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Vertigo pārvaldība praksē
STARPTAUTISKĀ VERTIGO AKADĒMIJA

Nistagms ir ar gribu neietekmējamas acs ābolu kustības. Klasi�cējot pēc bojājuma 
lokalizācijas, kas provocē nistagma attīstību, izšķir �ksācijas jeb okulāru nistagmu 
(attīstās redzes orgāna patoloģijas gadījumā) un vestibulāru nistagmu (attīstās 
vestibulārās sistēmas patoloģijas gadījumā). Vestibulārs nistagms ir svarīgs vestibulāro 
traucējumu simptoms un tas var būt centrāls vai perifērs. Perifēra vestibulāra nistagma 
iemesls ir iekšējās auss un/vai vestibulārā nerva patoloģija, centrāla vestibulāra 
nistagma iemesls – CNS struktūru vai to saistību bojājums. 

Saņemot optiskus un vestibulārus impulsus, okulomotorā sistēma spēj regulēt acs ābolu 
pozīciju un nodrošina re�ektorās acs ābolu kustības. Normas variantā iekšējās auss 
pusloka kanāli precīzi uztver galvas kustību ātrumu un ģenerē nervu impulsu, kas nonāk 
okulomotorajā sistēmā. Pacientiem ar akūtiem vienpusējiem vestibulārās funkcijas 
traucējumiem šis mehānisms nedarbojas. Izmeklējot šādus pacientus, novēro, ka ātri 
pagriežot galvu horizontālā plaknē uz vesela labirinta pusi, pacienta acis saglabā �ksāciju 
uz objektu. Taču veicot pagriezienu uz bojāta labirinta pusi, lai nodrošinātu �ksāciju uz 
izvēlēto objektu, rodas acu lēcienveida kustība (sakkāde). Uz šī mehānisma pamata ir 
balstīts galvas impulsa tests (HIT), kas palīdz izvērtēt vestibulookulāro re�eksu. 

Sakādes ir ātrās, īsas acu ābolu kustības ar skata re�ksāciju. Sakāžu realizācijā piedalās 
daudzas anatomiskās struktūras un novadošie ceļi. Sakāžu ģenerators smadzeņu tiltā 
nodrošina horizontālo sakkāžu veidošanos, bet vidussmadzenes - vertikālo sakkāžu 
veidošanos. Šo centru bojājumi izraisa sakkāžu un nistagma ātrās fāzes palēnināšanos 
atbilstošā plaknē. Parasti perifērus vestibulārus traucējumus pavada vestibulookulārā 
re�eksa traucējumi, bet citas acu kustības netiek traucētas. Centrālo vestibulāro 
traucējumu gadījumā var novērot daudzu acu kustību mehānismu traucējumus, savukārt, 
vestibulookulārs re�ekss var būt gan saglabāts gan traucēts.

Nistagma virzienu nosaka pēc tā ātrās fāzes virziena. Pēc kustību plaknes nistagms var būt 
horizontāls, vertikāls, rotators, diagonāls vai jaukts. Pēc apstākļiem, kuros nistagms tiek 
novērots, izšķir spontānu, skatiena inducētu, provokācijas un izsaukto nistagmu. 
Spontāna un skata inducēta nistagma rašanās laikā pacienta galva atrodas vertikālā miera 
stāvoklī. Provokācijas nistagms rodas, pacienta galvai atrodoties noteiktā pozā. Izsauktais 
nistagms rodas, piemēram, pielietojot kaloriskus kairinātājus (kaloriskā prove). 

Vestibulāram nistagmam visbiežāk ir raksturīgas ritmiskās acu kustības, kas sastāv no lēno 
un ātro fāžu (jeb komponenšu) maiņas. Šādu nistagma veidu dēvē par klonisku nistagmu 
un to var novērot gan vestibulāro perifēro bojājumu gadījumos gan centrālu vestibulāru 
traucējumu gadījumos. Nistagma īsas fāzes pagarināšanas gadījumā runā par 
kloniski-tonisko nistagmu. Kad nistagmam iztrūkt fāzes un tiek novērotas tikai 
patoloģiskās vienmērīgas (parasti lēnas, līdzīgi kā svārstam) acu kustības, runā par tonisku 
jeb pendulāru nistagmu. Pendulāru nistagmu novēro, piemēram, pacientiem ar 
dentato-rubro-olivāro traktu bojājumiem, kad patoloģija skar Guillain-Mollaret trīsstūra 
(miokloniskā trīsstūra) sastāvdaļas. 

Vienpusēja nistagma gadījumā ātrās fāzes virziens patiek nemainīgs neatkarīgi no skata 
virziena, abpusēja nistagma gadījumā ātrās fāzes virziens mainās atkarībā no skata 
virziena. Parasti perifēro vestibulāru traucējumu gadījumos ir raksturīgs vienpusējs, bet 
centrālu vestibulāru traucējumu gadījumos – abpusējs nistagms. Vestibulāru perifēru 
patoloģiju gadījumos nistagms vienmēr saglabājas vienpusējs, bet var mainīt virzienu 
beidzoties akūtai slimības stadijai (piemēram, Menjēra slimības gadījumos, smagas 
kanalolitiāzes gadījumos).  

Nistagma objektivizācijas zelta standarts ir videonistagmogrā�ja. Taču izmeklējot 
pacientu ar perifēriem vestibulāriem traucējumiem, nistagms būs labāk pamanāms arī, ja 
tiks izmantotas Frenzela brilles. Pie tam iespēju robežās acu kustības būtu jāizvērtē 
pacienta galvai atrodoties ne tikai taisnā pozīcijā, bet arī guļot uz labajiem sāniem (labā 
auss uz leju), guļot uz kreisajiem sāniem (kreisā auss uz leju), ar galvu noliektu uz priekšu, 
kā arī ar uz aizmuguri atliektu galvu. 

No vestibulāra nistagma pastiprinošām metodēm visbiežāk tiek izmantots galvas 
kratīšanas tests. 

Nistagma mehānismu izpratne ievērojami atvieglo topisku diagnostiku. Taču ne vienmēr 
ir viegli korekti izvērtēt konstatētās acu kustību. Jāatcerās, ka nistagms var būt arī 
�zioloģisks, piemēram, noguldīšanas nistagms (parādās uz īsu brīdi uzreiz pēc straujas 
ķermeņa pozīcijas maiņas). Pie tam bieži par nistagmu var uzskatīt tā saucamās 
nistagmam līdzīgas acu kustības, piemēram, acu plandīšanās (angliski ocular �utter) un 
opsoclonus. Tās ir ātras acs ābolu kustības, kuras rodas centrālu traucējumu gadījumos. 
Acu plandīšanās gadījumā acis kustās horizontālā plaknē, bet opsoclonus gadījumā – 
horizontālā un vertikālā plaknē. Pacientiem ar dažādām patoloģiskām ātrām (sakādiskām) 
acu kustībām var būt sūdzības par dažādas intensitātes un ilguma sistematizēta reiboņa 
epizodēm, ko (bieži) provocē galvas kustībās. Šīs patoloģiskās acu kustības var parādīties 
smagu saslimšanu agrīnās stadijās, piemēram, paraneoplastiku procesu ietvaros un 
encefalīta gadījumos. Ja pēc plašas izmeklēšanas pacientiem ar sakādiskām acu kustībām 
neizdodas konstatēt iemeslu, pacients tiek novērtots, terapijai var pielietot 
benzodiazepīnus vai dalfampiridīnu. 

Monokulāro kustību gadījumos vienmēr jāatcerās par augšējās slīpās miokīmijas (eng. 
superior oblique myokymia) iespējamību. Šādi pacienti var sūdzēties par samazinātām 
koncentrācijas spējām, pasliktinātu redzi, uz sekundi redze periodiski var izzust. Sūdzību 
intensitāte vienam pacientam var būt mainīga -  dažreiz tās var ilgt visu dienu vai arī citās 
dienās sūdzību var nebūt. Parasti labu terapijas efektu augšējās slīpās miokīmijas 
gadījumos sniedz antiepileptiskie medikamenti.

Viens no biežākajiem vestibulāru perifēru traucējumu iemesliem ir labdabīgs 
paroksizmāls pozīcijas reibonis (LPPV). Taču svarīgi atcerēties, ka īslaicīgu pozīcijas 
reiboņa epizožu iemesls ar vai bez pozīcijas nistagma parādīšanās var būt patoloģija CNS, 
piemēram, Arnold-Chiari I malformācija, siringomielija. LPPV un tā saucamā centrālā 
pozīcijas reiboņa gadījumā sākotnēji simptomātika var būt līdzīga. Chiari malformācijas 
gadījumā bez vertigo epizodēm ar sliktu dūšu un/vai vemšanu var būt arī sūdzības par 
okcipitālām sāpēm, lokālu sejas audu pārejošu nejūtīgumu, redzes traucējumu epizodēm. 
Sākotnēji šie pacienti tiek novēroti, ja simptomi ir izteikti vai progresē, plāno 
neiroķiruģisku operāciju. Siringomielijas gadījumā reibonis un nistagms tiek novēroti 
retāk, biežākas sūdzības ir progresējošs ekstremitāšu vājums, dažādas lokalizācijas sāpes 
(muguras, ekstremitāšu, kakla mugurējās virsmas sāpes un galvassāpes), ādas jutīguma 
samazināšanās (uz sāpēm, temperatūras svārstībām).

Tāpat jāatcerās, ka kaut arī labdabīga paroksizmāla pozīcijas reiboņa gadījumā parasti ir 
raksturīgas sūdzības par īslaicīga reiboņa epizodēm, pilnībā izslēgt LPPV nevar arī ilgstoša 
reiboņa gadījumā. Tā horizontālā pusloka kanāla kupulolitiāzes gadījumā sūdzības par 
vertigo var būt ilgstošas, sūdzības novērš ar modi�cētu Roll manevru. 

Pacientiem ar sūdzībām par reiboni, kas parādās pagriežot galvu uz kādu no pusēm nevar 
izslēgt arī vertebrālās artērijas kompresijas sindromu. Šajā gadījumā būs raksturīga slikta 
dūša, tinnitus un  recidivējošas vertigo lēkmes. Veicot galvas pagriezienus, parādās 
nistagms, kas atbilst centrālā vestibulāra nistagma raksturojumiem, var būt sinkope. 
Radioloģiskās diagnostikas izvēles metode šajā gadījumā ir CT angiogrā�ja. Terapijā var 
ietvert antiagregantu lietošanu, kakla imobilizāciju, endovaskulāru stentu ievietošanu vai 
ķiruģisku dekompresiju.  

Pacientiem ar sūdzībām par hiperakūzi vai progresējošu dzirdes zudumu, pulsējošu 
tinnitu, izteiktām vertigo epizodēm un “novēlotā realitātes attēla” efektu nedrīkst aizmirst 
par VIII kraniālā nerva švannomas iespējamību. Nelielas švannomas sākotnēji MR 
izmeklējumos netiek pamanītas, tāpēc pacientiem ar persistējošiem simptomiem bez 
pierādīta iemesla MR izmeklējums būtu jāatkārto, pie tam (ja nav būtisku kontraindikāciju) 
iesaka veikt izmeklējumu ar i/v kontrastvielas ievadīšanu, kas palielina iespēju atklāt, 
piemēram, intrakanalikulāru švannomu. Ņemot vērā VIII nerva švannomas anatomisku 
lokalizāciju un iespējamās komplikācijas veicot ķirurģisku veidojuma evakuāciju, nelielu 
veidojumu gadījumos bieži sākotnēji izvēlas novērošanas taktiku. Bez konvencionālās 
operācijas ir iespējams pielietot stereotaktisku radioķirurģiju. 

Tāpat pacientiem ar ilgstošu vertigo, nestabilitāti, sliktu dūšu/vemšanu, galvassāpēm un 
pēkšņu dzirdes zudumu, var aizdomāties par AICA (angliski anterior inferior cerebellar 
artery) infarktu. Veicot radioloģiskus izmeklējumus šiem pacientiem akūtā periodā 
jāatcerās par MRI viltus negatīva rezultāta iespējamību, kas tiek novērots 12%-56% 
gadījumos veicot izmeklējumu pirmo 48 stundu laikā pēc simptomu parādīšanās. 
Pacientiem ar AICA infarktu novēro nistagmu, kas maina virzienu atkarībā no pacienta 
skata, var novērot Skew deviāciju, pie tam šiem pacientiem var būt arī izmainīts HIT tests. 
Akūtā fāzē ārstēšanai var izmantot trombolītiskus līdzekļus un/vai mehānisku artērijas 
rekanalizāciju. Svarīga arī sekundārā pro�lakse (antiagregantu, antikoagulantu lietošana, 
arteriālā spiediena kontrole, holesterīna līmeņa normalizēšana). 

Gados jauniem pacientiem ar sūdzībām par pēkšņām grūtībām fokusēt skatu, diferenciālā 
diagnostika bez akūtas vienpusējās vestibulopātijas ietver arī demielinizējošas slimības un 
akūtu CNS iekaisuma procesu (piem. encefalīts). Internukleārās oftalmoplēģijas gadījumā 
terapijai akūtā fāzē pielieto kortikosteroīdus, retāk plazmoferēzi.

Ņemot vērā nistagma nozīmi vestibulāro traucējumu diagnostikā, par acu kustību 
izmeklēšanu būtu jāatcerās katru reizi, kad konsultējam pacientu ar iespējamiem 
vestibulārās funkcijas traucējumiem. 

VISPĀRĒJS IEVADS NISTAGMA IZMEKLĒŠANĀ UN IETEKMĒ
UZ VESTIBULĀRIEM TRAUCĒJUMIEM.
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