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Etiologie a průběh

Parkinsonova nemoc (PN) je pro-

gresivní neurodegenerativní one-

mocnění extrapyramidového systé-

mu (hluboká mozková šeď). Jedná se 

o úbytek buněk – zpočátku převážně 

jednoho mozkového jádra (substan-

tia nigra, SN), jehož neurony produ-

kují neuromediátor dopamin. Vlastní 

prvotní příčiny postižení buněk SN 

se intenzivně zkoumají, výsledkem 

jsou však zatím jen různé hypotézy 

zaměřující se na akceleraci apoptózy 

(procesu smrti buněk).

Hlavním následkem úbytku bu-

něk SN a tím i nedostatku dopaminu 

je typický klinický obraz (akinetic-

ko-rigidní symptomatika) Parkinso-

novy nemoci (PN), které dominují: 

1. rigidita (svalová ztuhlost), 2. třes, 

3. brady(hypo)kineze (snížení rych-

losti a rozsahu pohybu) a 4. posturál-

ní poruchy (poruchy stoje a chůze), 

které mají určité zákonitosti a vývoj 

v čase. Byla vypracována meziná-

rodní kritéria, která napomáhají sta-

novení diagnózy, jež je samo o sobě 

obtížné.  

Závažným problémem terapie 

PN je v čase postupně vyhasínající 

původně dobrý účinek léčby; pa-

cient se postupně nutně dostává 

do tzv. pozdního stadia, které je 

již velmi obtěžující svými příznaky. 

Toto stadium je možno až o několik 

let oddálit sofi stikovanou léčbou, 

kterou však pacient musí užívat již 

od počátečního stadia. Pro pozdní 

fázi onemocnění je typické rychlé 

střídání období označovaným jako 

OFF a ON.

V období OFF se jedná o vy-

stupňování obtíží, takže nemocný 

se pomalu zvedá ze sedu, pomalu 

se rozchází, má hezitaci (váhání) při 

otočkách, přešlapuje na místě a ne-

může udělat krok, zhoršuje se třes 

i posturální problémy. 

V období ON se jedná o zmírnění 

symptomatiky, ale po určité době se 

v tomto období začínají objevovat 

zaprvé tzv. hyperkineze (abnormální 

pohyby), které vedou ke zhoršení se-

beobsluhy pacienta (oblékání, příjem 

potravy a tekutin) a značně snižují 

jistotu při chůzi, a zadruhé tzv. free-

zingy (zmrznutí) – několikaminutová 

nepravidelná ztuhnutí, kdy pacient 

nemůže na několik minut udělat krok 

a musí čekat na odeznění stavu. 

V pozdním stadiu je pak pacient 

většinou buď v ON dobře hybný, ale 

pouze s hyperkinezemi, nebo v  OFF 

špatně hybný se ztuhlostí a třesem. 

S postupem onemocnění pak 

přichází ještě pokročilejší stadium, 

které se nazývá stadium nemoto-

rických příznaků. Tehdy se přidávají 

nebo zhoršují další obtíže (zácpa, 

poruchy močení, krevního tlaku 

a pulsu, termoregulace, sexuálních 

funkcí, pocení, polykání, spánku, 

noční můry, halucinace, deprese 

a kognitivní defi city až demence).

Z toho je patrné, že Parkinso-

nova nemoc je postižení, které je 

s průběhem času velmi komplexní 

a postihuje pacienta v široké škále 

obtíží, jež nakonec nad původními 

problémy s pohybem a třesem často 

zcela převáží a pacienta invalidizují 

a vedou k  jeho celodenní závislosti 

na okolní péči, včetně nutnosti péče 

ústavní. Převažujícím problémem se 

pak nezřídka stává demence se zná-

mými důsledky pro pacienta i jeho 

okolí. 

Zatím tedy bohužel neexistuje 

léčba, která by příčinným způsobem 

mohla onemocnění vyléčit. V sou-

časné době je k dispozici pro užití 

do běžné praxe pouze léčba sym-

ptomatická. 

Farmakoterapie 

Parkinsonovy nemoci

V léčbě PN se uplatňovaly různé 

lékové skupiny, ale v průběhu doby 

některé ztrácejí význam nebo již vý-

znamu pozbyly: 

a) selegilin,

b) anticholinergika,

c) amantadin,

d) levodopa,

e) agonisté dopaminu (AD) 

– především nonergotoví.

Ad a) Selegilin – v poslední době 

se již v léčebném schématu praktic-

ky neuplatňuje, symptomatický úči-

nek se dnes jeví jako neprokázaný. 

Ad b) Anticholinergika – uplat-

ňují se již rovněž výrazně méně, ze-

jména k ovlivnění intenzivního třesu, 

jsou věkově vázána.

Ad c) Amantadin – zůstává dob-

rým terapeutickým prostředkem pro 

svůj komplexní účinek na NMDA 

receptory, v řadě speciálnějších te-

rapeutických postupů má nezastu-

pitelné místo. 

Ad d) Levodopa – je stále zlatým 

standardem léčby PN obecně, nic-

méně po objevení skupiny AD se její 

indikace v léčbě PN částečně změni-

la a zpřesnila.

Hlavním problémem levodopy je 

její místo působení a farmakokinetika 

– působí presynapticky a má krátký 

plazmatický poločas.

Ad e) Agonisté dopaminu – (no-

nergotoví) mají zásadně jinou far-

makokinetiku a jiné místo působení, 

i když počáteční účinek léčby může 

být dle dávky identický s účinkem le-

vodopy. 

Agonisté dopaminu

Na rozdíl od levodopy agonisté 

dopaminu působí přímo postsynaptic-

ky, a navíc bez nutnosti metabolické 

přeměny. Mají výrazně delší plazma-

tický poločas, řádově kolem 10 hodin 

a některé látky i podstatně více.

Jejich odpovídajícím dávková-

ním se oddálí nástup pozdního sta-

dia a zmenší se hloubka kolísání ON 

a OFF stavů. 

Přibližně během posledního de-

setiletí se strategie léčby PN změni-

la v souvislosti s  rozvojem znalostí 

o farmakokinetice a negativním pul-

satilním vlivu levodopy na progresi 

příznaků Parkinsonovy nemoci. 

U somaticky zdravých jedinců by 

měla být farmakoterapie PN zahajová-

na agonisty dopaminu – u osob do 60 

let věku to platí téměř absolutně.  

V poslední době se z nonergo-

tových agonistů dopaminu používá 

Úloha agonistů dopaminu v léčbě 
Parkinsonovy nemoci 
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ropinirol (Requip), pramipexol (Mirapexin) a ro-

tigotin (Neupro). Jako u jiných farmak mají léky 

z celé skupiny podobné příznivé účinky i po-

dobné nevýhody. Podrobnější rozbor rozdílů 

mezi nimi je založen na různém procentuálním 

ovlivňování receptorů D1 až D5 a přesahuje 

prostor tohoto sdělení. 

Ropinirol (Requip) je dostupný na trhu 

přibližně 3 roky, dokonce ve formě tablet s ří-

zeným uvolňováním s názvem Requip – Mo-

dutab. To již umožňuje dobré poznání jeho 

účinku na ovlivnění příznaků PN i ve větší 

skupině pacientů. Jeho výhodou je především 

dlouhá farmakokinetika – téměř bez úbytku 

se dobře udržuje jeho koncentrace 24 hodin 

denně. Velice dobře tedy splňuje základní 

podmínku relativně nepulsatilní stimula-

ce dopaminergního systému.

Časné použití ropinirolu v monoterapii 

na začátku prodlouží období, kdy je pacient 

v dobrém stavu, a oddálí nástup pozdního 

stadia PN, v následné kombinaci s levodo-

pou pak dovolí její nižší dávkování. Při použití 

v pozdním stadiu PN přidáním k levodopě 

ropinirol omezí hloubku a frekvenci ON a OFF 

kolísání stavu. 

Další výhody z hlediska pacienta jsou shr-

nuty jen stručně, ocenění jejich významu ros-

te s praxí lékařů léčících pacienty s PN.

Jednodenní používání ropinirolu zlepšuje 

compliance pacienta, má menší bezprostřed-

ní negativní hypotenzní účinky (polymorbid-

ní pacienti s bohatou ranní medikací), není 

ovlivňován ve svém vstřebávání bílkovinami 

potravy, takže jej lze vzít i s jídly, většinou vol-

ně v dopolední době. Tím, že si udržuje hladi-

nu po dobu 24 hodin, pacient následně ráno 

lépe vstává, v noci se snáze dostane na WC, 

omezuje rizika pádu atd.

Častější nevýhodou zůstávají hlavně dáv-

kově závislé otoky dolních končetin, indivi-

duálně denní ospalost a věkově vázané riziko 

pseudohalucinací – což ale nevybočuje z prů-

měru pro celou skupinu agonistů dopaminu. 

Praktické poznámky

Z hlediska praktického je zásadní před-

ností především snadná titrace dávky, která je 

výrazně jednodušší ve srovnání s AD bez říze-

ného uvolňování. Balení obsahuje dostatečný 

počet tablet, což zjednodušuje výpočet nut-

ných balení při preskripci na dané období. 

Na trhu jsou balení po 2, 4 a 8 mg, titrace 

se provádí navyšováním dávky po 2 mg/24 h, 

(postupně každý týden o 2 mg). Dávka se 

užije celá naráz jednou denně dopoledne. 

Do 8 mg/24 h se jedná o titrační hodnoty, dle 

tíže onemocnění se za terapeutické rozpětí 

považuje dávka 8–24 mg/den (1–3 tbl. Requi-

p-Modutab à 8 mg naráz jednou denně). Pří-

padná záměna AD mezi sebou se provádí rov-

nou z jednoho dne na druhý bez titrace – tzv. 

„přes noc“ (overnight switch). Praxe již proká-

zala, že pacienti léčbu velice dobře snášejí.

Závěr

Celkově lze konstatovat, že po téměř 200  le-

tech od doby, kdy James Parkinson tuto nemoc 

popsal, se pacientům může dostat vysoce kvalit-

ní terapie, která sice nadále zůstává jen sympto-

matická, nicméně zásadním způsobem v řádu 

let prodlužuje kvalitní život, prodlužuje pracovní 

schopnost pacientů a dlouho zachovává i mož-

nost volnočasových aktivit. Je velkým úspěchem 

medicíny, že od dob Jamese Parkinsona se z one-

mocnění původně smrtelného stalo onemocnění, 

které je v dlouhém výhledu sice nepříjemné, ale 

v současné době již nevede ke zkrácení života. 
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