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Neirālā kustību regulācija un tās
traucējumu sindromi

Centrālais un
perifērais
motoneirons
(piramidālā sistēma)
Regulē
aktīvās kustības,
kustības apjomu,
mm spēku un tonusu

Smadzenītes un to
saistības

Motorā
vienība
perifērais
motoneirons,
muskuļi,
sinapses

Ekstrapiramidālā
sistēma

Realizē
kustības izpildi
→ refleksa
loka efektorā
daļa

Regulē
kustību daudzumu,
ātrumu, apjomu, mm
tonusu

Regulē
līdzsvaru,
kustību
koordināciju

Ataksija
jeb līdzsvara un
koordinācijas, gaitas
traucējumi

Parēze/ paralīze
centrālā jeb spastiskā;
perifērā jeb šļauganā

Miopātija
(muskuļa
vājums)

Hiperkinēzes
jeb hiperkinētiskihipotoniskais
sindroms (spaidu
kustības)

Miastēnija
(sinapses
vājums,
kustības
izsīkums)
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Parkinsonisms
jeb hipokinētiskirigīdais sindroms

Kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi
BOJĀTĀS
STRUKTŪRAS

SIMPTOMI

SLIMĪBAS

⇓

⇓

⇓

Statiskā
ataksija
SMADZENĪŠUCEREBELĀRĀ
ATAKSIJA

⇒

Smadzenītes un to
saistības
⇒ Dinamiskā
ataksija

Gaita,
stāvēšana
Vestibulārais
VESTIBULĀRĀ
⇒ aparāts un sistēma ⇒ Citi
ATAKSIJA
(kodoli, VIII n)
simptomi

Gaita

SENSITĪVĀ
ATAKSIJA

⇒

Muguras
smadzeņu
mugurējie
stabi
Daudzi perifērie
spinālie nervi
kājās

Spinālā
⇒ ataksija
Perifērā
⇒ ataksija

Gaita,
stāvēšana
FRONTĀLĀ
ATAKSIJA

⇒

Pieres daivas
garoza –
priekšējās daļas

⇒
Citi
simptomi
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Streipuļojoša,
nestabila gaita
Nestabilitāte stāvot
Asinerģija
Mērķa (intencijas)
trīce
Dismetrija
Adiodohokinēze
Skandēta runa
Makrogrāfija

Novirzīšanās uz
bojājuma pusi
Vestibulārs jeb
sistematizēts reibonis
Nistagms
Veģetatīvās reakcijas
Plati ieplestām kājām,
stampājoša, redzes
kontrolē mazinās
Vadu tipa dziļās
jušanas traucējumi
Polineirītiski dziļās un
virspusējās jušanas
traucējumi distāli kājās
Manierīga,
savdabīga, kā „alvas
zaldātiņa”, astāzija,
abāzija, disbāzija
(gaitas apraksija)
Citi frontāli
simptomi: atmiņas,
uzvedības, prakses
u.c. traucējumi

⇒

Intoksikācija
Insults, TIL
Trauma, sekas
MS
Encefalīts
Audzējs
Pārmantotās
ataksijas
Deģ. slimības
BCP

Vestibulopātija,
auss slimības
⇒ VIII n neirinoma
Insulti, TIL (v-b)
MS, trauma u.c.
stumbra slimības

Funikulārā
mieloze
Multiplā skleroze
Neirosifiliss
Polineiropātijas
⇒ Poliradikuloneirīti
⇒

Insulti
Vaskulāra
leikoencefalopātija

⇒ Alcheimera u.c.
demences
Traumas, sekas
Audzēji
Deģeneratīvas
slimības

Persistējošs veģetatīvs stāvoklis

DEFINĪCIJA

Ilgstošs difūza galvas smadzeņu bojājuma sindroms, ko nosaka pilnīgs garozas
funkciju zudums ar saglabātu smadzeņu stumbra un hipotalāma funkcionālo
aktivitāti.
Diagnozes kritēriji: 1. sindroma pazīmes saglabājas vienu mēnesi pēc akūta
traumatiska vai netraumatiska smadzeņu bojājuma; 2. pieturas vismaz vienu
mēnesi pacientam ar deģeneratīvu vai metabolisku cerebrālu saslimšanu, vai
attīstības anomāliju.

Pēc smagas akūtās CNS
saslimšanas
(izejot no cerebrālas komas)
Smaga galvas smadzeņu
trauma
Meningīts, encefalīts
Insults, cerebrāla
hipertensīva krīze
Epileptisks statuss, stāvoklis
pēc lēkmēm
Intrakraniālā hipertensija
(audzējs, abscess)

CĒLOŅI
Pēc akūta difūza hipoksiska,
metabola vai toksiska smadzeņu
bojājuma
HIE - pēc sirdsdarbības, elpošanas
apstāšanās, RAN pasākumiem u.c.
Toksīni – alkohols, opiāti, atropīns,
urēmija u.c.
Elektrolītu disbalanss: izmainīts Na+,
Ca++, Mg līmenis
Sistēmiskas infekcijas un sepsis
Hepātiska encefalopātija
Endokrīnā disfunkcija –
hiperglikēmija, hipoglikēmija,
virsnieru, vairogdziedzera

Hroniskas deģeneratīvas,
metabolas un attīstības
traucējumu slimības
Demences vēlīnas stadijas
Iedzimtas un pārmantotas
mitohondrālas un citas
smadzeņu slimības
Reja sindroms
Attīstības anomālijas u.c.

KLĪNISKIE SIMPTOMI
Saglabātās funkcijas:
Iztrūkstošās funkcijas :
Miega –nomoda cikls
Nereaģē uz sāpju kairinājumu
Reizēm ir nomodā, bet nereaģē uz notiekošo
Nekontaktē ar apkārtējiem, nereaģē uz uzrunu
Atver acis, var skatīties apkārt, bet skatu nefiksē Dekortikācijas poza – saliektas rokas, izstieptas
Spontāni norij, bet nespēj paēst patstāvīgi
kājas
Mazā iegurņa orgānu darbība saglabāta
Nespēj sevi apkopt, nav nekādu apzinātu
Veģetatīvās funkcijas saglabātas – sirdsdarbība, kustību aktivitāšu
ritms, elpošana, gastrointestinālā darbība
PROGNOZE
o Daudziem spontāna uzlabošanās tuvāko
o 50% pieaugušo un 60% bērnu atgūst
nedēļu laikā – korelē ar CNS bojājuma
samaņu pusgada laikā, uzlabojas viņu
smagumu un pacienta vecumu
funkcionālās spējas
o Smagos gadījumos vidējā dzīvildze 2-3 g
o
o
o
o

Barošana
Šķidrumu ievadīšana
Kopšana
Fizioterapija

ĀRSTĒŠANA
o Farmakoloģiskās metodes
– aktivējoši līdzekļi (TCA,
amantadīns, nootropie
līdzekļi)
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o Ķirurģiskās metodes – dziļā
smadzeņu stimulācija
o Stimulējošas metodes –
sensorās, mūzika, kinētiskās

