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Santrauka
Šoninė amiotrofinė sklerozė (ŠAS) yra progresuojanti,  
paralyžių sukelianti liga, kuriai būdinga galvos ir nuga-
ros smegenų motorinių neuronų degeneracija. Šios ligos 
etiologija nėra tiksliai žinoma, tačiau jos atsiradimą ban-
doma sieti su keletu veiksnių: genetiniai, aplinkos veik-
sniai, neurouždegimas, retrovirusai. Pastaruoju metu ŠAS 
atvejų pasaulyje padaugėjo, tiksli priežastis nenustatyta, 
tačiau bandoma tai sieti su patobulėjusia ligos diagnos-
tika. Diagnostika remiasi fiziniu ištyrimu kartu su neu-
rono laidumo tyrimais, elektromiografija ir laboratorini-
ais tyrimais. Dažnai pacientai ligos pradžioje skundžiasi 
nusilpusia vienos pusės ranka arba koja. Simptomai gali 
būti skirstomi į galūnių pradžios ir bulbarinės pradžios 
tipą. Dėl kvėpavimo disfunkcijos liga baigiasi paciento 
mirtimi, nes efektyvaus gydymo nėra. 
 
Įvadas 
Šoninė amiotrofinė sklerozė (ŠAS) yra progresuojanti, 

paralyžių sukelianti liga, kuriai būdinga galvos ir nugaros 
smegenų motorinių neuronų degeneracija. Liga prasideda 
klastingai su apatinių galūnių silpnumu ir plinta difuziškai 
į raumenis, įskaitant diafragmą. Paprastai pacientą, sergantį 
ŠAS, mirtis ištinka po 3-5 metų dėl kvėpavimo paralyžiaus. 
Motoriniai neuronai skirstomi į viršutinius, esančius motori-
nėje žievėje ir apatinius, išsidėsčiusius smegenų kamiene ir 
nugaros smegenyse. Apatiniai neuronai inervuoja raumenis. 
Atsiradus viršutinių motorinių neuronų patologijai, prasideda 
raumenų sustingimas ir spastiškumas. Pažeidus apatinius 
motorinius neuronus, pradžioje padidėja raumenų dirglumas 
ir fascikuliacija, o vėliau, kai neuronai degeneruoja, pra-
randamas sinapsinis ryšys su raumenimis, kurie laipsniškai  
atrofuojasi. ŠAS dažniausiai atsiranda galūnėse, tačiau apie 
trečdalis visų atvejų yra bulbariniai, kai atsiranda sunkumas 
kramtyti, kalbėti ir nuryti. Iki ligos pabaigos tausojami neu-

ronai, inervuojantys akis ir sfinkterio raumenis. Diagnozė 
grindžiama fiziniu ištyrimu kartu su elektromiografija, labo-
ratoriniais tyrimais ir nervo laidumo tyrimais [1].

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti mokslu 
pagrįstą informaciją apie šoninės amiotrofinės sklerozės 
etiologiją, epidemiologiją, diagnostiką ir simptomus. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga ir ana-

lizė. Publikacijų buvo ieškoma PubMed ir Google Scho-
lar duomenų bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų 
pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad 
tyrimas tinkamas šiai apžvalgai. Naudoti raktažodžiai: šoninė 
amiotrofinė sklerozė, etiologija, epidemiologija, diagnostika, 
simptomai (angl. amyotrophic lateral sclerosis, etiology, 
epidemiology, diagnosis, symptoms).

Tyrimo rezultatai
Šoninės amiotrofinės sklerozės etiologija nėra žinoma, 

tačiau manoma, kad ji gali būti susijusi su genetika, aplin-
kos veiksniais, neurouždegimu ir retrovirusais. Genetinė 
predispozicija yra viena pagrindinių teorijų, susijusi su ŠAS 
atsiradimu. Nustatyta kad 70 proc. paveldimos ŠAS atvejų  
buvo rasta genų, skatinančių paveldimos ŠAS progresavimą. 
Manoma, kad kitų 3 genų mutacijos: SOD1 (superoksido 
dismutazės genas), TDP- 43, C9orf72 turi didelę įtaką ŠAS 
atsiradimui. Aplinkos veiksniams priskiriamas rūkymas, 
darbas, ypač karinėje tarnyboje su dislokavimu, mažas KMI, 
fizinio aktyvumo perteklius, cheminės medžiagos, tokios 
kaip sunkieji metalai, aplinkos aromatiniai angliavandeniliai, 
pesticidai ir cianotoksinai, įvairios galvos smegenų traumos. 
Neurouždegimo teorija yra vis labiau įtikinama, kadangi 
uždegime dalyvauja T – reguliuojantys limfocitai, kurių 
pagrindinė funkcija − reguliuoti pusiausvyrą tarp imuninio 
atsako aktyvavimo ir slopinimo bei kontroliuoti mikrogliją 
centrinėje nervų sistemoje. Pastebėta, kad T – reguliuojančių 
limfocitų kiekis atvirkščiai koreliuoja su ligos sunkumu, 
todėl mažesnis kiekis stebimas sunkesniais ligos atvejais.  
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Poliovirusas ir kiti enterovirusai gali sukelti poinfekcinį mie-
litą su vėlesniu paralyžiumi, o ŽIV infekcija gali sukelti į 
ŠAS panašų sindromą [2].

Šoninės amiotrofinės sklerozės atvejų skaičius pasau-
lyje didėja. Europoje sergamumas šia liga siekia 2,1 – 3,8/ 
100000 atv. / asm. Škotijoje atliktas tyrimas parodė, kad ŠAS 
sergamumas padidėjo 36 proc., todėl buvo iškelta hipotezė, 
kad toks padidėjimas gali asocijuotis su pagerėjusiu kon-
kurencinių ligų išgyvenamumu ir ŠAS diagnozavimu [3]. 
Naujausi populiacijos tyrimai parodė, kad ŠAS paplitimas 
visame pasaulyje siekia 4,1 – 8,4 / 100000 atv./asm. Dažniau 
šonine amiotrofine skleroze serga vyrai. Tyrimai parodė, 
kad vyrų – moterų sergamumo šia liga santykis yra 1-2:1. 
Vidutinis pacientų amžius, kuriems buvo diagnozuota ŠAS, 
yra nuo 54 iki 69 metų, o ŠAS pradžios vidutinis pacientų 
amžius nuo 51 iki 66 metų. Pastebėta, kad Europoje ŠAS 
prasideda vyresniame amžiuje, negu Kinijos, Kubos ir Uru-
gvajaus šalyse [3]. 

Šoninės amiotrofinės sklerozės diagnostika remiasi fizi-
niu ištyrimu kartu su nervo laidumo tyrimais, elektromiogra-
fija (EMG) ir laboratoriniais tyrimais. Sergančiųjų ŠAS nervo 
laidumo tyrimai dažniausiai būna normalūs, nes nėra moto-
rinio laidumo blokados. Esant blokadai, ŠAS diagnozė at-
metama. Naudojant adatinę EMG, galima nustatyti raumenų 
denervaciją, tačiau tai nėra specifinis tyrimas ŠAS nustatyti, 
todėl naudojamas diferencijuoti ŠAS nuo kitų raumenų de-
nervaciją sukeliančių ligų. Laboratoriniai tyrimai reikalingi 
kitų ligų atmetimui. Šie tyrimai apima bendrą kraujo tyrimą, 
kepenų ir skydliaukės funkcijos tyrimą, kreatino kinazę, 
eritrocitų nusėdimo greitį, antinuklearinį antikūną (ak), ak 
prieš GM1 gangliozidą, serumo baltymų elektroforezę su 
imunofiksacija ir 24 val. šlapimo baltymo elektroforezę su 
imunofiksacija. Magnetinio rezonanso tyrimas, cerebrospi-
nalinis tyrimas ir raumenų biopsija gali būti atliekami kaip 
papildomi tyrimai kitoms ligoms atmesti. Genetiniai tyri-
mai yra patariami pacientams, kurių šeimos istorijoje yra 
ŠAS atvejų. Biožymenys, tokie kaip T ląstelės, glutamatas, 
poli(GP)peptidas, kilęs iš CSF, TDP – 43, šlapimo p75 yra 
laboratorinių tyrimų dalis, naudojama su liga susijusių bi-
ologinių kelių analizei [5]. Atliktame tyrime, į kurį buvo 
įtraukti 104 pacientai, kuriems įtariama ŠAS, iš eilės buvo 
suskirstyti į dvi grupes: sergantieji motorine neuronų liga (62 
pacientai) ir kontrolinė grupė (ŠAS imitacija, 42 pacientai). 
Tiriamiesiems buvo bandoma pasiūlyti trumpo intervalo 
intrakortikinį slopinimą stebint slenkstį (angl.Short‐interval 
intracortical inhibition by threshold tracking, T‐SICI) kaip 
diagnostikos priemonę, kuri niekada nebuvo tiesiogiai lygi-
nama su įprastiniais amplitudės matavimais (angl. conventio-
nal amplitude measurements, A‐SICI). Tyrimas parodė, kad 
jautrumas ir specifiškumas, atskiriant pacientus, sergančius 

motorine neuronų liga ir pacientus, esančius kontrolinėje 
grupėje, buvo aukšti, todėl prieita prie išvados, kad trumpo 
intervalo intrakortikinis slopinimas stebint slenkstį galėtų 
padėti ankstyvajai ŠAS diagnostikai dar prieš atsirandant 
ankstyviesiems simptomams [6]. 

 Pagrindinis pirmasis ŠAS simptomas yra progresuojantis 
vienpusis distalinis kojų ir rankų silpnumas be remisijos. 
Simptomai gali būti apibūdinami kaip galūnių pradžios ir 
bulbarinės pradžios. Galūnių pradžios simptomus patirian-
tiems pacientams sunkėja kasdienio gyvenimo veiksmai: 
puodelio laikymas, marškinių užsisegimas, ėjimo ir bėgimo 
pokyčiai (greitai suklumpa, trūkčioja). Proksimalus (gali 
patirti raumenų mėšlungį) arba ir simetriškas galūnių pa-
žeidimas neleidžia pacientui pakelti rankų prieš gravitaciją  
−  žmogaus statinėje (angl. Man-in-the-barrel) sindromas. 
Esant bulbarinei  pradžiai, galimi sunkumai kramtant, ry-
jant, kalbant – kalba tarsi per nosį ar neaiškiai. Gūžimasis 
ir žandikaulio trūkčiojimai gali būti patologiškai ryškūs. 
Sumažėjęs fizinis aktyvumas ir nuovargis yra dažni simp-
tomai, sergant ŠAS, daugumai pacientų reikalinga pagalba, 
atliekant kasdienę veiklą. Daugumai pacientų būdinga disfa-
gija,  lydima svorio netekimo ir prastos mitybos, susijusios 
su prasta prognoze. Daugeliu atvejų išsivysto kvėpavimo 
nepakankamumas, sukeliantis dusulį fizinio krūvio metu, 
ortopnėją, hipoventiliaciją, sukeliančią  hiperkapniją bei 
rytinį galvos skausmą. Mirtis tampa neišvengiama, kai pa-
sireiškia dusulys ramybės būsenoje. Laipsniškas kvėpavimo 
raumenų silpnėjimas sukelia kvėpavimo nepakankamumą ir 
pneumoniją [5,7].

Išvados
1. Reikšmingiausios ŠAS priežastys yra genetiniai veik-

sniai ir neurouždegimas.
2. ŠAS atvejų skaičius pasaulyje didėja. Vidutinis 

pacientų amžius, kuriems buvo diagnozuota ŠAS, yra nuo 
54 iki 69 metų.

3. Diagnostika remiasi fiziniu ištyrimu. Trumpo intervalo 
intrakortikinis slopinimas stebint slenkstį galėtų palengvinti 
ankstyvąją ŠAS diagnostiką.

4. Simptomai gali būti dalijami į dvi grupes: galūnių 
pradžia ir bulbarinė pradžia. Abiejų grupių galutinėse sta-
dijose būdinga disfagija, kvėpavimo nepakankamumas ir 
mirtis. 
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Summary
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive paraly-

tic disease characterized by degeneration of motor neurons in the 
brain and the spinal cord. The etiology of this disease is still un-
known, but there are a few theories which link it to several aspects: 
genetics, environmental factors, neuroinflammation and retroviru-
ses. Recently, the number of ALS cases in the world has increased, 
the exact reason is unknown, but the studies link it to the impro-
vement of diagnosis. Today diagnosis is based on physical exam, 
nerve conduction studies, electromyography and laboratory tests. 
In the early stages of the disease, the patients often complain of leg 
or arm weakness on one side of the body. Symptoms can be divi-
ded into "limb onset" and "bulbar onset" types, both ending with 
patients’ death due to respiratory failure. There is no effective tre-
atment for ALS.

Conclusions: 1. The most important causes of ALS are gene-
tic factors and neuroinflammation. 2. The number of ALS cases 
is increasing. The average age of patients diagnosed with ALS is 
54-69. 3. Diagnosis is based on physical exam. Short‐interval in-
tracortical inhibition by threshold tracking could help in the early 
ALS diagnosis. 4. Symptoms are divided into two types: "limb on-
set" and "bulbar onset". Dysphagia, respiratory failure and finally 
death are common in both types in the end stages.
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