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Што претставува?
Пациенти со дистонија искусуваат неволеви мускулни 
спазми или контракции. Тоа доведува до појава на 
увртувачки и ненадејни движења или невообичени положби 
на телото. Дистонија може да се јави на било кој дел од 
телото. Најчесто е афектиран еден дел од телото. Во прилог 
се наведени најчестите видови на дистонија:
• Контракции на вратните мускули кои водат до абнормално 

свртување, наведнување и увртување на главата, често 
комбинирано со тресење или ненадејни движења. Оваа 
состојба е позната како цервикална дистонија или 
тортиколис.

• Контракции на фацијалните мускули кои доведуваат до 
екцесивно трепкање или спазам на очните мускули, 
познато како блефароспазам. Ова може да се појави заедно 
со спазам на долнолицевата мускулатура, познато како 
Синдромот на Меиж.  Кога се афектирани вилицата и/или 
јазикот, познато е како оромандибуларна дистонија.  

• Кај спазмодична дисфонија, пациентите имаат напрегнат 
или длабок задишан говор.

• Други, често зафатени делови, се дланката и стапалото. 
Дланката може да биде зафатена при специфични 
активности како пишување или свирење на музички 
инструмент. Овие се познати како дистонии при 
специфични задачи односно активности.

• Во некои случаи се зафатени повеќе делови од телото. Во 
ретки случаи, кога дистонијата се јавува уште за време на 
детство, зафатени се повеќе регии од телото, познато како 
генерализирана дистонија.

Што ја предизвикува?
Постојат повеќе различни причинители на дистонија. Кај 
некои луѓе дистонија се јавува заради тоа што наследиле ген 
кој ја предизвикува дистонијата. Кај други луѓе дистонија се 
јавува заради некој настан во животот, како повреда на мозок 
или инфекција, или експозиција на лек или некој друг 
хемиски агенс. Кај некои луѓе може да се јави дистонија 
после повеќегодишна повторувачка активност, како 
пишување  (крампи на писател) или свирење на музички 
инструмент (дистонија на музичар). Како и да е, кај повеќето 
случаи на дистонија не е откриен конкретен причинител за 
истата. 

како се дијагностицира дистонија?
Докторот, кој е често специјалист по екстрапирамидни 
заболувања, ја поставува дијагнозата со преглед на 
пациентот. Кај некои луѓе, може да бидат препорачани 
испитувања како што се лабораториски анализи на серум или 
неуроимиџинг испитувања (снимање на глава). Докторот ќе 
ги користи следните информации:
• Возраста на која се јавила дистонијата
• Кој дел од телото е засегнат
• Дали дистонијата се јавила ненадејно или прогредира
• Дали постојат други асоцирани клинички проблеми

Како и да е, може да не биде возможно докторот да ја најде 
вистинската причина. Многу пациенти се 
недијагностицирани или погрешно дијагностицирани на 
почетокот. Исто така, пациенти со лесна дистонија може да 
не бараат совет од медицински експерт и остануваат 
недијагностицирани. 

дали постои третман?
Може да има третман на дистонија. Доколку докторот ја 
открие причината тогаш тој/таа може да препорача 
специфичен третман за соодветниот причинител. Во 
спротивно, постојат лекови кои можат да обезбедат барем 
олеснување на состојбта. Најчесто употребувани лекови се:
• Анти-холинергици
• Бензодијазепини
• Баклофен
• Мускулни релаксанти

Лековите мора да бидат дадени врз основа на терапевтскиот 
ефект од истите, со балансирање на бенефитот наспроти 
потенцијалните несакани ефекти од лекот. Дел од луѓето со 
дистонија може да имаат бенефит од инјекции со ботулин-
токсин. Овие инјекции треба да бидат препорачани и 
обезбедени од страна на докторот. Инјекциите со ботулин-
токсин повремено ја ослабуваат мускулатурата со цел да ги 
намалат контракциите и спазамот и обично се инјектираат 
три до четири пати годишно. Кога лековите и инјекциите со 
ботулин токсин не даваат оптимално ослободување, тогаш 
хируршкиот третман може да биде опција. Треба да се 
разговара со својот доктор околу терапевтските опции. 
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Што може да се очекува од живот со 
дистонија?
За повеќето луѓе, дистонијата се развива за време на одреден 
период од неколку месеци или за неколку години. Обично не 
продолжува да се влошува. Кај некои луѓе, дистонијата може 
да се прошири од една регија на телото кон друга, или може 
да се развијат други проблеми.
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