėje skausmas vis dar buvo 
ženkliai mažėjantis (p<0,05). Pacientų, gydytų KGG, pa-
siektas teigiamas suminis efektas, kurį aprašė J. Holubec 
ir kolegos [18]. 

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad taikant medikamen-
tinį bei kompleksinį gydymą, nepavyksta pasiekti visiškos 
skausmo remisijos. Esant medikamentams atspariai formai, 
TNN gydymo gairėse rekomenduojama taikyti chirurginį 
gydymą: klasikinio tipo – pirmo pasirinkimo intervencija 
mikrovaskulinė dekompresija, idiopatinio – mikrovaskulinė 
dekompresija arba abliacija [5]. Per praėjusį dešimtmetį buvo 
atlikta svarbių mokslinių atradimų šia tema: pirminė TNN 
suskirstyta į idiopatinę ir klasikinę, remiantis radiologiniais 
MRT vaizdais; aiškiau aprašyti klinikiniai požymiai bei pato-
fiziologinis mechanizmas; atsirado naujų gairių, padedančių 
įvertinti MRT vaizdus bei A tipo botulino toksino terapi-
jos taikymas [19]. Dėl nedidelio kiekio atliktų atsitiktinių 
imčių kontroliuojamų tyrimų, trūksta įrodymais pagrįsto 
medikamentinio ir chirurginio gydymo gairių, todėl išlieka 
būtinybė toliau ieškoti efektyvesnių ir geriau toleruojamo 
gydymo galimybių.

 
Išvados
1. Skausmas turi neigiamos įtakos sergančiųjų trišakio 

nervo neuralgija kasdienei veiklai. 
2. Trumpalaikėje gydymo perspektyvoje kompleksinis 

gydymas statistiškai reikšmingos įtakos TNN skausmui ne-

                                         Vertinimo 
Patiriamas                             laikas
skausmas

Po 1 savaitės Po 1 mėnesio Po 3 mėnesių

MGG KGG MGG KGG MGG KGG

Šiuo metu 3,49 4,47 1,82* 4,23* 3,05 4,29
Silpniausias 0,23 0,64 0,33 0,65 0,82 0,74
Vidutinis 0,90 1,00 0,33* 1,03* 0,44 1,09
Intensyviausias 1,77* 0,80* 0,64* 1,47* 0,44* 1,35*

1 lentelė. Skausmo vertinimo pokytis gydymo eigoje tarp grupių. 
* - statistiškai reikšminga (p<0,05).
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turėjo. Geresnis intensyviausio skausmo malšinimo efektas 
gaunamas gydant tik medikamentais.

3. Taikant kompleksinį gydymą, skausmo mažinimas 
buvo efektyvesnis ir išliko ilgesnį laikotarpį. Kompleksi-
nis gydymas užtikrino ilgiau trunkantį skausmo malšinimo 
poveikį.
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Summary
Aim. To compare the effect of pharmaceutical and com-

bined treatment groups (pharmaceutical with cranial electrot-
herapy stimulation), on trigeminal neuralgia management.

Methods. Prospective study was performed at the Lithuanian 
University of Health Sciences Kaunas Clinics hospital, Maxillofa-
cial surgery department, in the year 2020-2021. Patients were ran-
domly assigned to pharmaceutical or combined treatment groups. 
The Penn Facial Pain Scale was used to assess facial pain inten-
sity and interference with activities, at the 1st and last day of tre-
atment and repeated after 1st and 3rd months after discharge from 
the hospital. 

Results. Trigeminal neuralgia affected aspects of life quality 
like general activity, walking, work, relations with others, sleep, 
enjoyment of life, dental hygiene, eating hard foods (possitive 
correlation, R 0.26-0.37). The "worst pain in the last week" score 

differed the most between treatment group after each evaluation. 
In the combined treatment group the effect was more prominent 
after 1st and 3rd months (p<0.05). Comparing the differences of 
the sum mean values of pain evaluation, we can conclude, that 
the pain sum score was lower by 21.7 points in the combined tre-
atment group and by 14.3 points in the pharmaceutical treatment 
group after treatment (p<0.05). 

Conclusions. Pain affected the everyday life of trigeminal neu-
ralgia patients. Patients in CTG felt significantly less pain and the 
treatment had greater longevity on pain relief. 
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