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Dalyko anotacija: tai neurologijos disciplinos dalis, nagrinėjanti judėjimo 
sutrikimų ligas, kurių metu pažeidžiama ekstrapiramidinė ar/ir koordinacinė 
sistema.  

Dalyko tikslas:  
suteikti doktorantui teorines žinias ir praktinius įgūdžius apie neurologinės kilmės 
judėjimo sutrikimų ligas, jų sampratą, paplitimą, etiopatogenezę, diagnostiką, 
klinikinį ligonio ištyrimą ir gydymo metodus, lėtinių progresuojančių ligų ankstyvos 
diagnostikos, gydymo ir prevencijos problematiką. 
      Tematika:  
        Įvadas į neurologinės kilmės judėjimo sutrikimų discipliną. 
Neurologinių judėjimo sutrikimų disciplinos objektas, problematika, metodai, 
istoriniai aspektai. Ryšiai su bendrąją klinikine neurologija, kognityviniu mokslu, 
neuroanatomija, neurofiziologija, neurochemija. Neurodegeneracinės ligos ir 
proteinopatijos. Mitochondrijų disfunkcija, ląstelių žūties mechanizmai ir prevencijos 
galimybės. Neurotransmiteriai ir neurocheminiai deficitai sergant neurologiniais 
judėjimo sutrikimais.  
        Ekstrapiramidinės sistemos anatomija, funkcijos, struktūrinės ir funkcinės 
dalys, ryšiai su kitomis nervų sistemos sritimis, terminologija. 
Pamato branduoliai, jų funkcijos, tarpusavio ryšių organizacija. Ekstrapiramidinės 
sistemos struktūrinės ir funkcinės dalys, ryšiai su kitomis nervų sistemos sritimis 
(gumburu, žieve, nugaros smegenimis,  koordinacine sistema). 
         Ekstrapiramidinės sistemos pažeidimo sindromai, jų patofiziologija ir 
semiotika, diferencinė diagnostika. 
         Hipokinetinis rigidinis sindromas: patofiziologija, semiotika, diferencinė 
diagnostika. Raumenų tonuso vertinimas ir diferencinė diagnostika: rigidiškumas, 
spastiškumas, hipotonija, atonija. Hiperkineziniai sindromai (tremoras, mioklonija, 
chorėja, balizmas, distonija, atetozė, tikas): patofiziologija, semiotika, diferencinė 
diagnostika. Kognityviniai ir psichiatriniai sutrikimai, susiję su pamato branduolių 
pažeidimais. 
         Koordinacinės sistemos anatomija, funkcijos, neurofiziologija, pažeidimo 
sindromai. 
Judesių koordinacijos procesuose dalyvaujančių smegenų struktūrų anatomija, 
ryšiai. Smegenėlių anatomija, fiziologija, funkcinės dalys. Judesių koordinacijos 
neurofiziologiniai mechanizmai. Kalbos, stovėsenos, eisenos sutrikimai. Ataksija: 
samprata, rūšys, klinika. Ataksijos sindromo diferencinė diagnostika.  
         Klinikinis neurologinis paciento su judėjimo sutrikimais ištyrimas. 



Anamnezės ypatumai apklausiant pacientą su judėjimo sutrikimais. Judesių, 
stovėsenos, eisenos, posturalinio stabilumo neurologinio ištyrimo metodai. 
Klinikinės judėjimo sutrikimų ir ligų vertinimo skalės. Praktinis klinikinio ištyrimo 
mokymas.  
         Motorinės kontrolės ir judėjimo sutrikimų neurofiziologiniai tyrimai. 
Elektrofiziologiniai metodai, naudojami judėjimo sutrikimams objektyvizuoti. 
Elektroneuromiografija (ENMG): principai, indikacijos, interpretacija, klinikinė 
reikšmė. Paviršinė EMG ir judesio videotelemetrija, akcelerografija, adatinė EMG, 
autonominės funkcijos tyrimai, akių judesiai ir kamieniniai refleksai. Judesio 
kinematikos tyrimai, jų reikšmė judėjimo sutrikimų diagnostikai ir gydymo 
efektyvumo vertinimui.  
          Laboratoriniai ir neurovizualiniai tyrimai sergant judėjimo sutrikimais. 
Laboratoriniai ir neurovizualiniai tyrimai tarptautiniuose judėjimo sutrikimų 
diagnostikos kriterijuose. Laboratorinio ir neurovizualinio ištyrimo reikalavimai 
Lietuvoje. Specifiniai alfa-sinukleinopatijų biocheminiai žymenys serume ir smegenų 
skystyje. Neurovizualiniai metodai, taikomi judėjimo sutrikimų diagnostikoje: 
sonoskopija, kompiuterinė ir magnetinio rezonanso (MR) tomografija, funkcinė MR 
tomografija, MR traktografija, radionuklidinė kompiuterinė tomografija, pozitronų 
emisijos kompiuterinė tomografija, specifiniai radionuklidiniai žymenys judėjimo 
sutrikimų diagnostikai. Genetiniai tyrimai sergant judėjimo sutrikimais. Metodikos, 
indikacijos, mokslinė ir klinikinė reikšmė.  
          Vaistų, naudojamų judėjimo sutrikimams gydyti, farmakologija. 
Pagrindinės vaistų grupės (dopaminerginiai preparatai, dopamino receptorių ir 
dopamino atsipalaidavimo inhibitoriai, NMDA glutamatinius receptorius veikiantys 
vaistai, miorelaksantai, botulino toksinas, neuroprotektoriai, psichotropiniai vaistai, 
kiti tiriami vaistai). Vaistų veikimo mechanizmai. Skyrimo indikacijos ir dozavimas. 
Vaistų įterpimo į organizmą metodikos: oralinės, parenterinės, standartinio ir 
pailginto veikimo, pastovaus pateikimo. Vaistų nepageidaujamas poveikis. Ilgalaikio 
medikamentinio gydymo ypatumai. Neurodegeneracinių ligų eigą moduliuojančio 
gydymo galimybės: trofiniai faktoriai, monokloniniai antikūnai, vakcinos. Genų 
inžinerijos perspektyvos gydant judėjimo sutrikimus.  
        Chirurginiai judėjimo sutrikimų gydymo metodai. 
Chirurginio Parkinsono ligos ir hiperkinetinių sindromų gydymo metodikos, 
principai, mokslinė ir klinikinė reikšmė. Stereotaksinės destrukcinės galvos 
smegenų pamato operacijos. Gilioji galvos smegenų stimuliacija: taikiniai, 
galimybės, paciento stebėjimo principai, klinikinių tyrimų organizavimo ypatumai.   
       Tremoras: patofiziologiniai mechanizmai ir rūšys. 
Tremoro patofiziologiniai mechanizmai ir rūšys. Ramybės, padėties, veiksmo 
tremoras. Tremoro diferencinė diagnostika ir gydymo principai.  

 Esencialinis tremoras. 
Esencialinio (savaiminio) tremoro epidemiologija, genetika, patologija, klinika, 
diagnostika, diferencinė diagnostika, medikamentinis ir chirurginis gydymas. 
Klinikinių tyrimų įrodymais pagrįstos esencialinio tremoro gydymo rekomendacijos.  

Parkinsono liga. 
Parkinsono ligos epidemiologija. Parkinsono ligos  etiopatogenezė. Klinikinė 
Parkinsono ligos diagnostika ir diferencinė diagnostika. Ankstyvos Parkinsono ligos 
diagnostikos galimybės, ankstyvo gydymo ir prevencijos problematika. 
Eksperimentinių ir klinikinių tyrimų Parkinsono  ligos prevencijai ir ligos eigą 
modifikuojančiam gydymui apžvalga. Parkinsono ligos medikamentinis gydymas. 
Chirurginio Parkinsono ligos gydymo principai. Parkinsono ligos nemedikamentinis 
gydymas. Klinikinių tyrimų įrodymais pagrįstos Parkinsono ligos gydymo 
rekomendacijos.  

Parkinsonizmo – plius sindromai. 
Parkinsonizmo – plius sindromo samprata. Pagrindiniai parkinsonizmo sindromai ir 



jų diferencinė diagnostika. Progresuojantis supranuklearinis paralyžius (Steele-
Richardson-Olszewski sindromas). Kortikobazinė ganglinė degeneracija.  
      Multisisteminė atrofija. 
 Multisisteminės atrofijos (daugiasistemės degeneracijos) etiologija ir patogenezė, 
epidemiologija, patologija, klinika, diagnostika, diferencinė diagnostika ir gydymas. 
      Lewy kūnelių liga ir kitos demencijos su parkinsonizmo sindromu. 
Difuzinės Lewy kūnelių ligos ir kitų demencijų su parkinsonizmu epidemiologija, 
etiologija, genetika, patogenezė, patomorfologija, neurochemija, klinika, 
diagnostika, diferencinė diagnostika, tarptautiniai diagnostiniai kriterijai, 
paraklinikiniai tyrimai, gydymas, profilaktika, prognozė. 
        Distonijos. 
Distonijos samprata, klasifikacija, etiopatogenezė. Torsioninė distonija. Juvenilinė 
levodopai jautri distonija. Kaklo torsioninė distonija. Blefarospazmas ir 
hemifacialinis spazmas. Profesinės distonijos. Paroksizminės diskinezijos. Distonijų 
diferencinė diagnostika. Medikamentinis distonijų gydymas. Chirurginis distonijų 
gydymas: giliosios smegenų stimuliacijos principai ir indikacijos gydant distonijas. 
Klinikinių tyrimų įrodymais pagrįstos distonijų gydymo rekomendacijos. 

 Chorėjos. Hantingtono liga. 
Chorėjos ir atetozės samprata. Raidos chorėjos. Paveldimos chorėjos. Hantingtono 
ligos epidemiologija, genetika, patologija, klinika, diagnostika, diferencinė 
diagnostika ir gydymas. Eksperimentinių ir klinikinių tyrimų Hantingtono ligos 
prevencijai ir ligos eigą modifikuojančiam gydymui apžvalga. Neuroakantocitozė. 
Sydenhamo chorėja. Autoimuninės chorėjos. Metabolinės chorėjos. Vaistų sukeltos 
chorėjos. Chorėjų diferencinė diagnostika.  
       Mioklonijos 
Mioklonijų klasifikacija (pagal etiologiją, pažeidimo lokalizaciją, klinikinius 
požymius, provokuojančius faktorius), diferencinė diagnostika, simptominis 
gydymas. Opsoklonuso-mioklonuso sindromas. Sustiprinto atsako į dirgiklį (angl. 
exaggerated startle) sindromai. Hiperekpleksija.  
       Tikai ir stereotipijos 
Tikų klasifikacija, epidemiologija, etiopatogenezė, klinika, diagnostika, diferencinė 
diagnostika, gydymas, prognozė. Tourette sindromas. Ryšys su obsesiniu 
kompulsiniu ir kitais psichiatriniais sutrikimais. Stereotipijos. 

 Wilsono liga. 
Wilsono ligos (hepatolentikulinės degeneracijos) etiologija ir patogenezė,  
epidemiologija, patologija, klinika, diagnostika, diferencinė diagnostika ir gydymas. 
      Neurodegeneracinės ligos, susijusios su geležies susikaupimu.  
Samprata. Istorija. Geležies toksiškumo CNS etiologija ir patogenezė. Su 
pantotenato kinaze susijusi neurodegeneracija (PKAN). Neuroaksoninė distrofija. 
Aceruloplazminemija. Diagnostika ir gydymas. 

  Ataksijos. 
Koordinacinės nervų sistemos struktūra ir funkcijos. Ataksijų rūšys. Smegenėlinės 
ataksijos: autosominės dominantinės, autosominės recesyvinės, su X chromosoma 
susijusios, idiopatinės vėlyvos pradžios. Paraneoplastinės ataksijos.  Įgytos 
ataksijos diferencinė diagnostika. Spongiforminės encefalopatijos. Ataksijų 
gydymas.  
       Neramių kojų sindromas. 
Neramių kojų sindromo etiologija ir patogenezė, epidemiologija, patologija, klinika,        
diagnostika, diferencinė diagnostika ir gydymas. Akatizija.        
       Judėjimo sutrikimai miego metu.  
Periodiniai galūnių judesiai miego metu. Ritminių judesių sutrikimas miego metu. 
Bruksizmas. Diferencinė miego metu pasireiškiančių judėjimo sutrikimų diagnostika. 
Gydymo principai. 
      Kitų priežasčių sukelti judėjimo sutrikimai. 



Judėjimo sutrikimai sisteminių ligų metu: galvos smegenų kraujotakos sutrikimo ir 
kitų CNS pažeidimų, metabolinių ligų sukelti, paraneoplastiniai ir pakitusios 
imuninės sistemos funkcijos sukelti judėjimo sutrikimai. Vaistų sukelti judesių 
sutrikimai. Periferinės nervų sistemos pažeidimo sukelti judėjimo sutrikimai. 
Psichogeniniai judėjimo sutrikimai: samprata, epidemiologija, diferencinė 
diagnostika, gydymo ypatumai.        
      Urgentiniai judesių sutrikimai.  
Hipokineziniai urgentiniai judesių sutrikimai: piktybinis neurolepsinis sindromas, 
parkinsonizmo-hiperpireksijos sindromas, serotoninerginis sindromas. 
Hiperkineziniai urgentiniai judesių sutrikimai: distoninė audra, ūmi distoninė 
reakcija, balizmas, tikų būklė, neepilepsinė miokloninė būklė. Gydymas:  
intensyvios terapijos principai, ligai specifinis gydymas ir rekomendacijos. 
          Praktiniai įgūdžiai:  
Ligonio su neurologinės kilmės judėjimo sutrikimais ištyrimo įgūdžiai. Gebėjimai 
interpretuoti (kai kuriais atvejais - įvertinti) elektrofiziologinių, laboratorinių, 
neuropsichologinių, neurovizualinių, genetinių judėjimo sutrikimais sergančio ligonio 
tyrimų rezultatus. Pagrindinių neurologinių judėjimo sutrikimų ligų diagnostikos ir 
diferencinės diagnostikos įgūdžiai. Optimalaus paraklinikinių tyrimo plano 
neurologinių judėjimo sutrikimų atveju sudarymo įgūdžiai. Neurologinės kilmės 
judėjimo sutrikimo ligoms gydyti skirtų vaistų parinkimas, dozavimas ir derinimas. 
Sugebėjimas atpažinti galimas vaistų nepageidaujamas reakcijas, jų koregavimas. 
Ilgalaikis esencialinio tremoro, Parkinsono ligos, distonijų, Hantingtono ligos, kitų 
chorėjų, Vilsono ligos, neramių kojų sindromo, tikų, ataksijų ir kitų judėjimo 
sutrikimų gydymas, reabilitacijos (tame tarpe kognityvinės) ir prevencijos 
priemonės. 
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