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Parkinsonova nemoc 


	definice a základní projevy 
Parkinsonova nemoc (PN) je chronicko-progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě neuronální degenerace substantia nigra a nedostatku dopaminu v bazálních gangliích mozku. Příčina PN není známa, předpokládají se vlivy genetické, exo- a endotoxické. Prevalence PN je 100-150 případů na 100 000 obyvatel, ve věkové skupině nad 60 let je až 1%. 

PN se projevuje charakteristickou poruchou hybnosti (hypokineze, klidový třes, rigidita). Dále bývají pravidelně přítomny posturální poruchy (změny držení těla, stoje a chůze), častá je deprese, úzkost, poruchy spánku, v pokročilejších stádiích onemocnění se mohou rozvinout poruchy kognitivních funkcí, až případně demence, a autonomní dysfunkce (poruchy gastrointestinální činnosti, inkontinence moči, ortostatická hypotense, aj.). 

	diagnostická kritéria 
musejí být přítomny nejméně dva ze tří hlavních příznaků

-	klidový třes (může být přítomna i posturální složka třesu, ale třes dominuje v klidové poloze, zpravidla na rukou, nebývá třes hlavy)
-	hypokineze [snížení rozsahu pohybů, zpomalení pohybů (bradykineze), ztížený start pohybu (akineze)]
-	rigidita (zvýšené svalové napětí, klade odpor aktivnímu i pasivnímu pohybu v celém jeho rozsahu)
	musejí být vyjádřeny nejméně dva ze čtyř vedlejších rysů

-	plynule progresivní onemocnění (náhlý vznik nebo skokové horšení příznaků nasvědčují jiné diagnose, než PN)
-	klidový třes jako počáteční příznak
-	asymetrie příznaků na počátku onemocnění, případně přetrvávající do současnosti
-	jednoznačné zlepšení hybnosti po léčbě L-DOPA nebo agonistou dopaminu [trvalá areaktivita na akutní testovací dávku i na dlouhodobou léčbu podávanou v adekvátních dávkách (až 1 g L-DOPA denně nebo ekvivalent, nejméně po dobu 1 měsíce) je neslučitelná s diagnosou PN, pokud byla vyloučena malabsorpce] 
	nesmějí být vyjádřeny přídatné rysy, jež by svědčily pro jiné onemocnění, zejména

-	výrazná posturální instabilita v prvých 3 letech po začátku projevů 
-	halucinace nezávislé na medikaci v prvých 3 letech
-	demence předcházející motorickým příznakům nebo vzniklá v prvém roce onemocnění
-	supranukleární pohledová obrna nebo zpomalení vertikálních pohledových sakád
-	těžká symptomatická dysautonomie nezávislá na medikaci
	nejsou známy jiné možné příčiny parkinsonského syndromu (např. ložiskové léze mozku v odpovídající lokalisaci, léčba neuroleptiky v posledních 6 měsících)


	diferenciální diagnosa
PN tvoří asi 80% všech případů parkinsonského (hypokineticko-rigidního) syndromu (PS). Dalších 10% představují symptomatické PS provázející různá postižení mozku (cévní onemocnění, metabolické, toxické a polékové poruchy, aj.) a 10% je tvořeno dalšími degenerativními onemocněními mozku vyznačujícími se mimo jiné i příznaky PS (progresivní supranukleární obrna, multisystémová atrofie, Alzheimerova nemoc, aj.).

Nejdůležitější chorobné jednotky, jež je nutno klinicky odlišovat od PN, jsou

	esenciální tremor (nejčastější chorobná příčina třesu, asi 10x častější onemocnění než PN)

-	dominuje posturální (statický) třes, případně s kinetickou (intenční) a klidovou složkou, častý je třes hlavy, chvění hlasu
-	třes je isolovaný, není provázen dalšími příznaky jako jsou hypokineze nebo rigidita
-	třes nereaguje na léčbu L-DOPA
-	má většinou rodinný výskyt s dědičností autosomálně dominantního typu
	polékový PS

-	vzniká v souvislosti s probíhající léčbou neuroleptiky nebo jinými rizikovými léky (Tab. 1)
-	zpravidla dominuje hypokineze, chybí typický klidový třes
-	často je provázen dalšími postneuroleptickými projevy (akutní či tardivní dyskineze) 
	vaskulární PS 

-	zpravidla dominuje porucha chůze, horní končetiny bývají méně postiženy 
-	náhlý vznik nebo skokové horšení příznaků
-	příznaky nereagují na léčbu L-DOPA
-	podkladem jsou vícečetné léze putamen, případně dalších jader bazálních ganglií a jejich spojů, prokazatelné na CT nebo MR mozku
	PS u normotensního hydrocefalu

-	zpravidla dominuje porucha chůze, horní končetiny bývají méně postiženy 
-	je časná demence a močová inkontinence 
-	příznaky nereagují na léčbu L-DOPA
-	podkladem je vnitřní hydrocefalus patrný na CT mozku

přehled léčebných postupů
Hlavním medikamentosním léčebným postupem u PN je substituce dopaminu preparáty L-DOPA, případně agonisty dopaminu. Ostatní léky působí kompensačně a adjuvantně. Při správně stanovené diagnose je v časných stadiích onemocnění vysoká úspěšnost léčby, v pozdních stadiích je nutno řešit hybné a duševní komplikace PN a její léčby. 
	medikamentosní léčba 

	základní léčba - časná fáze onemocnění bez komplikací, postupné nasazování léčby dle stavu pacienta (Tab. 2):

	selegilin, amantadin

	L-DOPA (její podání lze odkládat jen do okamžiku, kdy funkční omezení začne snižovat kvalitu pacientova života), postupně zvyšovat dávky od minima až do plného efektu, v případě periferních vedlejších účinků přidat domperidon 

	přímí agonisté dopaminu (bromokriptin, dihydroergokriptin, pergolid, pramipexol, ropinirol) v kombinaci s L-DOPA, u mladých nemocných i v monoterapii, postupně zvyšovat dávky od minima až do plného efektu, v případě periferních vedlejších účinků přidat domperidon 

anticholinergní preparáty (pouze u nemocných do 65 let věku, bez známek kognitivní poruchy)
	speciální léčba - pozdní stadium onemocnění s komplikacemi - léčiva ad i) v odpovídajícím dávkování a dále dle potřeby:

	přímí agonisté dopaminu, inhibitory katechol-O-metyltransferázy

	atypická neuroleptika, antidepresiva, anxiolytika a hypnotika

	amantadin a anticholinergika (biperiden) v injekční formě 

	funkční neurochirurgické výkony - vybrané případy PN dle indikace specialisovaného pracoviště

	stereotaktická termokoagulace nebo výkon gama nožem

	stereotaktická implantace mozkového stimulátoru

	další postupy

	rehabilitace - vhodný pohybový režim, cvičení, podpora osvětou a organisací skupinových cvičení

	u komplikací PN ve spolupráci s příslušnými odborníky - řešení gastrointestinálních komplikací, ortostatické hypotense, močové inkontinence, atd.

sociální služby – podle tíže funkčního postižení se přiznává invalidní důchod, TP, ZTP, sociální příspěvky, v pozdních stadiích PN nutná pečovatelská a dlouhodobá ošetřovatelská péče
	lázeňská léčba - pravidelně ve specialisovaném ústavu - intensivní lázeňská rehabilitace k ovlivnění svalové rigidity, cvičení a podpora návyků pohybového režimu, positivní ovlivnění psychiky


	urgentní stavy a postupy u závažných komplikací PN
akinetická krize, syndrom z vysazení, neuroleptický maligní syndrom (NMS)

Může vzniknout po podání léku s neuroleptickým účinkem (viz Tab. 1), po náhlém přerušení dopaminergní nebo anticholinergní léčby, nebo při kombinaci s interkurentním zánětlivým onemocněním a dehydratací. Projevuje se extrémně zvýšenou rigiditou, akinezí, hypertermií, známkami rozpadu svalů (zvýšené sérové hladiny svalových enzymů, myoglobinurie).
Léčebný postup
rehydratace, L-DOPA a agonisté dopaminu p.o., symptomatické řešení dalších problémů
nepřijímá-li p.o.: infusní léčba, amantadin i.v.
plně vyjádřený NMS: intensivní péče, dantrolen i.v.
	psychotické polékové projevy 

Ohroženi jsou zejména pacienti starší 65 let, nemocní s kognitivním defektem či demencí a nemocní s floridní nebo anamnestickou episodou deprese. Projevy se stupňují od neobvykle živých snů přes noční iluse, noční a denní halucinace (převážně zrakové), po bludy, desorientaci, zmatenost až delirium. 
Léčebný postup
vysadit selegilin, amantadin, opatrně snížit dávky anticholinergik, agonistů dopaminu, L-DOPA, vysadit případnou vasoaktivní, nootropní a veškerou další zbytnou medikaci. 
při psychomotorickém neklidu podat tiaprid p.o. nebo i.v.
přetrvávají-li projevy, vysadit veškerou antiparkinsonskou medikaci s výjimkou udržovací dávky L-DOPA
přetrvávají-li halucinace a bludná produkce, nasadit atypické neuroleptikum – clozapin (pozor, nutno pravidelně sledovat krevní obraz), sulpirid, risperidon, quetiapin aj.
POZOR: U PN jsou přísně kontraindikována klasická neuroleptika (Tab. 1), která mohou vyvolat prudké zhoršení stavu, akinetickou krizi, až NMS (viz výše ad a)!
	operace u pacientů s PN

Příprava na operaci a vlastní výkon představují riziko závažného zhoršení stavu pacienta s PN. Je povinností ošetřujícího lékaře předat anestesiologovi a chirurgovi specifické informace:
sdělit jim diagnosu PN a současnou léčbu, pacienta pro pobyt na chirurgickém pracovišti vybavit léky s rozpisem dávkování 
jde-li o plánovaný výkon, tři týdny před operací vysadit selegilin 
období nutného přerušení perorální léčby L-DOPA musí být co nejkratší (nejvýše několik hodin). V případě delší nemožnosti příjmu léků p.o. je nutno počítat s možností prudkého zhoršení stavu až do akinetické krize. Proto je nutno mít k dispozici infusní amantadin či alespoň i.v. biperiden.
doporučit dle možnosti provedení výkonu v lokální či svodné (případně epidurální) anestesii, používat pouze anestetika bez adrenalinu
v případě nutnosti celkové anestesie je nevhodný halothan, jiné postupy mají menší riziko 
kontraindikovány jsou všechny druhy neurolept-analgesie, typická neuroleptika mohou u PN vyvolat prudké zhoršení stavu, akinetickou krizi, až NMS (viz výše ad a)!
k tlumení eventuálního pooperačního neklidu lze použít tiaprid
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Tabulka 1
Léky vyvolávající polékový parkinsonský syndrom a přípravky, jejichž podání je u Parkinsonovy nemoci přísně kontraindikováno

Neuroleptika (tzv. typická - především ze skupiny butyrofenonů a fenothiazinů) 
haloperidol (Haloperidol aj.), chlorpromazin (Plegomazin), levopromazin (Tisercin), flufenazin (Moditen), prochlorperazin (Prochlorperazin), perfenazin (Perfenazin), pimozid (ORAP), fluspirilen (IMAP), aj.
metoclopramid (prokinetikum trávicí trubice):
Degan, Cerucal, Paspertin, MigPriv, Migranerton
thietylperazin (antivertiginosum, antiemetikum):
Torecan 
Blokátory vápníkových kanálů (vasodilatancia, antihypertensiva): 
cinnarizin (Stugeron, Cinnabene, Cinedil, Cerepar, Cinarizin, Arlevert), flunarizin (Sibelium).
promethazin (antihistaminikum): 
Prothazin, Promethazin, Phenergan.
amiodaron (antiarytmikum): 
Cordarone, Sedacoron
Některá antihypertenziva: 
reserpin (Crystepin), alfametyldopa (Dopagen, APO-Methazide, Dopamet, Dopegyt)
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Tabulka 2
Algoritmus léčby Parkinsonovy nemoci


Parkinsonova nemoc (klinická diagnosa podle standardních kritérií)

zahájení léčby



lehké příznaky, působí mírné funkční omezení
jasně vyjádřené příznaky, působí významné funkční omezení


věk do 65 let, bez kognitivní poruchy
věk nad 65 let nebo kognitivní porucha
onemocnění se začátkem ve věku do 45 let, bez kognitivní poruchy
onemocnění se začátkem ve věku 45-65 let, bez kognitivní poruchy
onemocnění se začátkem nad 65 let nebo s kognitivní poruchou





selegilin, amantadin, event. anticholinergika (při dominujícím klidovém třesu) 

bez medikace

agonista dopaminu v monoterapii až do max. dávky; 
při nedostatečném efektu přidat L-DOPA 
L-DOPA v kombinaci s agonisty dopaminu
L-DOPA v monoterapii 
(nepodávat anticholinergika, selegilin, agonisty dopaminu)






postupně zvyšovat dávky podle snášenlivosti a efektu






jasné zlepšení stavu hybnosti
hybnost se nezlepšila ani po měsíci léčby 1000 mg L-DOPA denně






pokračovat v léčbě 
diagnosa Parkinsonovy nemoci je zpochybněna, doplnit další vyšetření


