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Mitkä ovat Parkinsonin
taudin oireet?
”Tahaton vapina ja heikentynyt lihasvoima raajan
ollessa levossa, mutta myös tuettuna; kävelyä,
joka kiihtyy juoksuksi ja etukumara asento; aistit
ja älykkyys säilyvät vahingoittumattomina.”

Tietoa sairaudesta ja
sen hoidosta

Parkinsonin taudin pääoireita ovat liikkeiden
hitaus, lihasjäykkyys tai kankeus, vapina tai tärinä
sekä huono ryhti ja tasapaino.
Oireet kehittyvät hitaasti ja etenevät asteittain
vuosien varrella, mutta niitä voidaan paljon
helpottaa lääkkeillä.
Vapina on tunnetuin Parkinsonin taudin oire,
mutta noin kolmasosalla tautiin sairastuneista ei
esiinny vapinaa vielä silloin, kun tauti
diagnosoidaan. Vapina alkaa yleensä
toispuoleisena yläraajasta ja siirtyy sitten
alaraajaan ennen siirtymistään vartalon toiselle
puolelle. Vapina voidaan tuntea myös sisäisesti.
Yleisimmin vapinaa esiintyy levossa ja silloin, kun
sairastunut on stressaantunut tai väsynyt. Vapina
häviää yleensä liikkeen aikana ja nukkuessa.
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Liikesuoritusten hitautta tai liikkeiden
vähyyttä (hypokinesia) esiintyy kaikilla
Parkinsonin tautia sairastavilla. He kävelevät
yleensä hitaammin ja heillä on taipumus
laahustaa. Hypokinesia ilmenee siten, että silmien
räpytys vähenee, kasvot ovat ilmeettömät tai
käsien heilahdukset vähenevät käveltäessä.
Töpötystä kävelemään lähtiessä tai
lähestyttäessä oviaukkoja (jähmettyminen)
saattaa esiintyä sairauden edetessä. Käsiala
huononee ja jokapäiväiset liikkeet, esimerkiksi
pukeutuminen, vaikeutuvat.

Lihasten kankeus tai jäykkyys on hyvin yleinen oire
Parkinsonin taudin varhaisessa vaiheessa. Vuoteessa
kääntyminen, tuolilta ylösnouseminen, napittaminen ja
muiden päivittäisten askareiden suorittaminen
vaikeutuvat.
Huono tasapaino ja etukumara asento johtavat
kaatuilutaipumukseen.
Muita oireita, joita saattaa esiintyä, ovat kipu ja
epämiellyttävä tunne jaloissa tai käsissä, ahdistuneisuus
ja masentuneisuus, ajattelun hitaus ja muistiongelmat
sekä väsymys ja häiriintynyt yöuni. Ummetus on yleistä.
Myös virtsavaivoja saattaa esiintyä, kuten tihentynyttä ja
äkillistä virtsaamisen tarvetta. Seksuaaliset ongelmat
häiritsevät joitakin sairastuneita. Puhe- ja
nielemisvaikeudet tulevat yleensä ongelmallisiksi
sairauden myöhäisessä vaiheessa.
Parkinson-lääkkeillä voidaan helpottaa liikesuoritusten
hitautta ja lihasjäykkyyttä, mutta lääkkeet saattavat
aiheuttaa sivuvaikutuksia, kuten aistiharhoja, sekavuutta
ja poikkeavia tahattomia liikkeitä (dyskinesia).
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