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Немоторні симптоми в структурі проявів  
різних клінічних форм хвороби Паркінсона  

на фоні леводопатерапії

Резюме. Актуальність. Немоторні симптоми хвороби Паркінсона розвиваються в структурі клінічної 
картини захворювання й залежать від типу обраної терапії. З огляду на той факт, що захворювання 
завжди розглядається як моторний дефіцит, а вираженість немоторних симптомів залишається не-
достатньо вивченою, метою нашого дослідження була оцінка вираженості немоторних симптомів при 
різних клінічних формах хвороби Паркінсона на фоні леводопатерапії. Матеріали та методи. Нами 
було обстежено 107 пацієнтів із хворобою Паркінсона, які перебували на обстеженні й стаціонарному 
лікуванні в неврологічному відділенні Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня 
ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» і на базі Центру для пацієнтів із хворобою Паркін-
сона та іншими нейродегенеративними захворюваннями на базі кафедри нервових хвороб Полтавського 
державного медичного університету. Були виділені акінетико-ригідна, змішана й контрольна група паці-
єнтів, які були порівнянні за соціодемографічними показниками, також не було встановлено відмінностей 
за тривалістю захворювання й локалізацією дебюту. Результати. У групах пацієнтів встановлено вищі 
показники вираженості немоторних ознак за підшкалами «сон/втома», «настрій», «увага/пам’ять», 
«гастроінтестинальні порушення», «розлади сечовидільної системи», «порушення статевої функції» по-
рівняно з контрольною групою. Виявлено, що для пацієнтів з акінетико-ригідною формою захворювання 
характерне переважання розладів з боку гастроінтестинальної і сечостатевої систем, а також порушення 
сну, психіки й настрою, що виражається загальним балом за шкалою немоторних проявів порівняно з па-
цієнтами змішаної групи. Встановлено схильність пацієнтів із хворобою Паркінсона до більш вираженого 
депресивного синдрому порівняно з особами відповідного віку й переважання тривожного синдрому в паці-
єнтів з акінетико-ригідною формою захворювання — характерні клінічно виражені прояви тривоги, а для  
змішаної групи — субклінічні прояви. Висновки. На фоні лікування препаратами леводопи в пацієнтів із 
різними формами хвороби Паркінсона спостерігається значна кількість немоторних симптомів, зокрема 
порушення сну, психіки, сечостатевої і гастроінтестинальної систем. Пацієнти з акінетико-ригідною 
формою мають більш виражені немоторні симптоми й розлади афективної сфери.
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Вступ 
Симптоматика хвороби Паркінсона (ХП) включає 

тріаду основних моторних ознак, таких як брадикінезія, 
м’язова ригідність і тремор, і широкий спектр немото-
рних синдромів, які виникають унаслідок нейродеге-
неративних змін у головному мозку людини. Ці прояви 

використовуються лікарями для визначення клінічної 
форми й тактики лікування пацієнтів. Останнім часом 
широкого вжитку набуває класифікація, що виділяє 
три форми ХП: тремордомінуючу, акінетико-ригідну й 
змішану (акінетико-ригідно-тремтячу). Ці форми роз-
різняються не лише переважанням певних моторних 
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симптомів, але й частотою та вираженістю немоторних 
ознак, що обумовлено відмінностями в локалізації і сту-
пені ураження нервової системи [1].

Немоторні симптоми ХП включають вегетативні, 
сенсорні, психіатричні, метаболічні розлади й порушен-
ня сну й циркадного ритму [2]. Ці прояви розвиваються 
в структурі клінічної картини захворювання й залежать 
від типу обраної терапії. Однак вони можуть бути окре-
мим захворюванням, що посилює або імітує симптоми 
ХП і вимагає окремого лікування [3]. Так, останнім ча-
сом найбільш обговорюваними є порушення нюху, сну й 
психіки при ХП, оскільки вони можуть виникати на ран-
ніх стадіях захворювання й обумовлювати його перебіг 
[4, 5]. Серед немоторних симптомів порушення психіки 
при ХП виділяють імпульсивно-компульсивні розлади, 
афективні порушення й когнітивне зниження [6, 7].

Незважаючи на широкий спектр немоторних симп-
томів при ХП, як і при інших неврологічних захво-
рюваннях, увага науковців переважно спрямована на 
порушення рухової сфери [8, 9]. Однак недостатньо 
вивченою залишається вираженість немоторних симп-
томів при різних клінічних формах ХП.

Метою дослідження була оцінка вираженості немо-
торних симптомів при різних клінічних формах ХП на 
фоні леводопатерапії. 

Матеріали та методи
Нами було обстежено 107 пацієнтів із хворобою Пар-

кінсона, які перебували на обстеженні й стаціонарному 
лікуванні в неврологічному відділенні КП «Полтавська 
обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського 
ПОР» і на базі Центру для пацієнтів із хворобою Паркін-
сона та іншими нейродегенеративними захворюваннями 
на базі кафедри нервових хвороб Полтавського держав-
ного медичного університету. Оскільки ХП переважно 
зустрічається в похилому віці, для зіставлення клініч-
них ознак з віковими особливостями нами було набра-
но контрольну групу пацієнтів відповідного віку, які не 
мали ознак ураження центральної нервової системи.

Пацієнти залежно від переважання симптомів були 
розподілені на групи: 

— 1-ша група (n = 49) — пацієнти із акінетико-ри-
гідною формою (АР);

— 2-га група (n = 58) — пацієнти із змішаною акіне-
тико-ригідно-тремтячою формою;

— 3-тя група (n = 30) — контрольна.
Критеріями включення в дослідження були: клініч-

но верифікований діагноз ХП, лікування препаратами 
леводопи понад 3 роки.

Критеріями виключення були: вторинний паркін-
сонізм, паркінсонізм-плюс, стадія ХП за шкалою Хена 
і Яра понад 4, цереброваскулярні захворювання, вік 90 
років і більше.

Серед соціодемографічних характеристик визна-
чали вік, стать, тривалість захворювання, локаліза-
цію дебюту моторних ознак. Діагноз встановлювався 
згідно з критеріями Всесвітнього банку мозку Великої 
Британії. Рівень клінічних проявів визначали за шка-
лою тяжкості немоторних симптомів (NMSS). Вира-
женість афективних порушень у пацієнтів із ХП ви-
мірювали за допомогою госпітальної шкали тривоги й 
депресії (HADS). 

Статистична обробка отриманих результатів про-
водилася за допомогою програм EZR Statistics 1.34 
(Університет Джичі, Японія) та IBM SPSS Statistics 
v.26.0 (IBM Inc., США). Нормальність розподілу 
кількісних показників визначали за критерієм Ша-
піро — Уїлка. Результати дослідження аналізували за 
допомогою описових методів статистики з визначен-
ням середніх величин (М) і стандартної похибки (m) 
для кількісних змінних і відносного (%) і абсолютно-
го (абс.) значення — для якісних. При статистичній 
обробці кількісних ознак у двох групах було засто-
совано t-тест для незв’язаних груп, а в трьох групах 
використовували однофакторний дисперсійний ана-
ліз ANOVA з поправкою Бонферроні. Статистичний 
аналіз якісних показників частоти між двома групами 
проводили за критерієм хі-квадрат Пірсона з поправ-
кою Єйтса. Критичним вважали значення р 0,05.

Результати та обговорення
Соціодемографічні показники й загальна клініч-

на характеристика обстежуваних пацієнтів наведені в 
табл. 1.

Отже, продемонстровано відсутність значущих від-
мінностей між групами за віком і статтю, що вказує на 

Таблиця 1. Соціодемографічні й клінічні особливості пацієнтів з різними формами хвороби Паркінсона

Показник
Групи

p-значення
1-ша (n = 49) 2-га (n = 58) 3-тя (n = 30)

Вік, роки (M ± m) 62,57 ± 1,48 61,12 ± 1,35 59,90 ± 1,56 0,497

Стать, абс. (%)
Чоловіки 25 (51,0) 28 (48,3) 16 (53,3)

0,898
Жінки 24 (49,0) 30 (51,7) 14 (46,7)

Тривалість захворювання,  
роки (M ± m)

7,61 ± 0,75 7,93 ± 0,68 – 0,754

Локалізація  
дебюту захворюван-
ня, абс. (%)

Ліва рука 24 (49,0) 21 (36,2)

– 0,566
Права рука 20 (40,8) 31 (53,4)

Ліва нога 3 (6,1) 3 (5,2)

Права нога 2 (4,1) 3 (5,2)
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їх порівнянність. Групи пацієнтів з різними формами 
ХП також не мали значущих відмінностей за триваліс-
тю захворювання й локалізацією дебюту захворювання.

Оцінка вираженості немоторних симптомів при різ-
них формах ХП наведена в табл. 2.

Нами встановлено, що в пацієнтів із ХП значуще 
вищі показники вираженості немоторних ознак за під-
шкалами «сон/втома», «настрій», «увага/пам’ять», «га-
строінтестинальні порушення», «розлади сечовиділь-
ної системи», «порушення статевої функції», «інші» та 
загальний бал за шкалою оцінки немоторних проявів 
NMSS. Поряд з цим виявлено, шо в 1-й групі були 
більш високі оцінки за підшкалами «настрій», «інші» та 
загальний бал NMSS порівняно з пацієнтами 2-ї групи. 
Статистично значущих відмінностей між усіма групами 
за підшкалами «кардіоваскулярні порушення» і «роз-
лади перцепції» не виявлено.

Останні дослідження вказують на відмінності у 
вираженості різних немоторних симптомів відповід-
но до клінічної форми ХП. При цьому для пацієнтів з 
АР формою було також виявлено більшу схильність до 
розладів гастроінтестинальної та сечостатевої систем, а 
також порушення сну і психіки [10].

Нами було проведено оцінку депресивних проявів 
за шкалою HADS, що відображено на рис. 1.

Нами виявлено відсутність депресивного синдрому 
в 9 (18,4 %) осіб у 1-й групі, 14 (24,1 %) осіб у 2-й групі й 
15 (50,0%) осіб у 3-й групі, субклінічні депресивні про-
яви — у 23 (46,9 %) осіб у 1-й групі, у 24 (41,4 %) осіб у 
2-й групі та 10 (33,3 %) осіб у 3-й групі, а також клінічно 
виражені депресивні прояви — в 17 (34,7 %), 20 (34,5 %) 
і 5 (16,7 %) пацієнтів відповідно.

Виявлено статистично значущі відмінності в розпо-
ділі рівнів тяжкості депресивного синдрому між група-

Таблиця 2. Немоторні симптоми в пацієнтів з різними формами хвороби Паркінсона  
на фоні леводопатерапії, M ± m

Показник NMSS
Група

p-значення
1-ша (n = 49) 2-га (n = 58) 3-тя (n = 30)

Кардіоваскулярні прояви 2,27 ± 0,39 2,10 ± 0,33 1,23 ± 0,31 р = 0,171

Сон/втома 5,94 ± 0,51 6,19 ± 0,43 2,17 ± 0,34

р ˂ 0,001 
р

1–2
 = 0,874 

р
1–3

 ˂ 0,001 
р

2–3
 ˂ 0,001

Настрій 10,35 ± 0,99 5,93 ± 0,72 1,93 ± 0,39

р ˂ 0,001 
р

1–2
 ˂ 0,001 

р
1–3

 ˂ 0,001 
р

2–3
 = 0,005

Розлади перцепції 1,00 ± 0,13 1,17 ± 0,12 0,70 ± 0,15 р = 0,069

Увага/пам’ять 5,49 ± 0,49 5,78 ± 0,62 2,63 ± 0,48

р = 0,001 
р

1–2
 = 0,971 

р
1–3

 = 0,001 
р

2–3
 = 0,006

Гастроінтестинальні порушення 4,98 ± 0,30 4,54 ± 0,33 2,70 ± 0,45

р ˂ 0,001 
р

1–2
 = 0,983 

р
1–3

 ˂ 0,001 
р

2–3
 = 0,002

Розлади сечовидільної системи 5,37 ± 0,44 5,95 ± 0,45 2,03 ± 0,27

р ˂ 0,001 
р

1–2
 = 0,945 

р
1–3

 ˂ 0,001 
р

2–3
 ˂ 0,001

Порушення статевої функції 4,39 ± 0,36 4,28 ± 0,35 1,37 ± 0,22

р ˂ 0,001 
р

1–2
 = 0,933 

р
1–3

 ˂ 0,001 
р

2–3
 ˂ 0,001

Інші 9,41 ± 0,74 8,76 ± 0,63 1,80 ± 0,22

р ˂ 0,001
р

1–2
 = 0,749 

р
1–3

 ˂ 0,001 
р

2–3
 ˂ 0,001

Загальний бал за NMSS 40,98 ± 0,51 33,39 ± 1,29 13,17 ± 0,97

р ˂ 0,001 
р

1–2
 = 0,018 

р
1–3

 ˂ 0,001 
р

2–3
 ˂ 0,001
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Рисунок 1. Розподіл вираженості депресивного 
синдрому в пацієнтів з різними формами хвороби 

Паркінсона на фоні леводопатерапії

ми (χ2 = 10,46; р = 0,034). Однак не виявлено відміннос-
тей між різними формами ХП.

Отже, було виявлено схильність пацієнтів з ХП до 
більш вираженого депресивного синдрому порівняно 
з особами відповідного віку. Однак відомо про недо-
статній ступінь виявлення депресивних проявів при 
ХП через схожість симптоматики з основним захво-
рюванням [11].

Аналіз рівня тривожних проявів при різних формах 
ХП на фоні леводопатерапії подано на рис. 2.

Нами встановлено, що в 1-й групі 14 (28,6 %) осіб 
не мали проявів тривожного синдрому, 19 (38,8 %) осіб 
мали субклінічні прояви тривоги, а 16 (32,6 %) осіб — 
клінічно виражені тривожні прояви. У 2-й групі відсут-
ність тривоги продемонстрували 20 (34,5 %) пацієнтів, 
субклінічні прояви — 29 (50,0 %) пацієнтів, а клініч-
но виражені — 9 (15,5 %) осіб. У 3-й групі відсутність 
тривожних проявів було визначено в 19 (63,4 %) осіб, 
субклінічні прояви — у 7 (23,3 %) осіб, а клінічно ви-
ражені — у 4 (13,3 %) осіб.

Встановлено статистично значуще переважання 
більш вираженого тривожного синдрому в пацієнтів із 
ХП (χ2 = 12,20; р = 0,016), при цьому для 1-ї групи більш 
характерним були клінічно виражені прояви тривоги, а 
для 2-ї групи — субклінічні.

Попередні дослідження містять суперечливі докази 
щодо зв’язку рівня тривоги з моторним підтипом, зо-
крема, вказується на більш виражену ситуаційну три-
вожність у пацієнтів з переважанням постуральної не-
стійкості й розладів ходи порівняно з тремордоміную-
чим підтипом за відсутності значимої різниці за рівнем 
особистісної тривоги [12, 13]. 

Тривога й депресія часто можуть бути ознаками пе-
ріодів «вимкнення», які відбуваються як частина немо-
торних флуктуацій, вторинних щодо тривалого лікуван-
ня препаратами леводопи, і зустрічаються більше ніж у 
третини таких пацієнтів. Немоторні коливання можуть 
бути психічними, когнітивними, вегетативними або 
сенсорними синдромами, які варіюють протягом дня 
й зазвичай пов’язані з on/off періодами [14]. Відрізнити 
афективні порушення від ознак немоторних коливань 
у таких пацієнтів досить складно, оскільки тривога й 

депресія можуть виникати і як синдром основного за-
хворювання, і як коморбідна патологія [15]. Тому постає 
нагальне питання про шляхи оптимальної корекції за-
значених симптомів у структурі немоторних проявів ХП.

Немоторні симптоми мають вагомий вплив на 
якість життя пацієнтів із ХП і можуть виникати на ран-
ніх стадіях захворювання й посилюватися на тлі прийо-
му леводопи [16]. Враховуючи особливості патогенезу 
різних форм ХП, доцільно розглядати ранню діагнос-
тику немоторних симптомів і їх коливання як один з 
ключових компонентів вибору схеми лікування.

Висновки
Нами продемонстровано, що на фоні лікування па-

цієнтів з різними формами ХП препаратами леводопи 
спостерігається значна частка немоторних симптомів, 
зокрема порушень сну, психіки, сечостатевої та гастро-
інтестинальної систем. При цьому пацієнти з АР фор-
мою ХП продемонстрували більш виражені немоторні 
симптоми й розлади афективної сфери.

Перспективи подальших досліджень. У подальших 
дослідженнях варто розглянути роль немоторних симп-
томів у виборі тактики лікування пацієнтів з різними 
формами ХП і шляхи оптимізації леводопатерапії з ура-
хуванням їх вираженості.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсут-
ність конфлікту інтересів і власної фінансової зацікав-
леності при підготовці даної статті.

Інформація про внесок кожного автора. Литви-
ненко Н.В. — концепція і дизайн дослідження; Таря-
ник К.А. — дизайн дослідження, збір та обробка ма-
теріалів, написання тексту; Шкодіна А.Д. — обробка 
матеріалів, аналіз отриманих даних; Пурденко Т.Й. — 
оформлення таблиць. 

Інформація про фінансування. Дана стаття є фраг-
ментом науково-дослідної роботи кафедри нерво-
вих хвороб із нейрохірургією та медичною генетикою 
Української медичної стоматологічної академії на тему 
«Клінічні, молекулярно-генетичні та нейрофізіологічні 
особливості перебігу різних форм хвороби Паркінсона» 
(номер держреєстрації 0119U102848).

Рисунок 2. Розподіл вираженості тривожного 
синдрому в пацієнтів з різними формами хвороби 

Паркінсона на фоні леводопатерапії
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K.A. Tarianyk, A.D. Shkodina, N.V. Lytvynenko, T.I. Purdenko
Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine

Non-motor symptoms in the structure of manifestations of various clinical forms  
of Parkinson’s disease against the background of levodopa therapy

Abstract. Background. Non-motor symptoms of Parkinson’s 
disease develop in the structure of the clinical picture of the dis-
ease and depend on the type of therapy. Given the fact that the 
disease is always considered as a motor deficit, and the severity 
of non-motor symptoms remains insufficiently studied, the ob-
jective was to evaluate the severity of non-motor symptoms in 
various clinical forms of Parkinson’s disease on the background 

of levodopa therapy. Materials and methods. We examined 107 
patients with Parkinson’s disease who were undergoing examina-
tion and inpatient treatment at the neurological department of the 
Communal Enterprise “Poltava Regional Clinical Hospital named 
after M.V. Sklifosovsky of Poltava Regional Council” and at the 
premises of the Center for patients with Parkinson’s disease and 
other neurodegenerative diseases on the basis of the Department 
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of Nervous Diseases of the Poltava State Medical University. An 
akinetic-rigid, mixed and control group of patients were selected, 
they were equivalent in terms of sociodemographic indicators, 
and no differences were established in the duration of the disease 
and the localization of the onset. Results. In the groups of pa-
tients, higher indicators of the severity of non-motor symptoms 
were established on the subscales “sleep/fatigue”, “mood”, “at-
tention/memory”, “gastrointestinal disorders”, “disorders of the 
urinary system”, “sexual dysfunction” in comparison with the 
control group. It was found that patients with an akinetic-rigid 
form of the disease are characterized by a predominance of gas-
trointestinal and genitourinary diseases, as well as sleep, mental 
and mood disorders, which is expressed by the total score on the 
scale of non-motor manifestations in comparison with patients of 

the mixed group. The predisposition of patients with Parkinson’s 
disease to a more pronounced depressive syndrome compared to 
people of the corresponding age was revealed, and the predomi-
nance of anxiety syndrome in those with an akinetic-rigid form 
of the disease: clinically expressed manifestations of anxiety are 
characteristic for them, and subclinical manifestations — for the 
mixed group. Conclusions. Against the background of levodopa 
treatment, patients with various forms of Parkinson’s disease have 
a significant number of non-motor symptoms, including sleep, 
mental, genitourinary and gastrointestinal disorders. Patients with 
an akinetic-rigid form have more pronounced non-motor symp-
toms and disorders of the affective sphere.
Keywords: Parkinson’s disease; levodopa therapy; non-motor 
symptoms


