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Метою нашої роботи є дослідження медико-

соціальної експертизи дистонії. Вивчення ранньої діагнос-

тики, прикладів побудови та формулювання клінічного ді-

агнозу за чинною класифікацією, а також актуальні пи-

тання з профілактики інвалідності, лікування, принципи 

реабілітації інвалідів.  
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Abstract 

EXPERTISE OF DISABILITY IN PATIENTS WITH DYSTONIA 

Onopriyenko O.P. 

Department of angioneurology, Brovary Central  

Regional Hospital, Kyiv region, Ukraine 

The purpose of our research was to study the medical and social expertise, early diag-

nostics, examples of the formulation of a clinical diagnosis, as well as current issues on the 

prevention of disability, treatment, and the principles of rehabilitation in dystonia.  

Keywords: dystonia, classification, treatment, expertise of disability, prophylaxis, re-

habilitation.  
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Дистонія (F 20-29) – неврологічний 

розлад із широким діапазоном клінічних 

проявів, котрі починаються в будь-якому 

віці. Дистонія характеризується болючими 

стискуваннями м’язів, що призводять до 

нестримних спотворень. Головною при-

чиною цих станів є гіперактивність пер-

винних локомоторних центрів мозку, від-

повідальних за довільні рухи зовнішніх 

м’язів, у нормі не потрібних для специфі-

чних форм рухової активності, а також 

супутня активація м’язів, котрі синхронно 

працюють. Наслідком таких процесів ви-

значається тяжкість ураження та анатомі-

чний розподіл залучених локомоторних 

утворів. В одних випадках дистонічні ру-

хи є лише надмірним варіантом фізіологі-

чних, в інших – вони повільні, спастичні, 

ротаційні або поштовхоподібні. У крайніх 

випадках дистонія асоціюється з виник-

ненням химерних постав, що спричиняти-

муть фіксовані деформації частин тіла. На 

відміну від хореї або атетозу, у хворих на 

дистонію вони імовірніше мають стерео-

типні рухові патерни (Бадалян Л.О. 1998; 

Біллер Х., 2005; Suchowersky O., 2017). Ді-

агностика первинної генералізованої дис-

тонії ґрунтується на наявності дистоніч-

них явищ і відсутності в анамнезі перина-

тальних ускладнень або станів, що викли-

кають вторинну дистонію. Вичерпні відо-

мості по сучасному стану питання про ди-

стонію можна знайти в чудовому виданні 

під редакцією Eldridge R. та співавт. 

(Eldridge R., Harlan A., Cooper I., Riklan 

M., 1970). Починається захворювання в 

більшості випадків в дитячому віці, при 

цьому ноги вражаються частіше, ніж руки 

і тулуб. Більше половини хворих втрачає 

здатність ходити протягом 5-10 років від 

початку захворювання, але у дорослому 

віці захворювання має тенденцію до ста-

білізації. У випадку початку захворювання 

у дорослому віці частіше страждають ру-

ки, перебіг сприятливіший. У 50% хворих 

з дитинства, наголошується дизартрія, то-

ді як дисфагія розвивається лише у 20% 

пацієнтів. Особи чоловічої та жіночої статі 

хворіють з однаковою частотою. Відміче-

на велика частота захворюваності сімей-

ного характеру у осіб єврейської націона-

льності, що указує на аутосомно-

рецесивний тип спадковості (Risch N.J., 

Bressman S.B., Deleon D., et al., 1990). Се-

редній вік початку захворювання, прогрес 

якого приводить до генералізації процесу, 

складає 11 років, тоді як у випадках сег-

ментарного характеру дистонії захворю-

вання починається у 27 років. Окрім гіпе-

ркінезів, для торсійної дистонії характерні 

зміни м’язового тонусу, що проявляються 

ригідністю, або змінюються гіпотонією. 

Часто відзначається поєднання гіпертонії і 

гіпотонії в різних м’язових групах. Як 

правило, пірамідні симптоми, розлад чут-

ливості відсутні. Інтелектуальні здібності 

не страждають. 

Клінічна картина. Розрізняють гене-

ралізовану та фокальну дистонію. Гене-

ралізована дистонія характеризується 

вираженими тонічними гіперкінезами, які 

охоплюють практично весь тулуб. При 

цьому тулуб починає вигинатися у всі 

сторони і обертатися навколо поздовжньої 

осі. Часто відзначаються вигадливі викри-

влення хребетного стовпа з чітким форму-

ванням лордозу. Голова хворого різко за-

кидається назад, нахиляється в усі боки, 

або вперед, кінцівки можуть займати різні, 

часто незвичайні пози. Це призводить до 

поступового розвитку контрактур та де-

формацій практично в усіх суглобах. При-

чому є одна цікава особливість – у випад-

ку спроби ходити стан хворого починає 

різко погіршуватися, гіперкінези прояв-

ляються з подвоєною силою, тому друга 

назва цього захворювання серед популя-

ції, «неможливість ходьби». В горизонта-

льному положенні при спокої такі рухи 

стають рідкісними, а якщо захворювання 

тільки на початковій стадії, то можуть і 

повністю бути відсутніми. Також гіперки-

нез відсутній під час сну. У випадках, що 

далеко зайшли в патологічний процес мо-

жуть залучатися м’язи обличчя, язика, 

глотки і міжреберної мускулатури. Це 

призводить до утруднення мови, дихання 

та ковтання. Фокальна дистонія. Фока-

льна форма зустрічається більш часто. 

При цьому страждає тільки та чи інша 

група м’язів. В ногах – це неправильна по-

става стоп, що призводить до зміни ходи. 

В руках – синдром писального спазму, а 

також спастична кривошия. Однак лока-
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льні прояви можуть бути першими симп-

томами повільно прогресуючої генералі-

зованої форми дистонії. 

Окрім гіперкінезів, для дистонії хара-

ктерні зміни м’язового тонусу, які прояв-

ляються то ригідністю, то гіпотонією. Ча-

сто відзначається поєднання гіпертонії та 

гіпотонії в різних м’язових групах. Піра-

мідні симптоми, розлад чутливості, як 

правило, відсутні. Інтелектуальні здібнос-

ті не страждають. Класифікація різних ти-

пів дистонії залишається важливою, оскі-

льки це серйозно впливає на лікування та 

прогноз. Диференціюють їх залежно від 

ділянки ураження, віку, початку, часової 

еволюції та етіології. Класифікація за ві-

ком теж має значення, оскільки дистонії з 

початком у молодому віці (до 30 років) 

більш імовірно матимуть спадкове підґру-

нтя та трансформуватимуться в генералі-

зовані форми, тоді як варіанти хвороби з 

початком у дорослому віці (понад 40 ро-

ків) характеризуватимуться статичним пе-

ребігом та локалізацією без чіткої причи-

ни. Дистонію також можна описати в ча-

совому аспекті, беручи до уваги різновид 

початку та прогресування хвороби, коли-

вання симптоматики, тип та тривалість дії 

провокуючих факторів, що індукують ди-

стонію. Насамперед, названу патологію 

реально класифікувати за відомими чи пі-

дозрюваними причинами. Дистонія асоці-

йована практично з усіма процесами, що 

впливають на нервову систему, включаю-

чи інсульти, об’ємні утвори, токсико-

метаболічні ураження, запалення (Онопрі-

єнко О.П., 2015). Вона є характерною 

ознакою хвороби Паркінсона та інших 

нейродегенеративних захворювань (Оно-

приенко А.П., 2016, 2017; Труфанов Е.А., 

2015, 2017; Труфанов Е.А., Суховерская 

О.Н., Головченко Ю.И., 2015; Valldeoriola 

F., 2016). Дистонія також інколи розвива-

ється за відсутності супутніх неврологіч-

них симптомів – у такому випадку її поз-

начають як первинну (ідіопатичну) дисто-

нію (Онопрієнко О.П., 2015). 

Класифікація дистоній: 
А. За локалізацією гіперкінеза. 1. 

Фокальна (залучений лише один осере-

док): - блефароспазм (форсовані, невиму-

шені змикання повік); - оромандибулярна 

дистонія (обличчя, щелепи або язик); - 

спастична дисфонія (голосові зв’язки); - 

писальний спазм (всіляке намагання будь-

що написати призводить до судомного 

зведення м’язів руки, переважно кисті); 2. 

Сегментарна (залучені більше двох межу-

ючих ділянок тіла); 

3. Мультифокальна (залучені менше 

двох немежуючих ділянок тіла); 

4. Гемідистонія (залучено іпсілатера-

льні рука і нога); 5. Генералізована (залу-

чені одна або обидві ноги, тулуб та ще од-

на частина тіла. 

Б. За віком початку симптомів. 1. 

Ранній початок (дебют з віку менше 20-30 

років; зазвичай починається з ноги або ру-

ки і часто прогресує із залученням інших 

ділянок. 2. Пізній початок (зазвичай почи-

нається з шиї, краніальних м’язів або ру-

ки, відмічається тенденція до обмеженості 

гіперкінезу). 

В. За етіологією 1. Первинні дистонії: 

- генетичні форми; - спорадичні форми. 2. 

Вторинні дистонії: - синдроми «дистонія-

плюс» - спадково-дегенеративні дистонії: - 

дистонія, викликана набутими (екзоген-

ними) причинами; - дистонія, асоційована 

з первинним паркінсонізмом (Rodriguez-

Constela I., Rodriguez-Regal A., 2009). 

У наслідок широкого діапазону кліні-

чних проявів і причин дуже важко розро-

бити універсальний алгоритм оцінки для 

всіх випадків дистонії. Діагноз ґрунтуєть-

ся, головним чином, на ретельному кліні-

чному обстеженні. Важливими анамнес-

тичними даними є вік початку хвороби, 

тип прогресування, наявність потенційно 

провокуючих преморбідних подій (дія то-

ксинів, травма), існування захворювання у 

родичів. Особливу увагу необхідно звер-

нути на фармакотерапію, оскільки відомо 

багато ліків, застосування котрих асоцію-

ється із виникненням як гострих дистоні-

чних реакцій, так і тардивних (пізніх) син-

дромів із дистонією як домінуючим синд-

ромом. Фізикальне дослідження має фоку-

суватися на уражених частинах тіла, а та-

кож виявленні супутніх ознак, що сприя-

тимуть виявленню специфічного стану. 

1. Генералізована дистонія (ідіопа-

тична дистонія) зазвичай починається з 

так званої дистонії дії, коли страждають 
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не стільки окремі м’язи, скільки дія: пись-

мо, ходьба і т.п. Зазвичай хвороба почина-

ється у дітей у віці від 6 до 9 років (сімей-

на форма, дефект гену на 9 хромосомі, 

може бути L-дофазалежною) частіше із 

стопи, проявляючись порушенням ходи. 

Інші дії, здійснювані тими ж м’язами, 

спочатку протікають нормально. Далі дис-

тонія поступово поширюється на прокси-

мальні відділи ніг, м’яза тулуба, рук і кра-

ніальної ділянки, перетворюючись на ге-

нералізовану дистонію приблизно через 

рік від початку захворювання. Для генера-

лізованої дистонії характерне переважне 

залучення антигравітаційних м’язів (роз-

гиначів), що призводить до типового гіпе-

рлордозу (поза павича). Пізній початок сі-

мейної дистонії, у зрілому віці (8q чи 18р 

хромосома) є досить ригідним для терапії 

(Ozelius L.J., Hewett J.W., Page C.E., 1997). 

Основна частина пацієнтів з дистонією 

(особливо старшого віку), що зустрічаєть-

ся в неврологічній практиці, представлена 

хворими з фокальними формами дисто-

нії ідіопатичного характеру. Йдеться про 

спастичну кривошию (цервікальну дисто-

нію), краніальну дистонію (блефарос-

пазм), оромандибулярну дистонію, писа-

льний спазм, спастичну дисфонію та дис-

тонію стопи. 

2. Cervical dystonia (spasmodic 

torticollis): Шийна дистонія (ШД) (спаз-

матичний біль в шийних м’язах). Основою 

патогенезу ШД є неузгодженість аферент-

них потоків, що беруть участь в регуляції 

пози: вестибулярного та пропріоцептивно-

го. У корі головного мозку є складна сис-

тема регуляції положення голови, яка 

зв’язує в єдине ціле адверсивних полів ло-

бової, скроневої, тім’яної і потиличної до-

лей обох півкуль головного мозку (цитоа-

рхітекторичні поля Бродмана). При ШД, 

внаслідок неузгодженості вестибулярного 

і пропріоцептивних аферентних потоків ця 

система втрачає свою функціональну до-

цільність, що є причиною розвитку захво-

рювання. Зазвичай цервікальна дистонія 

(ЦД) виявляється двома основними синд-

ромами: патологічним положенням голови 

і насильницькими рухами в м’язах шиї. 

Найбільш типовим елементом кривошиї є 

ротація голови (тортиколіс), обумовлена 

однобічним гіпертонусом м’яза, що відпо-

відає за кивання головою. Зазвичай дисто-

нічний спазм в якихось м’язах переважає, 

що призводить до формування більш 

менш фіксованої патологічної пози в од-

ному з наступних варіантів - тортиколіс, 

латероколіс (нахил голови до плеча), ан-

тероколіс та ретроколіс (Colosimo C., 

Suppa A., Fabbrini G., 2010). 

3. Краніальна дистонія - гіперкінез, 

до якого залучається або круговий м’яз 

очей (блефароспазм), або круговий м’яз 

рота (оромандибулярна дистонія) або є 

поєднання того й іншого. Blepharospasm 

(блефароспазм): Цей вид дистонії викли-

кає мимовільне стискування повік. Голов-

на турбота для цієї дистонії є, те що це 

може змусити повіки закрити мимоволі 

хворого та упродовж невизначених періо-

дів часу (Hallett M., Evinger C., Jankovic J., 

Stacy M., 2008). Oromandibular dystonia 

(оромандибулярна дистонія): характери-

зується залученням до гіперкінезу не лише 

м’язів орального полюса, але і м’язів язи-

ка, діафрагми рота, щік, жувальних, ший-

них і навіть дихальних м’язів; можливі 

короткі епізоди диспное, синхронні з бле-

фароспазмом. Залучення шийної муску-

латури може супроводжуватися проявами 

кривошиї. 

4. Spasmodic dysphonia: (спазматич-

на дистонія): дистонія голосових зв’язок. 

Ускладнення, що виникають при цьому, 

утворюються з дистонії мовних відношень 

і можуть викликати симптоми такі як, на-

приклад, порушення мови, вона звучить 

подібно до шепоту. 

5. Writer’s cramp (occupational 

dystonia (судома (професійна дистонія): 

Писальний спазм серед інших своїх ана-

логів (спазм піаніста, телеграфіста, гітари-

ста і т. д.) є найпоширенішою формою фо-

кальної дистонії в дистальних відділах ру-

ки і проявляється типовою дистонією дії, 

тобто дистонією, що вражає виключно 

специфічний вид маніпуляцій – письмо 

(при спробі писати розвивається безболіс-

ний або болючий спазм кисті та пальців). 

6. Orofacial - Buccal dystonia (Meige’s 

or Brueghal’s Syndrome): Рото-щічна дис-

тонія (Мейджа або Синдром Брекхала): 

комбінація блефароспазму та рото-щічних 
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м’язів. 

7. Early-onset dystonia (Рання дисто-

нія): найтяжчий вид дистонії, симптоми 

починаються в руці або нозі і прогресує до 

іншої частини тіла хворої особи - у біль-

шості випадків, дитина-слабка, обмежена 

в діях кріслом - візком на колесах 

(Rodriguez-Constela I., Rodriguez-Regal A., 

Cebrian-Perez E.M., 2009). 

Інструментальні обстеження. Рете-

льна клінічна оцінка є суттєвим підґрун-

тям для вибору конкретних діагностичних 

методик. МРТ головного мозку показана 

для з’ясування структурних причин роз-

ладу. Рутинна нейроміографія зазвичай не 

потрібна, за винятком ситуацій, коли існує 

підозра щодо нейром’язових захворювань, 

котрі можуть нагадувати дистонію, на-

приклад, при синдромі ригідної людини, 

тетанії чи нейроміотонії. Багатоелектрод-

на нейроміографія інколи може забезпечи-

ти добрі докази на користь потокової ак-

тивації чи співактивації антагоністичних 

м’язів, якщо на основі клініки неможливо 

дійти сталого висновку щодо діагнозу. 

Електроенцефалографія переважно не по-

трібна, якщо немає підстав думати про 

асоційований судомний розлад чи дистонії 

пароксизмального характеру, як, напри-

клад, у випадку пароксизмальної дискіне-

зії. 

Додаткові діагностичні обстеження. 
Їх вибір визначається головним чином ві-

ком виникнення розладу. Для хворих із 

початком захворювання після 40 років ко-

рисність конкретного методу детерміну-

ється типом дистонії. Окрім нейровізуалі-

зації, додаткові обстеження малокорисні 

при первинних фокальних дистоніях, на-

приклад блефароспазмі, шийній дистонії 

або писальному спазмі. Супутні діагнос-

тичні методи також малозначущі, якщо 

згідно з клінічною оцінкою дистонічний 

синдром є елементом нейродегенератив-

ної патології, наприклад, при кортикоба-

зальній дегенерації або прогресуючому 

над’ядерному паралічі. Практично всі 

спадкові дефекти розвитку інколи трап-

ляються в дорослому віці. Потреба в дуже 

диференційованих підходах тут виникає 

рідко, за винятком ситуацій, коли клінічні 

ознаки або сімейний анамнез вказують на 

конкретний напрямок пошуку. Тобто до-

даткові діагностичні тести виправдані ли-

ше тоді, коли, згідно з клінічною оцінкою, 

дистонія, ймовірно, пов’язана з якимось 

ідентифіковуваним процесом. 

У відносно молодих пацієнтів (віком 

до 40 років) додаткові тести виправдані 

майже завжди, особливо при прогресуван-

ні захворювання та наявності асоційова-

них неврологічних симптомів. Проведення 

комплексного пошуку є складним завдан-

ням для лікаря внаслідок існування довго-

го списку діагностичних методик. Їх кори-

сно розділити на дві групи. До першої 

входять ті підходи, котрі обов’язкові і які 

треба реалізовувати негайно в усіх підоз-

рюваних хворих. Вони стосуються потен-

ційно зворотних причин, наприклад хво-

роби Вільсона, автоімунних патологій, 

глютарової ацидурії й недостатності віта-

міну D. Хоча більшість із них рідкісні, але 

їх верифікація корисна, оскільки тоді дис-

тонію можна адекватно відкоригувати. 

Друга група обстежень є набагато більша і 

вони здійснюються на вибір. Наприклад, 

існування окорухових розладів може свід-

чити про мітохондріальний дефект або 

хворобу Німана-Піка, МРТ-аномалії вка-

зують на можливість лейкодистрофії або 

хвороби Галленвордена-Шпатца. У подіб-

них ситуаціях консультація спеціаліста-

нейрогенетика може полегшити вибір діа-

гностичного пошуку в конкретному випа-

дку (Suchowersky O., 2016). За відсутності 

асоційованих клінічних та нейровізуаліза-

ційних проявів є виправданим тестування 

на предмет мутації гена DYT-1 (найпоши-

ренішої причини первинних дистоній). У 

наслідок обмежених терапевтичних мож-

ливостей традиційної медицини більш ніж 

половина хворих на дистонію шукають 

порятунку в альтернативних підходах – 

масажі, акупунктурі, мануальній терапії, 

фітотерапії, біологічно активних добавках 

та ін. Терапевтичні підходи розроблено, у 

деяких випадках вони дають хороший 

ефект, часто – жодного. Практично всі та-

кі пацієнти можуть відзначити поліпшен-

ня якості життя, якщо лікування буде ін-

дивідуалізовано щодо їхніх конкретних 

потреб. 
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Д. Принципи профілактики. Ліку-

вання. Призначають леводопу, циклодол 

(тригексіфеніділ), норакін, дінезін, тропа-

цин, малі дози леводопи в поєднанні з 

транквілізаторами (діазепам, еленіум, 

клоназепам, седуксен та ін.), баклофен, ві-

таміни групи В; проводять курси лікува-

льної гімнастики, водолікування. На дум-

ку деяких авторів (Delnooz C.C.; Van De 

Warrenburg B.P., 2012), існує потрійна те-

рапія, а саме коктейль, який включає тет-

рабеназин, флуфеназин, трифексинід. Ме-

тод лікування цервікальної дистонії, на-

званий транстімпанальна хімічна вестибу-

лярна дерецепція (ТТХВД), полягає в ін-

тратімпанальному введенні ототоксичного 

антибіотика на боці, протилежній поворо-

ту голови. Розроблений і запатентований 

Наришкіним А.Г. в 2000 році метод є аде-

кватним, ефективним, має властивість ма-

лої інвазивності, є патогенетичним та не 

має серйозних протипоказань (Нарышкин 

А.Г., Шелякин А.М., 2000). Метод прос-

тий в експлуатації, дешевий та може бути 

рекомендований до застосування в широ-

кій практиці. Інтратімпанальне введення 

ототоксичного антибіотика, на відміну від 

його системного введення, не викликає 

кохлеотоксичного ефекту. Більшість хво-

рих (близько 80%) повернулись до трудо-

вої діяльності. Проведені операції мікро-

васкулярної декомпресії додаткового нер-

ва лікування у 65 % випадків позитивне за 

даними авторів (Jho H.D., Jannetta 

P.J.,1995). При такій операції, як селекти-

вна радикулотомія, у разі ефективності 

методу в 80% вираженість симптоматики 

у хворих зменшувалася всього на 30% і не 

один хворий не повернувся до трудової 

діяльності (Ford B., Louis E.D., Greene P., 

Fahn S., 1998). Кріоталамодеструкція ефе-

ктивна в 50% випадків. Таким чином, нині 

ТТХВД при лікуванні ЦД є найбільш ефе-

ктивним методом (Нарышкин А.Г., Прео-

браженская И.Г., Тимофеев И.С., 2000). 

Ряд авторів використовують ін’єкції боту-

лотоксину, щоб лікувати частини специ-

фічного тіла, на які можливо впливати ло-

кально, як, наприклад, шия, щелепа, руки, 

або стопи (Brin M.F., 2009; Novak I., 

Campbell L., Boyce M., Fung V.S., 2010). 

На пізніх стадіях при деформаціях сугло-

бів і м’язових контрактурах іноді прово-

дять ортопедичні операції. Стереотаксичні 

операції показані в тих випадках, коли 

хвороба швидко прогресує і позбавляє 

хворого працездатності та можливості са-

мообслуговування. Тривалість захворю-

вання і його важкий перебіг на пізніх ста-

діях не є протипоказаннями до оператив-

ного втручання. Стереотаксичні операції 

на базальних ядрах мозку полягають у де-

струкції однієї або двох підкіркових стру-

ктур, що призводить до розриву патологі-

чного ланцюга, по якій циркулюють імпу-

льси, викликають гіперкінези і порушення 

м’язового тонусу. Після стереотаксичних 

операцій гіперкінези і м’язова ригідність в 

більшості випадків зменшуються або зни-

кають (Rodriguez-Constela I., Rodriguez-

Regal A., Cebrian-Perez E.M., 2009). 

Лікувально-трудова експертиза у 

випадку дистонії. Оцінка працездатності 

хворих з дистонією не викликає особли-

вих труднощів у лікарів-експертів. Гене-

ралізована дистонія зустрічається порів-

няно нечасто, як правило, більшість хво-

рих визнаються непрацездатними - інвалі-

дами другої групи. Проте у зв’язку з тим, 

що генералізована дистонія переважно 

починається в юнацькому віці, поступово 

прогресує, встає питання про пристосу-

вання цих хворих до трудової діяльності, 

частіше в індивідуально організованих 

умовах, чому сприяє розвиток у хворих рі-

зних компенсаторних механізмів. 

А. Тимчасова непрацездатність: 1) 

надається при стаціонарному обстеженні і 

лікуванні на строк до 1–1,5 місяця; 2) у 

випадку декомпенсації захворювання 

(внаслідок соматичних, інфекційних за-

хворювань) – на 2–3 тижні й більше – у 

разі необхідності. 

Б. Протипоказання в праці: 1) фізи-

чна робота, що потребує інтенсивного на-

пруження; робота з вимушеним положен-

ням тіла; робота на конвеєрі та ін.; робота 

водієм; 2) робота, пов’язана з вібрацією, 

впливом токсичних, радіаційних речовин 

та ін. 

В. Показання для направлення на 

МСЕК: 1) діти до 16 років з ознаками ін-

валідності; 2) помірні або виражені рухові 

функції, що обмежують можливість пра-
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цювати, можливість самообслуговування; 

3) неможливість продовжити роботу за 

спеціальністю у зв’язку з прогресуванням 

захворювання, стійкою декомпенсацією, 

тривалою тимчасовою непрацездатністю. 

Г. Інвалідність. У дітей до 16 років 

інвалідність за рішенням МСЕК може бу-

ти визначена на 5 років, або на строк до 

досягнення 16-річного віку. У віці після 16 

років: Перша група надається хворим із 

значно вираженими м’язовими дистонія-

ми, множинними контрактурами, дефор-

маціями у зв’язку з неможливістю здійс-

нення самостійних рухів, повній немож-

ливості самообслуговування. Друга група 

надається хворим із вираженими 

м’язовими дистоніями, вираженим пору-

шенням рухів, швидкому прогресуванні 

захворювання при ранньому початку за-

хворювання у зв’язку з обмеженістю до 

праці, самообслуговування. Третя група 

надається хворим із помірними локальни-

ми м’язовими дистоніями, легкими і помі-

рними руховими порушеннями, при пові-

льному темпі прогресування, пізньому по-

чатку захворювання, при зниженні квалі-

фікації, необхідності переходу на іншу 

роботу, при обмеженні в пересуванні. 

Спостереження ряду авторів вказують на 

те, що синдром торсіонної дистонії може 

змінюватися за інтенсивністю, залежно від 

ряду компенсаторних прийомів хворих 

(Dressler D., Benecke R., 2005; Hallett M., 

Evinger C., Jankovic J., Stacy M., 2008; 

Jankovic J., 2006). 

Застосування лікувальної фізкульту-

ри, різноманітні фізичні вправи, зокрема 

трудові процеси, впливають сприятливо 

на перебіг хвороби. 

Диференціальний діагноз. У ряді ви-

падків дистонічні судоми можуть бути 

проявом різних захворювань. Частіше ці 

випадки відносяться до таких захворю-

вань, як епідемічний енцефаліт та хвороба 

Вільсона, але можуть спостерігатися і при 

інших хворобах, як атеросклероз, пухлини 

мозку, отруєння окислом вуглецю та ін. 

Наявність пігментного кільця Кайзера-

Флейшера або цирозу печінки  переконли-

во для діагнозу хвороби Вільсона. Гострий 

інфекційний початок, поява симптомів па-

ркінсонізму, розладу функцій окорухового 

нерва, парез конвергенції та інші симпто-

ми дають право підтвердити діагноз епі-

демічного енцефаліту (Скоромець А.А., 

Скоромец А.П., Скоромец Т.А., 2010). 

Працездатність хворих з генералізо-

ваною дистонією різко обмежена. У випа-

дку фокальної форми дистонії хворі, особ-

ливо на початковій стадії, можуть залиша-

тися на роботі, але хворим мають бути на-

дані значно полегшені умови праці (звіль-

нення від значної фізичної і нервово-

психічної напруги, ходьби, іноді від 

обов’язкової участі в трудових процесах із 

залученням обох рук, наданням скороче-

ного робочого дня, роботи тільки в денну 

зміну), внаслідок чого хворим визначаєть-

ся третя група інвалідності. Хворі можуть 

тривалий час продовжувати роботу у 

зв’язку з виробленням компенсаторних 

прийомів, особливо у наполегливих хво-

рих у випадку їхньої цілеспрямованості у 

боротьбі з недугою, виробляються компе-

нсаторні прийоми. Так, наприклад, при 

стоянні, щоб зменшити напруження м’язів 

шиї та закидання голови назад, хворий пі-

дводить ступню лівої ноги, виставляючи її 

вперед, або переступає з ноги на ногу; у 

разі ходьби, щоб зменшити закидання го-

лови назад, хворий компенсаторно поси-

лено розмахує руками; для припинення 

тонічного гіперкінезу голови деякі хворі 

натискають пальцем на підборіддя знизу. 

Вказані та описані інші прийоми дозволя-

ють в деякій мірі компенсувати рухові ро-

злади і пристосуватися до трудової діяль-

ності. У випадку генералізованої форми 

захворювання хворі зазвичай непрацезда-

тні і визнаються інвалідами другої групи. 

Але і ці хворі, особливо враховуючи їх 

молодий вік, потребують включення в 

трудову діяльність, зазвичай в спеціально 

створених полегшених умовах: вдома, ча-

сто з виконанням роботи із сторонньою 

допомогою. 

Прогноз генералізованої дистонії 

несприятливий. На пізній стадії хворі не-

рідко гинуть від інтеркурентних захворю-

вань. 

Профілактика. Сім’я хворого з гене-

ралізованою дистонією повинна перебува-

ти під наглядом медико-генетичної консу-

льтації. Батькам дитини, хворої на генера-
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лізовану дистонію, лікарі-генетики реко-

мендують утриматися від подальшого ді-

тонародження. 
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