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EPILEPSIJOS CENTRAS

• Veikia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose
(LSMUL KK).

• Įsteigtas siekiant gerinti teikiamų medicinos paslaugų kokybę ir
efektyvumą sergantiems įvairaus amžiaus ir kilmės epilepsija

• Epilepsijos centre atliekamas šiuolaikinius tarptautinius standartus
atitinkantis sergančiųjų epilepsija ištyrimas ir gydymas.

• Centro struktūra, daugiadalykės veiklos koordinavimas, specialistų
kompetencija ir ilgametė patirtis epilepsijos srityje, užtikrina šio centro
išskirtinumą Lietuvoje ir aukščiausio lygio paslaugas sergantiems
sudėtinga, reta, kompleksine ar gydymui atsparia epilepsija.



EPILEPSIJOS CENTRAS

Centro veiklą įgyvendina ir jam paskirtas funkcijas vykdo LSMUL KK Neurologijos klinika. 
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Neurologijos  skyrius
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Nervų sistemos ligų 
ambulatorinis skyrius



Centro veikloje dalyvauja ir kiti LSMU bei LSMUL KK padaliniai:

– Neurochirurgijos

– Radiologijos

– Vaikų ligų

– Psichiatrijos

– Patologinės anatomijos

– Reabilitacijos

– Anesteziologijos

– Neonatologijos

– Genetikos ir molekulinės medicinos

– Laboratorinės medicinos klinikos.

EPILEPSIJOS CENTRAS

Glaudus bendradarbiavimas su patyrusiais kitų sričių specialistais leidžia diagnozuoti
multisistemines retas ligas ir užtikrinti visavertę visų pažeistų organizmo sistemų priežiūrą.
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• Doc. dr. G. Jurkevičienė 

• Dr. G. Gelžinienė

• Dr. G. Liutkienė

• Gyd. V. Jaškevičienė

Neurologai

• Prof.  dr. M. Endzinienė

• Dr. J. Laurynaitienė

• Gyd. K. Zavecienė

• Gyd. L. Gumbelevicienė

• Gyd.J. Karandienė

Vaikų 
neurologai

• Doc. dr. G. Jurkevičienė

• Dr. G. Gelžinienė

• Dr. G. Liutkienė

• Gyd. K. Zaveckienė

• Gyd. L Gumbelevičienė

• J. Karandienė

Klinikiniai

neurofiziologai

• Prof. Dr. V. Deltuva

• Dr. A. Radžiūnas
Neurochirurgai

• Dr. A. Matukevičius

• M. Urbonas
Vaikų 

neurochirurgai

• Prof. Dr. A. Basevičius

• Prof. Dr. R. Gleiznienė

• Gyd. E. Keleras
Neuroradiologai

• Dr. D. Borkienė
Klinikinė 

slaugytoja

• Dr. Stonienė

• Dr. A. Kudrevičienė
Neonatologai

• Dr. T. Tamošuitis

• Doc. dr. V. Gurskis
Reanimatologai

• Dr. A. Pranskevičienė

• V. Marmienė
Neuropsichologas

• Doc. dr. V. Ašmonienė

• Gyd. R. Traberg

• Prof. L. Basel-Salmon
Genetikai



Epilepsijos centro specialistų  kvalifikacija epilepsijos srityje

• Epilepsijos srityje specializuojasi ir dirba 9 patyrę ir kvalifikuoti neurologai, iš jų:
– 1 profesorius
– 1 docentas
– 3 turintys medicinos daktaro laipsnį

• EEG tyrimus atlieka ir vertina 7 gydytojos, kurios kvalifikaciją EEG ir epilpsijos srityje
tobulino:

– Betelio klinikoje, Vokietija (3 gydytojai, 1 slaugytoja)

– Šiaurės Vokietijos epilepsijos centre, Kylio universitetinėje ligoninėje (4 gydytojai),

– Ženevos universitetinės ligoninės Epilepsijos, EEG ir Priešchirurginio ištyrimo centre (1
gydytoja)

– Dianalundo Epilepsijos centre, Danija (3 gydytojai, 2 psichologės, 2 slaugytojos)

– Čikagos Loyola universitete, JAV (1 gydytoja)

– Birmingemo universiteto ligoninėje, D. Britanija(1gydytoja)

– Kardifo universiteto ligoninėjė, D. Britanija (1gydytojas)

– Tarptautinės lygos prieš epilepsiją (ILAE) Epilepsijos chirurgijos kursuose (5 gydytojai)

– ILAE Virtualios epilepsijos akademijos EEG kursai (3 gydytojai)

– ILAE Virtualios epilepsijos akademijos Vaikų EEG kursai (1 gydytoja)
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DIAGNOSTIKA

• Centre atliekami visi specializuoti retų ir kompleksinių epilepsijų
diagnostikai reikalingi tyrimai:

– Visas elektroencefalografinių (EEG) tyrimų spektras

– Vaizdiniai galvos smegenų tyrimai

– nuolat plečiamas laboratorinių ir genetinių tyrimų spektras

– Specializuotas neuropsichologinis ištyrimas atliekamas sprendžiant dėl
epilepsijos chirurginio gydymo indikacijų bei saugumo, vertinant epilepsijos
operacinio gydymo atokiąsias kognityvines bei psichosocialines baigtis,
formuluojant rekomendacijas.

– Įtariant retas, galimai genetines patologijas, atliekami molekuliniai genetiniai
tyrimai Neuromokslų instituto Onkogenetikos laboratorijoje.

– Retų, genetinių, komplesinių epilepsijų ištyrime bendradarbiaujama su,
Centogen, Blueprint Genetics, Medical Neurogenetics laboratorijomis,
Japonijos Keio universiteto Medicininės Genetikos Centru (Keio University
School of Medicine, Japonija), Medicinos genetikos centru Vilniuje.



– Vaizdo EEG būdravimo ir miego metu – naujagimiams, vaikams ir suaugusiems

– Ilgalaikis vaizdo – EEG monitoravimas (stacionarus ir ambulatorinis)

– Priepuolinė vaizdo EEG

– Intrakranijinė EEG (EEG kabinete ir operacinėje)

– EEG suaugusių, vaikų ir naujagimių intensyvios terapijos skyriuose

– EEG PET tyrimo metu

– Polisomnografijos tyrimai

EEG tyrimų spektras



Elektroencefalografija (EEG) tyrimų apimtys - 5 stacionarūs ir 1 portatyvinis encefalografai



– MRT – 1,5T (du tomografai) ir 3T (du tomografai), esant reikalui 

bendrinėje nejautroje

– Funkcinė MRT

– MR spektroskopija 

– KT

– Angiografija

– Pozitronų emisijos tomografija (PET) 

– Vieno fotono emisijos kompiuterinė tomografija (SPECT)

Vaizdiniai galvos smegenų tyrimai

esant reikalui bendrinėje nejautroje



• Laboratoriniai tyrimai: 

– visų vaistų nuo epilepsijos koncentracijos kraujyje tyrimai

– paveldimų medžiagų apykaitos tyrimai

– imunologiniai su epilepsija susiję žymenys

• Genetiniai tyrimai:

– konsultavimas

– naujos kartos sekoskaita

– Sanger sekoskaita

– viso egzomo tyrimas

– kariotipo tyrimas

– tiksliniai atskirų su retomis epilepsijomis susijusių genų tyrimai

(Prader-Willi/Angelman sindromas, Dravet sindromas (SCN1A), Ip36 delecija, Rett sindromas, 

trapiosios X chromosomos sindromas, FMR1, MTHFR, SLC19A3, TSC1 ir TSC2)



• Specializuotas neuropsichologinis ištyrimas: 

– Sprendžiant dėl epilepsijos chirurginio gydymo indikacijų bei saugumo

– Vertinant epilepsijos operacinio gydymo atokiąsias kognityvines bei psichosocialines baigtis,

– Teikiant pagalbą.
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Epilepsijos priežiūros užtikrinimas LSMUL KK: neurochirurgijos klinika

LSMUL KK 
Neurochirurgijos 

klinika

Galvos smegenų 
chirurgijos skyrius

Funkcinės neurochirurgijos 
sektorius

Kraujagyslių neurochirurgijos 
sektorius

Neuroonkologijos sektorius

Vaikų neurochirurgijos 
skyrius

Neurochirurgijos ITS



Gydymui atsparios epilepsijos 
chirurginiogydymo apimtys LSMUL KK

• LSMUL KK Neurochirurgijos klinikoje epilepsija sergantieji operuojami nuo 1976m.

• LSMUL KK Neurochirurgijos klinikoje atliekamas platus operacijų spektras dėl
įvairios etiologijos epileptogeninių galvos smegenų pakitimų

• Klajoklio nervo stimuliacijos pradėtos 2018 m., implantuoti visi 2018 m. gauti 12
VMS

• Epilepsijos gydymui nuo 2019 m. pradėtos gama peilio operacijos

• Neurochirurgijos klinikos operacinių įranga:
• Intraoperacinė MRT ir KT
• Neuromonitorius sukeltiesiems potencialams ir EEG monitoruoti
• 2 neuronavigacijos sistemos
• Funkciniai siurbliai



Kita epilepsijos centro veikla:

- Vykdomas terapinis mokymas

- Gydymas ketogenine dieta
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• ES fondų finansuojamas projektas „Vaikų retų ligų kompetencijos centro
įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-
01-0008.

•

• 2018 m. parengtos metodinės rekomendacijos „Vaikų tuberozinė sklerozė:
diagnostika, gydymas, ilgalaikė stebėsena“.

• Šiuo metu LSMUL KK vykdomos mokslinių darbų, susijusių su retomis,
genetinėmis ligomis, kryptys:

1. Retų CNS ligų etiopatogenezė, molekuliniai genetiniai
ypatumai, diagnostikos ir gydymo optimizavimas.

2. Neuroendokrininių ir psichologinių prognostinių veiksnių paieška
nervų sistemos ligomis sergantiems pacientams.

3. Ekstrapiramidinių hiperkinezių, kitų funkcinių CNS susirgimų ir
epilepsijos chirurginio gydymo optimizavimas.



LSMU ir Neurologijos klinikos mokslininkų apgintos daktaro 
disertacijos epilepsijos temomis:

• M. Endzinienė. Vaikų epilepsijos epidemiologija Kauno mieste, 1998 m.

• J. Laurynaitienė (J. Grigonienė). Epilepsija sergančių vaikų gyvenimo kokybė, 2002 m.

• G. Jurkevičienė. Ryšys tarp klinikinių charakteristikų, elektroencefalografinių pakitimų ir
pažintinių funkcijų sutrikimų sergant gerybine vaikų amžiaus epilepsija su
centrotemporaliniais iškrūviais (Rolando Epilepsija), 2004 m.

• G. Gelžinienė. „Sergančiųjų juveniline idiopatine generalizuota epilepsija klinikinių, EEG
požymių, kognityvinių funkcijų ir nerimo bei depresijos simptomų sąsajos“, 2011 m.

• D. Butvilas. „Veiksniai, įtakojantys jaunų asmenų, sergančių epilepsija, gyvenimo
visavertiškumą“, 2010 m.

• Šiuo metu LSMU Radiologijos klinikoje doktorantas T. Budrys rengia disertaciją epilepsijos
ir radiologinių tyrimų (MRT, PET) sąsajų tema.



LSMU, LSMUL KK Epilepsijos centrui priklausančiose klinikose apginti 
magistro darbai epilepsijos tema (per pastaruosius 5 metus):

• R. Stonkutė „Epilepsija sergančių suaugusiųjų žinių apie epilepsiją ir gyvenimo kokybės
vertinimas“, vadovė prof. M. Endzinienė;

• K. Laurinavičienė „Ankstyvi epilepsijos priepuoliai ūmių galvos smegenų kraujotakos
sutrikimų metu“, vadovė doc. G. Jurkevičienė;

• R. Pėstininkaitė „Nėšumas ir epilepsija“, vadovė doc. G. Jurkevičienė;

• G. Žemgulytė „Gyvenimo kokybę įtakojantys veiksniai sergant epilepsija“, vadovė doc. G.
Jurkevičienė;

• J. Karandienė "Epilepsija sergančių paauglių žinių apie epilepsiją ir gyvenimo kokybės
vertinimas", vadovė prof. M. Endzinienė;

• M. Žilionė „Požiūris į epilepsiją interneto portalų komentaruose“; vadovė prof. M.
Endzinienė;

• L. Kučinskas „Sąsajos tarp galvos smegenų smilkininės skilties struktūrų tūrių MRT ir
demografinių, klinikinių charakteristikų sergant smilkinine epilepsija“, vadovė prof. R.
Gleiznienė, konsultantė doc. G. Jurkevičienė.
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REZULTATAI



Struktūriniai pakitimai galvos smegenų MRT 
multidisciplininiame konsiliume aptartiems pacientamas

Struktūrinių pakitimų radimas MRT Struktūrinių pakitimų pobūdis MRT



Pakitimai PET tyrime 
multidisciplininiame konsiliume aptartiems pacientamas

Proc.

χ2 testas, *p<0,05 – lyginant su bendra chirurgiškai gydytų bendra grupe



• Po chirurginio epilepsijos gydymo tiriamieji (n=19) stebėti nuo 1 iki 46 mėn., 
vidutiniškai 23,9±14,1 mėn. 

Chirurginio AGE sergančių tiriamųjų gydymo baigtys: 
epilepsijos priepuolių pasikartojimas

Proc.

p>0,05





• „Vaikų tuberozinė sklerozė: diagnostika, gydymas, ilgalaikė stebėsena“(in Lithuanian,
“Diagnosis, treatment and long-term follow up of childhood tuberous sclerosis“ (prepared
as part of the EU/Lithuanian Ministry of Health project “Establishment of Pediatric Rare
Diseases Competence Centre at the Hospital of Lithuanian University of Health Sciences
Kauno klinikos”, approved by Lithuanian University of Health Sciences, Vilnius University,
Lithuanian Child Neurology Association, and Lithuanian Academy of Childhood Disability)
Authors: Milda Endzinienė, Lingvita Gumbelevičienė, Jūratė Masalskienė, Kaunas 2018

• Protocols approved by the Ministry of Health, LR

• https://sam.lrv.lt/diagnostikos-gydymo-metodikos-ir-rekomendacijos/diagnostikos-ir-
gydymo-protokolai (for fulll text click on “23 rizikingiausi vaikų ligų srities diagnostikos ir
gydymo protokolai (spausti čia, išsiskleis suglaudintas failas“).

• „VAIKŲ EPILEPSIJOS DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS“(in Lithuanian, „Diagnosis and
management of childhood epilepsy“). Authors: M. Endzinienė, N. Vaičienė-Magistris. 2015.

• “VAIKŲ TRAUKULIŲ DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS” (in Lithuanian,” Diagnosis and
management of seizures in childhood”). Authors: M. Endzinienė, N. Vaičienė-Magistris. 2015.

• INFANTILINIŲ SPAZMŲ DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS (in Lithuanian, “Diagnosis and
management of infantile spasms”). Authors: N. Vaičienė-Magistris, M. Endzinienė).

Kita Epilepsijos centro veikla

https://sam.lrv.lt/diagnostikos-gydymo-metodikos-ir-rekomendacijos/diagnostikos-ir-gydymo-protokolai
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Programos_ir_projektai/Asmens_sveikatos_prieziuros_kokybes_gerinimas/Vaiku ligu protokolai (papildomi 23).zip

