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Santrauka
Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie Parkinsono ligos klinikinius simptomus. 
Buvo atlikta mokslinės literatūros apžvalga ir analizė. 
Rezultatai leidžia teigti, kad Parkinsono liga yra lėtai 
progresuojanti neurodegeneracinė liga, kurios simptomai 
skirstomi į motorinius ir nemotorinius. Motoriniai daž-
niausiai pasireiškia bradikinezija, ramybės tremoru, rau-
menų rigidiškumu ir posturaliniu nestabilumu, o nemoto-
riniai – ortostatine hipotenzija, virškinimo, šlapinimosi, 
miego sutrikimais bei neuropsichiatriniais simptomais.  

Įvadas
Parkinsono liga (PL) yra antras pagal dažnį, daugiasis-

teminis lėtai progresuojantis neurodegeneracinis sutrikimas, 
sukeliantis motorinę disfunkciją [1]. Tai viena dažniausių 
negalią sukeliančių ligų [2]. Ja dažniau serga vyresnio am-
žiaus žmonės. Dauguma atvejų prasideda nuo 50 metų, o 
dažnis ir paplitimas didėja kartu su kintančiais gyventojų 
demografiniais rodikliais [1, 2].  Parkinsono liga serga 2 
proc. pacientų vyresnių nei 65 metų ir 4 proc. - vyresnių nei 
85 metų žmonių [2]. Vis daugiau įrodymų leidžia manyti, 
kad biologinė lytis yra svarbus PL vystymosi ir fenotipinės 
raiškos veiksnys. Vyrų rizika susirgti PL yra dvigubai di-
desnė nei moterų, tačiau moterų mirštamumas yra didesnis 
ir liga progresuoja greičiau [4]. PL metu stebimi išskirtiniai 
neuropatologiniai centrinės nervų sistemos pakitimai [1, 2].  
Pagrindinis patologinis požymis yra laipsniškas vidurinių 
smegenų dopaminerginių neuronų nykimas substantia nigra 
pars compacta (vidurinių smegenų srityje) ir alfa-sinukleino 
teigiamų citoplazminių inkliuzų, vadinamų Lewy kūnais, bu-
vimas išlikusiuose neuronuose [2,4]. Tai stipriai koreliuoja su 
motorinių ligos simptomų atsiradimu [1]. Apskaičiuota, kad 
prieš atsirandant pagrindiniams motoriniams sutrikimams, 
prarandama iki 80 proc. dopaminerginių ląstelių nigro-stri-
atalinėje sistemoje [1]. Šių ląstelių mirties priežastys yra 
nežinomos [2]. Liga  kliniškai apibrėžiama kaip bradikinezija 

kartu su dar bent vieno simptomo pasireiškimu: raumenų 
rigidiškumu, ramybės tremoru ar laikysenos nestabilumu 
(pastarasis yra labiau pažengusios ligos formos požymis) 
[3]. Nors nėra tikslaus sutarimo dėl Parkinsono ligos kla-
sifikavimo, klinikiniai stebėjimai rodo, kad egzistuoja du 
pagrindiniai potipiai: dominuojančio ir nedominuojančio 
tremoro. Tremoro dominavimas dažnai siejamas su lėtesniu 
progresavimo greičiu ir mažesne funkcine negalia [3]. Keletą 
metų prieš ar jau diagnozavus Parkinsono ligą gali pasireikšti 
ir įvairūs nemotoriniai simptomai [5]. Ligos eigai svarbus 
simptomų kintamumas, kurį sukelia nepageidaujamas vaistų, 
ypač levodopos, poveikis [2]. 

Tyrimo  tikslas − išanalizuoti ir aptarti įrodymais grįstą 
literatūrą Parkinsono ligos klinikinių simptomų tema. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta mokslinės literatūros apžvalga ir analizė. Duo-

menų ieškota Medline (PubMed) ir UpToDate duomenų 
bazėse. Atrinkti pastarojo penkmečio 5 viso teksto straipsniai 
anglų kalba. Naudoti raktažodžiai: Parkinsono liga, kliniki-
nės savybės, motoriniai simptomai, nemotoriniai simptomai 
(angl. Parkinson’s disease, clinical features, motor symptoms, 
non-motor symptoms).

Tyrimo rezultatai
Parkinsono ligos simptomai skirstomi į motorinius ir 

nemotorinius [1]. Jų progresavimas pacientams labai va-
rijuoja. Ankstyvosiose ligos stadijose simptomai paprastai 
būna vienpusiai ir lengvi, yra geras atsakas į gydymą, o 
motorinė funkcija per dieną nesikeičia. Ligai progresuojant, 
simptomai ryškėja, kontralateralinėje pusėje atsiranda moto-
rinių sutrikimų, tačiau pradžioje jų gydymas būna efektyvus. 
Tai dažnai vadinama „medaus mėnesio“ laikotarpiu. Laikui 
bėgant, gydymas tampa sunkesnis, atsakas mažėja, o vaistai 
nuo parkinsonizmo sukelia potencialiai neįgalią diskineziją 
[1]. Liga vis labiau blogina gyvenimo kokybę, pacientui vis 
dažniau reikalinga kitų pagalba atliekant kasdienės veiklos 
užduotis, atsiranda ankstyvas slaugos poreikis, aukštesnis 
skubios hospitalizacijos dažnis, ilgesnis ligoninėje pralei-
džiamas laikas bei didesnis mirštamumas, lyginant su bendra 
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populiacija. Vidutinė trukmė nuo ligos diagnozavimo iki 
mirties svyruoja nuo 6,9 iki 14,3 metų, o didesnį mirštamumo 
rodiklį stipriai lemia vyresnis amžius ir demencija [1].

Motoriniai simptomai. Liga dažniausiai diagozuojama 
pasireiškus pirmiesiems motoriniams simptomams. Valingų 
judesių pradžios lėtumas, laipsniškai mažėjantis pasikarto-
jančių veiksmų greitis ir amplitudė (bradikinezija) su vienu 
papildomu simptomu – raumenų rigidiškumu, tremoru 
ramybėje ar laikysenos nestabilumu – būtina Parkinsono 
ligos diagnozės sąlyga [1,4]. Simptomai pasireiškia nuola-
tine klinikinių simptomų asimetrija, geru atsaku į gydymą 
levadopa ir diskinezijų sukėlimu dopaminerginiu gydymu. 
Daugeliu atveju simptomai pasireiškia vienoje kūno pusėje, 
o priešingoje atsiranda po kelerių metų. 

Posturalinis stabilumas gali būti paveiktas ligos pradžioje 
ir jai progresuojant. Jaunesniems asmenims kritimas nėra 
labai tipiškas, tačiau vyresnio amžiaus žmonėms tai dažnai 
būna pirmasis simptomas [1]. Laikysenos nukrypimai yra 
dažna Parkinsono ligos komplikacija. Deformacijos apima 
nenormaliai sulenktą stuburą per juosmeninę ar krūtininę 
jo dalį, galvos ir kaklo linkimą į priekį ir stuburo skoliozę. 
Šių deformacijų patofiziologija gali būti daugiaveiksnė ir 
tikriausiai apima rigidiškumą, ašinę distoniją, miopatiją ir 
centrinės propriorecepcijos sutrikimą. Atsiranda ašinis ir 
galūnių rigidiškumas su ar be krumpliaračio fenomeno, po-
linkis svyruoti ir mažas rankų siūbavimas einant. Sergančio 
žmogaus žingsniai laipsniškai mažėja ir greitėja [1]. Apie 80 
proc. pacientų patiria galūnių tremorą – dažniausiai tai yra 
rankų tremoras ramybėje – panašus į tablečių ridenimą tarp 
nykščio ir smiliaus. Kartais pasireiškia ir kojų ar kitų tipų 
tremoras [1]. Sergant Parkinsono liga gali pasireikšti disto-
nija − nuolatinis raumenų susitraukimas, kurį dažnai lydi ne-
normalūs judesiai. Daugeliu atvejų PL simptomai pasireiškia 
per 10 metų nuo distonijos pradžios [1]. Tipiškos prediagnos-
tinės distonijos yra vienos pusės equinovarus pėdos padėtis, 
žasto-dilbio arba dilbio-plaštakos lenkimas, mėšlungis bei 
burnos ir apatinio žandikaulio distonija [1]. Medicininiu 
būdu gydant ligą, distonija kartu su diskinezijomis yra ir 
viena iš pagrindinių motorinių komplikacijų [1]. Visi šie mo-
toriniai simptomai laikui bėgant lemia vis dažnesnį kritimą 
ir susižalojimą [2]. Dėl motorinių simptomų gali atsirasti 
hipomimija, mikrografija bei kalbos sutrikimai, pvz., labai 
tyli ir skubota kalba  pasireiškia daugiau nei pusei, o rijimo 
sutrikimai pastebėti 40-80 procentų sergančiųjų [1]. Per pas-
taruosius dešimtmečius literatūroje buvo plačiai aptariamas ir 
biologinės lyties poveikis PL motorinių simptomų raiškai ir 
sunkumui. Moterims motoriniai simptomai atsiranda vėliau 
– sumažėjęs rigidiškumas, tremoras (dažniau pasitaikantis 
kaip pirmasis simptomas), didesnis polinkis į laikysenos 
nestabilumą ir padidėjusi su levodopa susijusių motorinių 
komplikacijų rizika. Vyriškoji lytis siejama su eisenos sustin-

gimu – labiausiai negalią sukeliančia motorine PL komplika-
cija. Vyrams dažniau pasireiškia kamptokormija, atsirandanti 
stovint ar einant, o gulint sumažėja ar visai išnyksta [4].

Nemotoriniai simptomai. Parkinsono ligai būdingi ir 
įvairūs nemotoriniai simptomai, pastebimi didelei daliai pa-
cientų, o į gydymą paprastai reaguoja blogai. Nemotoriniai 
simptomai skirstomi į autonominės funkcijos, miego, paži-
nimo, psichikos sutrikimus, skausmo ir jutimo simptomus [1, 
3]. Ligai progresuojant, nemotoriniai simptomai pacientus 
pradeda varginti labiau nei motoriniai [1]. 

Autonominė disfunkcija gali būti sukelta medikamentų, 
pasireikšti prieš ligos diagnozę ar išryškėti jos progreso metu.  
Gali būti paveiktos visos autonominės funkcijos sritys [1]. 
Simptomai stiprėja didėjant amžiui, ligos sunkumui ir var-
tojant didesnes dopaminerginių vaistų dozes [3]. Maždaug 
50 proc. pacientų tokie sutrikimai daro neigiamą įtaką kas-
dieniam gyvenimui [1]. Ortostatinė hipotenzija pasireiškia 
apie 30–40 proc. pacientų. Tai apibrėžiama kaip sistolinio 
kraujospūdžio kritimas > 20 mm Hg arba diastolinio – > 10 
mm Hg, per 3min nuo stovėjimo ar galvos pakreipimo bent 
60 laipsnių pradžios. Esant vertikalioje padėtyje, hipotenzijos 
sukelta smegenų hipoperfuzija gali sukelti galvos svaigimą, 
regos sutrikimus, o vėliau ir sąmonės netekimą. Senyviems 
PL sergantiems pacientams tai dažniausiai pasireiškia po 
valgio [1]. Virškinimo trakto simptomai taip pat yra dažni ir 
gali pasireikšti kaip sulėtėjusi peristaltika, pilnumo jausmas 
pavalgius ar vidurių užkietėjimas, paplitęs net 70-80 proc. 
pacientų. Pacientams gali kilti  tuštinimosi  sunkumų dėl tie-
siosios žarnos sfinkterio disfunkcijos [1]. Šlapinimosi kontro-
lės sutrikimai apima dažną šlapinimąsi ir šlapimo nelaikymą, 
o apie atsiradusią nikturiją praneša apie 60 proc. pacientų 
[1]. Vyrauja ir autonominiai dermatologiniai simptomai, 
pavyzdžiui, hiperhidrozė. Ji gali būti susijusi su diskinezija ar 
maža dopaminerginių vaistų koncentracija kraujyje. Sergant 
Parkinsono liga, sumažėja seilių sekrecija, nepaisant dažnos 
seilių varvėjimo problemos ligai progresuojant. Apie 18,6 
proc. pacientų praneša apie  seborėjinę keratozę. Centrinėje 
veido dalyje būna padidėjęs riebalų kiekis, kuris dažnai su-
sijęs su odos pleiskanojimu [1].                                                                 

Yra žinoma, kad PL neuropatologija veikia  anatomi-
nes struktūras ir centrinius neurotransmiterius,  susijusius  
su fiziologinio miego ciklo moduliavimu, todėl  maždaug 
dviems trečdaliams pacientų gali pasireikšti įvairūs miego 
sutrikimai [1]. Miego tyrimai rodo, kad sergančiųjų miegas 
pasidaro negilus, naktį dažnai prabundama bei  pastebimas 
REM (angl. rapid eye movement) sutrikimas [3,4]. Kiti PL 
simptomai, pavyzdžiui, dažna nikturija, naktinis tremoras 
ir depresija, taip pat gali trikdyti miego kokybę [1]. Ap-
skaičiuota, kad per didelis mieguistumas dieną pasireiškia 
iki 50 proc. pacientų, tačiau jį iš dalies gali sukelti ir dopa-
minerginiai vaistai. Sapnuodami pacientai gali blaškytis, 
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spardytis ar muštis. Neramių kojų sindromas, pasireiškiantis 
periodiniais kojų judesiais ar trūkčiojimais, gali būti svarbus 
miego trikdis. Kai kurie tyrimai nurodo ryšį tarp Parkinsono 
ligos ir obstrukcinės miego apnėjos. Pacientams, gydomiems 
dopaminerginiais vaistais, kartais gali pasireikšti staigūs 
miego priepuoliai [1]. 

Parkinsono liga gali sukelti ir neuropsichiatrinius simp-
tomus bei demenciją. Regos haliucinacijos yra dažnos ser-
gant PL ir, kaip pranešama, pasireiškia nuo trečdalio iki 40 
proc. pacientų. Nors žinoma, kad beveik visi vaistai nuo 
parkinsonizmo sukelia haliucinacijas ir psichozę, regėjimo 
haliucinacijos  gali pasireikšti ir prieš gydymą. Jos trunka 
nuo kelių sekundžių iki minučių, bet grėsmės paprastai ne-
kelia. Kartais haliucinacijos gali būti ir uoslės, klausos ar 
lytėjimo. Ligai progresuojant, pacientams gali išsivystyti 
paranoidinės iliuzijos bei persekiojimo idėjos. Dopaminer-
ginis gydymas gali sukelti ir elgesio anomalijas, tokias kaip 
euforija, hipomanija, hiperseksualumas ir rizikingas elgesys. 
Šis gali atsispindėti azartiniuose lošimuose, vairuojant dide-
liu greičiu ar neatsakingai leidžiant pinigus [1]. Pacientams, 
sergantiems PL, demencijos (subkortikinio tipo) rizika yra 
šešis kartus didesnė. Iki 60 proc. pacientų, sergančių PL, 
išsivysto demencija per 12 metų nuo diagnozės nustatymo 
[3]. Ankstyviausi kognityviniai sutrikimai yra vykdomosios 
funkcijos problemos, pavyzdžiui, planuojant ir organizuojant 
į tikslą nukreiptą elgesį, tačiau pastebimi ir regos-erdvinės 
funkcijos pakitimai, sutrikęs kalbos sklandumas bei pablo-
gėjusi atmintis [1]. Depresija ir nerimas yra kiti dažni PL 
simptomai. Metaanalizės duomenimis, trečdalis pacientų 
turi kliniškai reikšmingą depresiją. Nerimas ir depresija gali 
išnykti gydant dopaminerginiais vaistais, tačiau gali būti ir 
nuolatiniai ar pasikartojantys [1].

Sensoriniai simptomai. Uoslės susilpnėjimas ar prara-
dimas nustatomas mažiausiai 80 proc. pacientų, jis dažnai 
pasireiškia gerokai anksčiau, nei motoriniai simptomai. Gali 
būti jaučiami nenormalūs pokyčiai kūne, o skausmas pasi-
reiškia maždaug 40-85 proc. sergančiųjų. Labiausiai paplitęs 
yra galūnių skausmas, tačiau gali atsirasti burnos, krūtinės, 
pilvo ir lytinių organų skausmų. Yra apibrėžti penki skirtingi 
skausmo tipai: raumenų ir kaulų, radikulinis-neuropatinis, 
distoninis, centrinis neuropatinis skausmas ir su skausmu 
susijęs neramumas (akatizija) [1]. Skausmingi jutimo simp-
tomai pastebimi dviem trečdaliams pacientų ir manoma, 
kad jie atsiranda dėl nenormalaus nociceptorių veikimo [3]. 

Kalbant apie klinikinių simptomų skirtumus lyties atžvil-
giu, moterys, sergančios PL, turi didesnį polinkį susirgti kri-
tine disfagija, o vyrams dažniau pasireiškia stiprus seilėtekis. 
Moterų lytis susijusi su sunkesniu, nuolatiniu ir epizodiniu 
nerimu bei gilia depresija, o impulsų kontrolės sutrikimai, 
tokie kaip patologinis lošimas ir hiperseksualumas, dažniau 
pasitaiko PL sergantiems vyrams. Vyrams dažniau pasitaiko 

ir seksualinė disfunkcija bei seksualinių santykių pablogė-
jimas [4]. Įvairūs tyrimai rodo, kad PL sergančių vyrų ben-
drieji kognityviniai gebėjimai yra prastesni, nei moterų [4].

Išvados
1. Parkinsono ligos klinikiniai simptomai skirstomi į 

motorinius ir nemotorinius. 
2. Motoriniai simptomai dažniausiai pasireiškia bradiki-

nezija, ramybės tremoru, posturaliniu nestabilumu ir raumenų 
rigidiškumu.

3. Nemotoriniai simptomai skirstomi į autonominės 
funkcijos, miego, pažinimo, psichikos sutrikimo, skausmo 
ir jutimo simptomus. 

4. Visi šie simptomai blogina paciento gyvenimo kokybę 
dėl dažno kritimo, sunkesnio judėjimo, šlapinimosi ir virš-
kinimo problemų, blogo miego, demencijos, skausmo ir kt.
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Summary 
Parkinson‘s disease is the second most common progressive 

multi-system neurodegenerative disease affecting people mainly 
in the later years of life. Clinical features are divided into the mo-
tor and non-motor symptoms. In the beginning, symptoms are usu-
ally unilateral, mild, and the response to treatment is effective. As 
the disease develops, symptoms progress, motor symptoms appear 
in the contralateral side and the response to the medicine decrea-
ses. Motor symptoms may include bradykinesia, muscular rigidity, 
resting tremor or postural instability, resulting in frequent falls and 
difficulty in movement. Non-motor symptoms consists of autono-
mic dysfunction, sleep disturbances, cognitive and psychlogical di-
sorders, pain and sensory problems. They lead to urinary and di-
gestive problems, poor sleep, dementia, pain and other symptoms. 
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