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Rozdział I 

 

1.1. Wprowadzenie 

 

 Drugą najczęściej występującą chorobą związaną z anomaliami ośrodkowego układu 

nerwowego jest choroba Parkinsona (PD), która przede wszystkim charakteryzuje się 

zaburzeniami ze strony ośrodka ruchowego oraz objawami pozamotorycznymi. Po raz 

pierwszy choroba ta została przedstawiona przez Jamesa Parkinsona  w 1817 r. w jego dziele 

„Essay on the shakingpalsy”,  gdzie opisał podstawowe symptomy motoryczne tej choroby, 

które po dziś dzień uznawane są za najbardziej typowe i najważniejsze w procesie 

rozpoznawania choroby Parkinsona. Zaliczamy do nich: spowolnienie ruchowe tzw. 

bradykinezję, sztywność oraz drżenie [1]. Neuropatologia PD związana jest z występowaniem 

w istocie czarnej mózgu ciał Lewy'ego zawierających α-synukleinę. Na skutek tego dochodzi 

do zmniejszenia w istocie czarnej ilości neuronów dopaminergicznych, a tym samym 

zmniejsza się możliwość wykonywania ruchów dobrowolnych [2]. 

 

1.2. Epidemiologia choroby Parkinsona 

 

 Częstotliwość występowania choroby Parkinsona (PD) rośnie wraz z wiekiem. Uważa 

się, że powszechność występowania choroby Parkinson sięga od 100 do 200 przypadków na 

100 000 osób, natomiast w ciągu roku zachorowalność sięga 15 na 100 000 ludzi. Najczęściej 

początek choroby obserwuje się u ludzi miedzy 65 a 70 rokiem życia. Rozwój tej choroby u 

osób młodszych, tj. przed ukończeniem 40 roku życia najczęściej odnotowuje się w 5%  

przypadków i najczęściej jest to powiązane z czynnikami genetycznymi. Ogółem przyjmuje  

się, że warianty genetyczne odpowiadają za mniej więcej 5-10% epizodów tej choroby [1]. 

Określa się, że na całym świecie choroba ta dotyczy od 7 do 10 milionów ludzi, a mężczyźni 

około 1,5 razy częściej są podatni na PD niż kobiety [3].  

 

1.3. Patogeneza i etiologia choroby Parkinsona 

 

 Do choroby Parkinsona dochodzi na skutek degeneracji bądź utraty neuronów 

odpowiedzialnych za wytwarzanie dopaminy tj. neuronów dopaminergicznych . Atrofia 

neuronów dopaminergicznych wpływa na zaburzenie funkcji motorycznej. Zaburzenia 

motoryczne wynikają również z rozwijania się ciał Lewy'ego w tych neuronach, bądź 



produkcji w nich patologicznych agregatów białek, składających się z α-synukleiny i 

ubikwityny, które powodują zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu neuronów. 

Anormalny, samoistny proces łączenia się mniejszych cząstek α-synukleiny w większe, 

powoduje że staje się ona głównym agregatem wewnątrz ciał Lewy'ego, a tym samym jest 

charakterystyczną cechą choroby Parkinsona. Dodatkowo dochodzi do upośledzenia 

mechanizmów odpowiedzialnych za rozkład wadliwych białek, takich jak kompleks 

ubikwityna- proteasom.  Innymi mechanizmami, które przyczyniają się do rozwoju choroby 

Parkinsona  są stres oksydacyjny, który powoduje rozwój reaktywnych form tlenu 

odgrywających istotną rolę w degradacji  komórek nerwowych jak również nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu mitochondriów [3]. Odmianą choroby Parkinsona jest parkinsonizm 

polekowy. Rozwija się on w wyniku stosowania leków blokujących receptory 

dopaminergiczne. Parkinsonizm polekowy mogą powodować leki przeciwpsychotyczne: 

haloperidol, chlorpromazyna, flufenazyna i trifluoperazyna, czy leki przeciwwymiotne: 

prochlorperazyna i droperidol oraz metoklopamid, które działają  na perystaltykę przewodu 

pokarmowego. [3] 

 Największe ryzyko związane z wystąpieniem choroby Parkinsona niesie wiek 

pacjentów, gdyż w większości dotyka on osób w podeszłym wieku. Jednym z czynników  

wyraźnie zwiększającym ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona u pacjentów są zaparcia. 

Mniej niż jedna defekacja dziennie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby aż 2,7- krotnie. 

Duńskie badania wykazały korelacje między większą częstotliwością wystąpienia PD u osób, 

u których uprzednio rozpoznano zaparcia. Co więcej zauważono, iż zaparcia występujące u 

mężczyzn w większym stopniu stanowią ryzyko wystąpienia PD niż u kobiet [3]. Za kolejne 

czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona uważa się zmniejszoną 

zdolność do odczuwania zapachów- hiposomię [5] jak również zakłócenia fazy REM podczas 

snu [6]. Innymi cechami niemotorycznymi, wyprzedzającymi zmiany motoryczne w chorobie 

Parkinsona  są: hipotonia ortostatyczna, depresja, nietrzymanie moczu z parcia i zaburzenia 

erekcji [10]. Piśmiennictwa naukowe donoszą również, iż  samo starzenie się, stres 

środowiskowy, substancje psychoaktywne bądź toksyny środowiskowe np. środki ochrony 

roślin (pestycydy) przyczyniają się do procesu starzenia  komórek nerwowych [3]. 

 

1.4. Objawy parkinsonowskie- obraz kliniczny 

 

 Obraz kliniczny pacjenta z chorobą Parkinsona  składa się z czterech części 

składowych , do których zaliczymy: zmiany motoryczne, zmiany poznawcze, objawy 



wynikające ze zmian wywodzących się z autonomicznego układu nerwowego, oraz zmiany 

behawioralne. Fundamentalnymi zaburzeniami motorycznymi są: drżenia, sztywność, 

bradykinezja, oraz destabilizacja postawy, która ewoluuje z postępowaniem choroby wraz z 

upływem czasu [3]. Badania poświęcone patofizjologii choroby wskazują, że symptomy 

motoryczne ulegają rozwojowi, gdy 50-70% neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej 

mózgu ulega degradacji. Drżenie spoczynkowe jest jednym z najgłówniejszych objawów, 

który występuje u ponad 70% chorych na Parkinsona. Na początku choroby jest ono 

jednostronne, jednak z upływem czasu przeistacza się w drżenie spoczynkowe obustronne [9]. 

Sztywność podobnie jak drżenie występuje u prawie wszystkich chorych i również na 

początku może być jednostronne, ale z czasem przechodzi również na przeciwległą stronę 

ciała. Bradykinezja, czyli spowolnienie ruchowe objawiają się u pacjentów początkowo jako 

oznaka osłabienia czy zmęczenia. Manifestuje się zmniejszoną dynamicznością i precyzją 

wykonywanych manualnych ruchów palcami, czy innymi czynnościami jak na przykład 

możliwość wstania z krzesła. 

 

1.4.1.Obajwy motoryczne  

  

 Początek choroby Parkinsona jest trudny do rozpoznania,  ponieważ początki mylone 

są często z procesami starzenia. Objawy motoryczne: sztywność, drżenie- początkowo 

jednostronne spoczynkowe, bradykinezja czy destabilizacja sylwetki ciała z czasem ulegają 

dynamizacji, a tempo progresji jest bardzo różne i osobnicze [11].  Oprócz wyżej 

wymienionych objawów, zaobserwowano inne zmiany motoryczne u chorych na PD. Do tych 

symptomów zalicza się: zmniejszoną częstotliwość mrugania powiekami, hipomimię, czyli 

ubogą mimikę twarzy, zaburzenia widzenia oraz problemy z artykulacją objawiające się 

cichym tonem głosu podczas mówienia, czy bezwarunkowym powtarzaniem 

wypowiedzianych przez siebie słów bądź sylab (palilalia) [9]. Co więcej chorzy wykonują 

nieświadome ruchy, kończące się  zniekształcaniem i wykręcaniem przeróżnych części ciała, 

co rzutuje na fakt, iż chorzy przyjmują nienaturalną postawę, szurają stopami podczas 

chodzenia, a ich sylwetka jest często pochylona i dodatkowo może występować u takich 

pacjentów kifoza czy skolioza. Możemy również wyróżnić kilka wariantów choroby 

Parkinsona, w których może przeważać sztywność, drżenie bądź niestabilność sylwetki [9]. 

 

 

 



1.4.1.Obajwy niemotoryczne  

 

 Do zmian niemotorycznych choroby Parkinsona  zaliczamy: zmiany poznawcze, 

zmiany behawioralne oraz zmiany wynikające z zaburzonego funkcjonowania 

autonomicznego układu nerwowego (Tabela 1.) 

 

Tabela 1. Niemotoryczne zmiany w chorobie Parkinsona [3]. 

Kategoria Zaburzenia 

Dysfunkcja autonomiczna  zaburzenia seksualne (np. zaburzenia erekcji, 

ucisk pochwy) 

  zaburzenia połykania 

 parcie na mocz / nietrzymanie moczu 

 zaparcia 

 gastroparteza 

 nietrzymanie stolca 

 niedociśnienie ortostatyczne 

  ślinotok (nadmierne ślinienie) 

 rozregulowanie kontroli temperatury 

 

Zaburzenia sensoryczne  zespoły bólowe (bóle)  

 nieprawidłowe odczucia  

 zaburzenia węchowe (anosmia) 

Integralny czynnik  łojotok 

 czerniak złośliwy 

 inne nowotwory skóry 

 wysypki polekowe 

 denerwacja skóry 

 nadpotliwość 

Czynniki związane z widzeniem  podwójne widzenie  

 rozmazany obraz  

 osłabiona dyskryminacja kolorów 

Problemy ze snem  senność w ciągu dnia i ataki snu 



 bezsenność 

 zaburzenia snu REM 

 zespół niespokojnych nóg męczenie  

 przyrost lub utrata wagi 

Neurobehawioralne  niepokój 

 depresja 

 psychoza / halucynacje 

 zaburzenia funkcji poznawczych 

 demencja 

 apatia 

 bradyfrenia (spowolnione myślenie) 

Inne  zmęczenie  

 przyrost lub utrata wagi 

 

 

 Symptomy niemotoryczne stanowią największe wyzwanie dla pacjentów z chorobą 

Parkinsona, ponieważ w znaczącym stopniu wpływają na jakość życia chorych, gdyż nie 

podlegają regulacji ze strony terapii dopaminowej [12]. Oprócz tego sama farmakoterapia 

stosowana przy PD może powodować bądź zwiększać częstotliwość objawów 

niemotorycznych. Na przykład ciśnienie ortostatyczne, ataki senności czy psychozy mogą być 

spowodowane podawaniem lewodopy bądź jej działaniami niepożądanymi [12]. Dodatkowo 

objawy niemotoryczne towarzyszą około 90% osób z chorobą Parkinsona [13]. Demencja 

jako przykład zmian niemotorycznych również często występuje podczas PD. Może wpływać 

na problemy z pamięcią, zaburzenia psychomotoryczne czy nawet wywoływać zmiany w 

osobowości. U takich pacjentów występują problemy z przypominaniem różnych rzeczy, 

koordynacją wzrokowo-przestrzenną, mają kłopoty z podejmowaniem decyzji i 

wykonywaniem na raz więcej niż jednego zadania. Niestety demencja rozwija się nawet w 

przypadku 60% chorych w przeciągu 12lat od zdiagnozowania choroby Parkinsona [14]. 

 Duży problem bo występujący aż u 40% pacjentów stanowią różnego rodzaju 

psychozy, które są indukowane przez leki stosowane przeciwko Parkinsonowi. U pacjentów 

mogą pojawiać się halucynacje wzrokowe, zaburzenia nastroju objawiające się 

bezczynnością, depresją czy lękiem. Symptomy te mogą rozwijać się zarówno we wczesnych 

jak i późnych stadiach PD [15]. W większości przypadków bo w około 1/3 występuje lęk, a w 



połączeniu z apatią, niepokojem i brakiem lub niedostatkiem własnej woli, przekładającej się 

na niezdolność w podejmowaniu decyzji czy działania, co znacznie wpływa na jakość życia 

pacjentów [6]. Kolejnym poważnym zaburzeniem pozamotorycznym występującym u prawie 

98% chorych jest zaburzenie snu. Pacjenci zgłaszają problem częstego budzenia się w nocy 

jak również wybudzania się z lekkiego snu na skutek spoczynkowego drżenia. Z drugiej 

strony chorzy również mogą doświadczać niepohamowanych epizodów snu. Zmęczenie 

wynikające z zaburzeń snu jest oczywiste i niestety przekłada się na jakość życia i  może 

utrudniać podstawowe czynności jak np. prowadzenie pojazdów [3]. Następnym symptomem 

pozamotorycznym wynikającym z utraty dopaminy, jest upośledzona funkcja wypieracza, a 

tym samym postępujące problemy z przechowywaniem moczu. Aspekt ten objawia się u 

pacjentów nietrzymaniem moczu, częstym oddawaniem moczu w nocy (nokturią) czy 

parciem na mocz [16]. Oprócz problemów z moczem chorzy mogą mieć również problem z 

nietrzymaniem stolca. Pewnego rodzaju pomocą w tego typu sytuacjach może stanowić 

stosowanie pokarmów zagęszczających stolec, rozpuszczalnego błonnika które będą 

normalizować konsystencję stolca [6]. Duży defekt stanowią również zaburzenia seksualne, 

gdzie w u mężczyzn mogą wystąpić  problemy z erekcją. W takich przypadkach można 

zalecić pacjentowi terapię sildenafilem, jednak w przypadku kobiet z powodu braku 

odpowiednich badań ciężko jest dobrać właściwe środki lecznicze [17]. Chorzy zmagają się 

również z niedociśnieniem ortostatycznym, zaparciami, występują u nich trudności z 

przełykaniem związane z utrudnionym przechodzeniem pokarmu z jamy ustnej przez przełyk 

do żołądka tzw. dysfagia czy z nadmiernym ślinieniem. Ryzyko wystąpienia tych powikłań 

wzrasta wraz z wiekiem pacjenta, progresją choroby jak również z wielością użytych dawek 

leków dopaminergicznych [18]. W przypadku niedociśnienia ortostatycznego  należałoby 

przeszkolić chorego w aspekcie wolniejszego zmieniania pozycji z siedzącej do stojącej. W 

kwestii zaparć dużą pomoc może stanowić dieta bogata w błonnik oraz duże ilości wody a w 

razie konieczności można by użyć środków przeczyszczających takich jak glikol 

polietylenowy [17]. Ślinotok czy dysfagia, w początkowych stadiach choroby reagują na 

terapię mowy, jednak w późniejszej farmakoterapii zalecane są leki przeciwcholinergiczne 

czy strzyknięcia do gruczołów ślinowych toksyny botulinowej, pozwalających na złagodzenie 

objawów ślinienia się. Zmniejszona ilość dopaminy w chorobie Parkinsona  dotyka również  

powłok skórnych. Objawiać się może nadmierną potliwością, szczególnie w godzinach 

nocnych, łojotokiem jak również ryzykiem  wystąpienia czerniaka bądź innych nowotworów 

skóry. Innym patologicznym wpływem na skórę może być jej odnerwienie poprzez 

autonomiczny obwodowy układ nerwowy. Zmiany skórne powinny być monitorowane przez 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jama_ustna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82yk
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82%C4%85dek


pacjentów, jak również poddawane leczeniu np. za pomocą specjalnych szamponów [3]. 

Częstym problemem zgłaszanym przez pacjentów zaliczanym do symptomów 

niemotorycznych jest hiposomia, czyli zaburzenia węchu. Obejmuje ona około 90% 

pacjentów z chorobą Parkinsona [13]. Jednym z ostatnich objawów zgłaszanych przez 

chorych z PD są symptomy bólowe, które mogą być ogólne bądź zlokalizowane i mogą mieć 

charakter pieczenia lub mrowienia. Ogromny ból przewlekły  w znaczącym stopniu obniża 

jakość życia chorego. Prawdopodobnie wynika to z dystonii, przyczyniającej się do 

wyginania i deformacji zarówno stawów jak i szkieletu przez pacjentów, bądź może wynikać 

z zaburzonego przetwarzania bodźców przez nocyceptory [13]. 

  

1.5. Diagnostyka i formy wykrywania choroby Parkinsona 

 

 Rozpoznanie choroby Parkinsona jest dość utrudnione, ponieważ brakuje testów, 

mechanizmów przesiewowych, które z dużą swoistością  i czułością pozwoliłyby wykrywać i 

prognozować leczenie tej choroby. Diagnostyka PD opiera się na klinicznej decyzji podjętej 

na skutek występowania bądź przejawiania przez pacjenta symptomów do których zaliczymy: 

spowolnienie ruchowe, sztywność, drżenie spoczynkowe oraz utrudnione poruszanie się 

wynikające z destabilizacji postawy. Jeżeli w procesie diagnozowania pacjenta dochodzi do 

progresji symptomów, po czym stosuje się farmakoterapię lewodopą, na którą pozytywnie 

reaguje , najprawdopodobniej choroba Parkinsona jest odpowiednią diagnozą. Diagnoza tego 

schorzenia jest niełatwa, ponieważ klasyczne objawy dla choroby Parkinsona (sztywność, 

bradykinezja czy drżenie)  mogą być również charakterystyczne dla innych 

neurodegeneracyjnych zwyrodnień. Stąd rzetelnie przeprowadzony wywiad, dogłębna ocena 

fizyczna pacjenta połączone z pozytywną odpowiedzią  na rozpoczętą terapię lekową, 

pozwalają odróżnić idiopatyczną chorobę Parkinsona od drżenia samoistnego, DLB- otępienia 

z ciałami Lewy'ego, CBD- zwyrodnienia korowo-podstawnego, MSA- zaniku 

wieloukładowego, PSP- postępującego porażenia nadjądrowego czy wtórnego parkinsonizmu 

wywołanego urazem głowy, lekami czy truciznami [3]. Co więcej inne cechy powiązane z 

bradykinezją w znaczący sposób umożliwiają nam rozpoznanie choroby Parkinsona. 

Zaliczymy do nich zmniejszanie się wielkości liter w miarę pisania, tzw. mikrografię, 

szuranie stopami podczas chodzenia oraz trudności przy wykonywaniu czynności 

motorycznych takich jak obracanie przedmiotów w dłoniach, wstawanie z krzesła czy 

przekręcanie się w łóżku. I na odwrót, inne symptomy będą zmniejszać prawdopodobieństwo 

wystąpienia choroby Parkinsona. Mówimy tutaj o odpowiedzi na farmakoterapię dopaminową 



w niewielkim stopniu lub jej braku, upadkach czy symetrycznych drżeniach w początkowej 

fazie choroby [7]. Metody obrazowe takie jak rezonans magnetyczny (MRI), pozytonowa 

tomografia emisyjna (PET) czy USG mają niewielkie znaczenie w rozpoznawaniu PD i 

częściej używane są w celu odróżnienia choroby Parkinsona od drżenia samoistnego czy,  

zaniku wieloukładowego [7]. Mimo ogromnego postępu medycznego z czasem dochodzi do 

pogarszania się stanu pacjentów zarówno w strefie motorycznej jak i pozamotorycznej.  Zgon 

u pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona  następuje, miej więcej w połowie lat 70,nie 

ma wpływu na to okres zachorowalności czy jakość farmakoterapii użytej w leczeniu pacjenta 

[8]. 

 

Rozdział II 

 

1.1. Leki stosowane w farmakoterapii 

 

 Terapia choroby Parkinsona obejmuje metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. 

Do aspektu niefarmakologicznego  zaliczamy: ćwiczenia, zajęcia z logopedą, grupy wsparcia, 

edukacja czy żywienie. Edukacja pacjentów dotycząca kontekstu  rozwijania się procesu 

chorobowego oraz jego objawów, powoduje zwiększenie adaptacji oraz zmniejszenie lęku 

pacjenta. Dodatkowo wiedza dotycząca, jak radzić sobie z dolegliwościami i jej 

patofizjologicznym wpływem na chorego oddziałuje na zwiększenie świadomości oraz jego 

samoopiekę [19]. Odpowiednie ćwiczenia i fizjoterapia, mogą przynieść poprawę i 

zniwelować niektóre skutki choroby Parkinsona jak zgięta postura ciała czy nadmierna 

sztywność stawów bądź ich wykręcanie. Powinno się eksponować ćwiczenia, których 

efektem będzie poprawa równowagi, elastyczności i siły chorego. Grupy wsparcia wykazują 

bardzo dużą skuteczność w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym PD. 

Umożliwiają omówienie emocjonalnych i psychologicznych problemów pacjentów i jak ich 

opiekunów. Należy jednak pamiętać iż takie grupy nie powinny się skupiać wyłącznie na 

problemach towarzyszących tej chorobie, ale ukazywać pozytywne kwestie i dawać poczucie 

kontroli [19]. Terapia mowy w przypadku zaburzeń fonacji wynikających z PD może być 

bardzo pomocna. Włączenie przez terapeutów sposobów maksymalizacji wysiłku i głośności 

fonacji znacznie może zmniejszyć problem z hipofonią. Tego typu leczenie może również 

znacznie przyczynić się do minimalizacji problemów z przełykaniem [3]. Konsultacje 

żywieniowe i diety stosowane przez pacjentów w żaden sposób nie zmieniają przebiegu 

choroby. Jednak interwencje dietetyczne mogą rozwiązać konkretne uciążliwe problemy, 



takie jak zaparcia, poprzez stosowanie diety z wysoką zawartość błonnika i dobre 

nawodnienie organizmu, jak również i spowolnione opróżnianie żołądka, poprzez unikanie 

przez chorego dużych posiłków o dużej zawartości tłuszczu. Dobre poradnictwo żywieniowe 

może pomóc zrównoważyć utratę wagi i brak apetytu [20]. 

 W terapii farmakologicznej objawów motorycznych pacjentów z PD stosuje się 

głównie siedem rodzajów leków. Zaliczamy do nich [21]: 

-lewodopę/ karbidopę 

- inhibitory monoaminooksydazy B (MAO-B)  

- inhibitory katecholo-O-metylotransferazy (COMT)  

- sporyszowi  agoniści dopaminy  

-niesporyszowi  agoniści dopaminy  

- leki cholinolityczne 

- antagonisty receptorów NMDA (N-metylo-D--asparaginianu) 

- agonista dopaminy do wstrzykiwań 

 W początkowej farmakoterapii powszechnie stosuje się lewodopę, niesporyszowych 

agonistów dopaminy oraz inhibitory monoaminooksydazy B. Przyczyniają się one do 

wyrównania niedoboru dopaminy lub równowagi neuroprzekaźników, a tym samym pozwala 

zapewnić niezależność funkcjonalną większości chorych stosujących terapię lekową. W 

późniejszej fazie choroby Parkinsona doustną terapię można uzupełnić poprzez dostarczenie 

leków drogami alternatywnymi np. plastrami przezskórnymi czy zastrzykami podskórnymi 

[22]. Bez względu na drogę podania leku pacjenci i ich opiekunowie muszą pamiętać, że leki 

trzeba podawać o odpowiednich porach, aby tym samym zoptymalizować poziom dopaminy i 

móc kontrolować objawy [23]. Należy pamiętać, że ważnym aspektem w farmakoterapii PD 

mogą być zaburzenia behawioralne wywołane stosowanymi lekami. Mogą objawiać się one 

halucynacjami, psychozami czy kompulsywnym jedzeniem. W leczeniu objawów 

psychotycznych mogą być stosowane klozapina bądź kwetiapina [8].  

 Choroba PD jak już wspomniano jest chorobą neurodegradacyjną  i ma charakter 

postępujący.  W początkowym okresie choroby, gdzie odpowiedź  pacjenta na leczenie 

dopaminergiczne jest na wysokim poziomie mówimy o ,, miodowym miesiącu", który trwa 

około 5 lat. Niestety progresywny zanik neuronów i rozszerzanie sie uszkodzeń na dalsze 

obszary układu nerwowego przyczyniają się do ujawniania się okresu zaawansowanego. W 

takim okresie jeszcze  występuje odpowiedź pacjenta na leki, jednak obecne się przerwy w 

ich działaniu, które nazywane są fluktuacjami. W momencie działania leków mówi się że 

pacjent znajduje się w fazie ,,włączenia" (ang.on), jednak po 3 godzinach stan chorego się 



pogarsza, ponieważ nawraca spowolnienie ruchowe, sztywność i drżenie i wtedy mówimy że 

pacjent znajduje się w stadium ,,wyłączenia" (ang.off). Z czasem nawet po zażyciu leku 

objawy szybko nie ustępują, a w okresie on mogą ujawniać się ruchy dodatkowe, które mają 

charakter pląsawiczy i nazywane są dyskinezami szczytu dawki. Objawem zwiastującym 

pojawienie się tego typu powikłań są występujące w godzinach porannych skurcze mięśni, 

najczęściej obejmujące kończynę dolną po tej stornie ciała od której rozpoczęła się choroba 

[24]. 

   

1.1.1. Lewodopa 

 

 Lewodopa stanowi złoty standard w leczeniu choroby Parkinsona. Po raz pierwszy 

zastosowano ją w latach 70. XX w. i do dzisiaj jest jednym z najbardziej skutecznych leków. 

Lewodopa to inaczej L-3,4-dihydroksyfenyloalanina, która w procesie dekarboksylacji 

przekształcana jest do 3,4-dihydroksyfenyloetyloamina, czyli dopaminy której brak jest 

główną przyczyną w patogenezie choroby Parkinsona. Nie tylko bierze ona udział w szlaku 

metabolicznym odpowiedzialnym za powstawanie dopaminy z L-tyrozyny ale również jest 

prekursorem dopaminy w zakończeniach presynaptycznych [25]. Mimo, że jest 

najskuteczniejszym lekiem, okazuje się że przy długotrwałym stosowaniu, odpowiedź 

organizmu na dotychczas podawane dawki się zmniejsza, stąd należy zwiększać ilość 

podawanego leku, co przyczynia się do powstawania nadmiaru ruchów opisanych wcześniej, 

tzw. dyskinez pląsawiczych. Takie objawy występują po kilku latach terapii  w przypadku 

osób starszych , natomiast w przypadku osób młodych efekt ten może ujawnić się już po 

kilkunastu miesiącach farmakoterapii [24]. Lewodopę ze względu na jej budowę 

aminokwasową powinno się spożywać na czczo, mniej więcej pół godziny przed posiłkiem 

bądź dwie godziny po jego spożyciu. Wynika to z faktu, iż lek ten po podaniu doustnym 

wchłaniany jest na zasadzie transportu aktywnego z jelita cienkiego i może dochodzić do jej 

zaburzonego wchłaniania na skutek konkurencyjnego wchłaniania innych aminokwasów: 

fenyloalaniny, leucyny czy waliny które mogą pochodzić z białek spożytych w posiłku. 

Jedyny wyjątek stanowi początek terapii, gdzie lek podawany powinien być z posiłkiem, aby 

ograniczyć występowanie skutków ubocznych takich jak : wymioty czy nudności. Lewodopa 

jak każdy inny lek przecwiparkinsonowy wprowadzany jest przez lekarza powoli, stopniowo 

zwiększając dawkę, do momentu uzyskania dawki optymalnej, która wyraźnie poprawia 

jakość i komfort życia. Podobnie jest z odstawianiem leku, nigdy nie można go nagle 



zaprzestać brać, ponieważ może to stanowić poważne konsekwencje dla zdrowia i życia 

pacjenta [24]. 

 Działanie niepożądane występujące u pacjentów podczas terapii lewodopą: 

 dyskinezy, 

 nudności i wymioty,  

 senność, 

 czerwone zabarwienie moczu, 

 zmiany nastroju [29]. 

  

1.2.1. Inhibitory monoaminooksydazy B (MAO-B) 

 

 Enzymy monoaminooksydazy B (MAO-B) zlokalizowane są w mózgu, wątrobie oraz 

płytkach krwi. Enzym ten odpowiedzialny jest za rozkład dopaminy powodując spadek jej 

poziomu w organizmie. Co więcej na skutek utleniania substratów monoaminowych dochodzi 

do wytworzenia reaktywnych form tlenu (RFT). Zwiększone stężenie rodników tlenowych 

przyczynia się do oksydacyjnej syntezy neurotoksyn, takich jak tetrahydoizochinoliny (TIQ) 

lub 6-hydroksydopamina. Wyższe stężenia N-metylowanego TIQ i 6-hydroksydopaminy 

mogą przyspieszać przewlekłą neurodegenerację. Stąd inhibicja enzymu MAO-B, zmniejsza 

degradację amin biogennych, a tym samym wpływa na ich stężenie w szczelinie 

synaptycznej. Dodatkowo selektywna redukcja aktywności enzymu MAO-B , wpływa na 

przeżycie neuronów jak również osłabia przewlekłą neurodegradację  poprzez apoptozę 

komórek nerwowych [26]. 

 

 1.2.1.1. Rasagilina 

 

 Rasagilina to selektywny, nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy typu B 

drugiej generacji,  służąca leczeniu choroby Parkinsona. Rasagilina i jej metabolit 

aminoindan, różnią się  od selegiliny strukturą nieamfetaminową.  W odróżnieniu od 

selegiliny, która jest pochodną propargilu amfetaminy,  rasagilina nie  podlega intensywnemu 

metabolizmowi pierwszego przejścia do L-metamfetaminy i L-amfetaminy. W wielu 

badaniach klinicznych w fazie III udowodniono, że rasagilina podawana raz na dobę jest 

skuteczna i dobrze tolerowana w monoterapii u pacjentów z wczesną chorobą Parkinsona oraz 



jako terapia wspomagająca u pacjentów z fluktuacjami motorycznymi leczonych lewodopą 

[27].  Do skutków ubocznych zaliczymy: 

 nadmierną senność, 

 zaburzenia czynności wątroby [27]. 

 

 1.2.1.2. Selegilina 

 

 Selegilina to wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B), 

przez co zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Z badań wynika iż: 

-zmniejsza ona degradację dopaminy, 

- zwiększa biodostępność dopaminy w szczelinie synaptycznej, 

- zmniejsza również usuwanie dopaminy w szczelinie synaptycznej jako inhibitor wychwytu 

zwrotnego dopaminy, 

- hamuje degradację oksydatiwodopaminy, przez co obniża produkcję wolnych rodników. 

  Stosowana jest we wczesnych stadiach PD. Może być użyta w monoterapii, w celu 

opóźnienia włączania lewodopy bądź w połączeniu z nią. Połączenie obu leków powoduje że 

selegilina zwiększa skuteczność i wydłuża działanie lewodopy, jak również przyczynia się do 

zmniejszenie jej dawki. Podawana jest doustnie, a jej maksymalne stężenie występuje w ciągu 

godziny. W przeciwieństwie do lewodopy w celu zwiększenia dostępności selegiliny powinna 

być podawana z pokarmem. Przenika do OUN, gdzie zapobiega rozpadowi lewodopy.  Dzięki 

temu, że jest ,,wybiórczym" inhibitorem hamuje konkretny enzym, w tym przypadku MAO-B 

występujący głównie w OUN. Nie wpływa przez to na aktywność innych MAO, np. 

występującego w jelitach i nie hamuje rozkłady innych amin, co przyczynia się do 

zmniejszenia działań niepożądanych. Jednak do najczęściej odnotowywanych skutków 

ubocznych zaliczymy:  

 zawroty głowy,  

 omamy,  

 dezorientacja [26]. 

 

1.3.1. Inhibitory katecholo-O-metylotransferazy (COMT) 

 

 Podstawowym lekiem wykorzystywanym w leczeniu choroby Parkinsona jest 

lewodopa, która w organizmie  ulega metabolizmowi do  3-O-metylodopy i staje się 



nieaktywna farmakologicznie. Za transformację lewodopy do 3-O-metyldopy odpowiada 

enzym katecholo-O-metylotransferaza (COMT). Działanie inhibitorów katecholo-O-

metylotransferazy (COMT) polega na opóźnianiu rozkładu lewodopy. Prowadzi to do 

zwiększenia biodostępności lewodopy  oraz wzrostu jej stężenia w osoczu, dlatego działanie  

inhibitorów COMT  łączy w sobie szybszy początek działania lewodopy z przedłużoną  jej 

skutecznością.  Dodatkowo stosowanie inhibitorów COMT w skojarzeniu z lewodopą 

zapewniają bardziej ciągłą stymulację receptorów dopaminy i zmniejszają ryzyko komplikacji 

motorycznych i występowania ruchów mimowolnych. Inhibitory COMT same w sobie nie 

wykazują działania dopaminergicznego, dopiero w skojarzeniu ich z lewodopą  [28].  

 

 1.3.1.1. Entakapon 

  

 Entakapon to odwracalny, selektywny i wybiórczy inhibitor katecholo-O-

metylotransferazy. Hamujące działanie entakaponu na degradacje lewodopy odbywa się 

głównie w tkankach obwodowych . Dzięki czemu przyczynia się on do zwiększenia stężenia 

lewodopy w mózgu co przekłada się na jej dłuższy czas działania. Entakapon stosowany jest 

tylko w leczeniu Parkinsona w terapii skojarzonej z lewodopą jak również z 

inhibitorami  DOPA karboksylazy, do których zaliczamy: benserazyd i karbidopę. 

 Działanie niepożądane, mają miejsce głównie na początku terapii i wynikają ze 

zwiększonej aktywności układu dopaminergicznego. Zaliczamy do nich: 

 zwiększona częstotliwość dyskinez 

 nudności, 

 biegunki, 

 bóle brzucha, 

 zawroty głowy, 

 senność [28]. 

  

 1.3.1.2. Tolkapon 

 

 Tolkapon  jest selektywnym, odwracalnym inhibitorem zarówno układu obwodowego 

jak i ośrodkowego katecholo-O-metylotransferaza (COMT). Hamowanie COMT w 

ośrodkowym układzie nerwowym przyczynia się do osiągnięcia większego i stabilnego 

stężenia dopaminy w synapsach prążkowia. Tolkapon znacznie poprawia fluktuacje ruchowe 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=DOPA_dekarboksylaza&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Benserazyd&action=edit&redlink=1


wywołane lewodopą i znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na lewodopę [30]. Do 

najcięższych działań niepożądanych zaliczamy :  

 nudności, 

 utrata łaknienia, 

 biegunki, 

 dyskinezy, 

 bóle i zawroty głowy, 

 zaburzenia ortostatyczne, 

 zaburzenia snu [30]. 

 

1.4.1. Agoniści receptora dopaminergicznego 

 

 Agoniści dopaminy to leki działające bezpośrednio na pobudzenie receptorów 

dopaminy. Istnieje co najmniej pięć różnych receptorów dopaminy (D1 do D5). Stymulacja 

receptora D2 jest ściśle związana z aktywnością przeciw parkinsonizmowi, a stymulacja pre-

synaptyczna receptora D2 może mieć działanie neuroprotekcyjne. Jednak uważa się, że 

optymalna odpowiedź terapeutyczna wymaga stymulacji zarówno receptorów D1, jak i D2. 

Agoniści dopaminy mają długi okres półtrwania, co powinno pozwolić na uniknięcie zjawiska 

wyłączenia. Nie ulegają one utlenianiu, a tym samym zapobiegają tworzeniu się związków 

wtórnych, które mogą być zaangażowane w neuronalegenerację. Wykazano, że agoniści 

dopaminy, tacy jak bromokryptyna, ropinirol i pramipeksol, działają jako zmiatacze wolnych 

rodników przeciwko rodnikom hydroksylowym, oksyderadynom azotu i mają działanie 

przeciwutleniające. [35] 

  

 1.4.1.1. Ropinirol 

 

 Ropinirol jest nieergolinowym agonistą dopaminy przez co wiąże się z jej receptorami 

i daje takie efekty farmakologiczne jak ona. Wykazuje wybiórcze powinowactwo do 

receptorów dopaminopodobnych D2 i D3 w obwodowym układzie ośrodkowym oraz OUN i 

znikome powinowactwo do niedopaminergicznych receptorów mózgowych, w tym 

receptorów β-adrenergicznych i adrenergicznych (α1-, α2-), serotoninergicznych (5-HT1), 

kwasu γ-aminomasłowego (GABA) i receptorów benzodiazepinowych. Efekt terapeutyczny 

ropinirolu w PD jest najprawdopodobniej wynikiem pobudzenia postsynaptycznych 

receptorów D2 w prążkowiu, co objawia się zminimalizowaniem objawów parkinsonowskich 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nudno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegunka
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3l_g%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawroty_g%C5%82owy


jak również działaniem neuroprotekcyjnym. Ropinirol  stosowany jest w monoterapii w 

początkowym stadium leczenia choroby Parkinsona, jak również wykorzystywany jest w 

terapii skojarzonej z lewodopą, w przypadku gdy jej działanie staje się niewystarczające lub 

pojawiają się wahania efektu terapeutycznego jak np. zespół on-off. Terapia łączona 

umożliwia również zmniejszenie dobowej  dawki lewodopy. Do działań niepożądanych 

zaliczamy: 

 nudności,  

 zawroty głowy  

 niedociśnienie ortostatyczne 

 senność [31].  

 

 1.4.1.2. Pramipeksol 

 

 Pramipeksol jest nieergolinowym agonistą dopaminy, o dużym powinowactwie do 

podrodziny receptorów D2, D3 i D4 dopaminy. Działa jako agonista wobec presynaptycznych 

autoreceptorów dopaminy, zmniejszając syntezę i obrót endogennej dopaminy, a tym samym 

zmniejszając stres oksydacyjny. Pramipeksol jest skuteczny w objawowym leczeniu wczesnej 

choroby Parkinsona, a jego wczesne zastosowanie, przed lewodopą może opóźnić 

występowanie fluktuacji ruchowych oraz dyskinez, jak również może opóźnić wystąpienie 

powikłań ruchowych związanych z terapią lewodopą. Wprowadzenie do leczenia 

pramipeksolu jest rekomendowane w zaawansowanym okresie choroby Parkinosna u 

pacjentów z efektem końca dawki, nieprzewidywalnymi stanami on–off, a także dyskinezami 

szczytu dawki, przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki lewodopy. Pramipeksol cechuje 

również dodatkową korzyść dla pacjenta — efekt przeciwdepresyjny, który jest możliwy 

dzięki wiązaniu pramipeksolu z receptorami D3 w układzie limbicznym. Do skutków 

ubocznych terapią pramipeksolem zaliczymy: 

 nudności, wymioty  

 hipotonia ortostatyczna,  

 nadmierna senność w ciągu dnia, 

 omamy lub urojenia [32]. 

 

 

 



 1.4.1.3. Apomorfina 

 

 Apomorfina jest najstarszym dostępnym lekiem dopaminergicznym na chorobę 

Parkinsona i - do dziś - pozostaje jako jedyny lek o skuteczności porównywalnej z lewodopą. 

Wykorzystywana jest w leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona. Apomorfina jest 

alkaloidem aporfiny powstałym w wyniku zakwaszenia morfiny. Apomorfina działa jako 

silny agonista względem receptorów dopaminy o szerokim spektrum działania, ponieważ 

oddziałuje  na wszystkie receptory typu D1 i D2. W dodatkowo apomorfina wykazuje 

właściwości antagonistyczne w stosunku do receptorów serotoninergicznych 5HT2A, 5HT2B 

i 5HT2C oraz adrenergicznych α2A, α2B i α2C i właściwości agonistyczne w stosunku do 

receptora serotoninergicznego  5HT1A. 

 Apomorfina podawana doustnie podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego 

przejścia skutkując  niską biodostępnością stąd podawanie pozajelitowe leku jest  

preferowanym sposobem podawania. Aplikowana jest drogą podskórną w postaci ciągłego 

wlewu za pomocą minipompki bądź w formie przerywanych zastrzyków.  

 Apomorfina, jako krótko działający agonista receptorów D1- i D2-podobnych, jest 

jedynym lekiem, którego skuteczność jest równa skuteczności lewodopa, aczkolwiek z 

krótszym czasem wystąpienia i czasem trwania działania. Obecna rola apomorfiny w leczeniu 

PD polega na leczeniu powikłań ruchowych związanych z lewodopą, jako terapia 

uzupełniająca, jak również wykorzystywana jest jako środek ratunkowy leczenia ciężkich 

opornych na lewodopę okresów wyłączenia tzn. ma na celu  skrócenie czasu „of” w 

zaawansowanej PD. Do działań niepożądanych zaliczamy: 

 nudności, 

 senność,  

 hipotonia, 

 jak również reakcje w miejscu podania [33]. 

  

 1.4.1.4. Bromokryptyna 

 

 Bromokryptyna była pierwszym agonistą dopaminy stosowanym na całym świecie w 

monoterapii i jako dodatek do lewodopy we wczesnej i zaawansowanej choroby Parkinsona. 

Bromokryptyna jest silnie działającym agonistą receptora D2, czyli wiąże się z tym 

receptorem i daje takie efekty jak dopamina. Bromokryptyna szybko przedostaje się do 



mózgu, ponieważ bez problemu przenika przez barierę krew-mózg. W chorobie Parkinsona 

nasila przesyłanie informacji przez dopaminę w określonych strukturach mózgu i tym samym 

zmniejsza drżenia i akinezję (bezruch). Niektóre badania wykazały jednak, że wczesne 

stosowanie terapii skojarzonej bromokryptyny z lewodopą zmniejszyło częstość  zaniku i 

dyskinez i pozwoliło na zmniejszenie dawki lewodopy nawet o 30%, zapewniając podobną 

odpowiedź terapeutyczną. Głównymi niepożądanymi skutkami bromokryptyny są : 

 dyskineza, 

 zmiany psychiczne (w tym omamy, paranoja i splątanie),  

 niedociśnienie ortostatyczne, 

 zaburzenia żołądkowo-jelitowe (głównie nudności i wymioty) [35]. 

  

1.5.1. Leki cholinolityczne 

 

 Leki antycholinergiczne były pierwszymi środkami farmakologicznymi stosowanymi 

w leczeniu choroby Parkinsona. Chociaż lewodopa i inni ośrodkowo działający agoniści 

dopaminergiczni w dużej mierze zastąpili ich stosowanie, nadal mają one miejsce w leczeniu 

tej choroby. Strukturalnie związki te są analogami atropiny. Chociaż mechanizm działania tej 

klasy leków jest najbardziej prawdopodobnie związanych z blokowaniem receptorów 

muskarynowych w prążkowiu, duża liczba danych wykazała, że wiele z tych związków działa 

jako silne inhibitory presynaptycznego mechanizmu transportu dopaminowego. Ponadto 

niektóre z nich mają również aktywność antagonistów receptorów N-metylo-D-asparaginianu 

(NMDA), co jest znane w celu odwrócenia akinezji i / lub nasilenia działania lewodopy [35]. 

Czasami dystonia związana z chorobą Parkinsona ulegnie poprawie po zastosowaniu leków 

przeciwcholinergicznych. Jednak stosowanie leków cholinolitycznych jest ograniczone przez 

częste występowanie nietolerowanych działań niepożądanych, które wymagają zmniejszenia 

dawki lub odstawienia leku. Te częste działania niepożądane obejmują niewyraźne widzenie, 

splątanie, zaparcia, suchość w ustach, trudności z pamięcią, uspokojenie i zatrzymanie moczu. 

Młodsi pacjenci lepiej tolerują antycholinergiczne działania niepożądane, podczas gdy 

pacjenci w podeszłym wieku i z istniejącymi deficytami poznawczymi są prawdopodobnie 

mniej tolerancyjni. Leki przeciwcholinergiczne można stosować samodzielnie lub w 

połączeniu z lewodopą i innymi lekami przeciw parkinsonizmowi [36].  
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 1.5.1.1. Procyklidyna 

  

 Procyklidyna zaliczana jest do leków antycholinergicznych, ze względu na swoje 

antagonistyczne działanie na receptory NMDA. Wykorzystywana jest w celu leczenie akatyzji 

jak również jest lekiem drugiego rzutu w chorobie Parkinsona. Wpływa na poprawę drżenia u 

pacjentów jednak nie wpływa na spowolnienie ruchowe czy sztywność. Czasami również 

wykorzystywana jest w terapii dystonii, która powoduje wyginanie w nienaturalnym kierunku 

różnych części ciała przez pacjentów [36]. 

 

 1.5.1.2. Biperiden 

 

 Biperiden działa jako antagonista receptora muskarynowego i wykazuje duże 

powinowactwo do receptora muskarynowego M1 aktywowanego przez acetylocholinę. 

Mechanizm działania polega na rozszczepianiu acetylocholiny, neurotransmitera 

oddziałującego z acetylocholinowym receptorem muskarynowym (mAChR) i nikotynowym 

(nAChR).  Działa ośrodkowo poprzez hamowanie przewodnictwa cholinergicznego. Dzięki 

temu na pułapie niższym niż u zdrowego pacjenta zostaje odtworzona równowaga między 

układem dopaminergicznym a cholinergicznym. Jest lekiem antycholinergicznym 

stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona w szczególności w leczeniu drżenia, sztywności 

mięśniowej i spowolnienia ruchowego wynikającego z tej choroby. Również 

wykorzystywany jest w procesie terapeutycznym w motorycznych zespołach 

pozapiramidowych (parkinsonowskich i dystonicznych) wywołanych przez neuroleptyki jak i 

wczesnych dyskinez czy akatyzji. Ponadto może być stosowany jako środek 

przeciwdrgawkowy przy zatruciach fosforoorganicznymi [34]. 

 

 

1.6.1. Pozostałe leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona 

 

 1.6.1.1. Amantadyna 

  

 Amantadyna to syntetyczna amina trójpierścieniowa należąca do grupy 

aminoadamantanów. Pierwotnie stosowana była w profilaktyce grypy typu A, lecz później 

odkryto, że ma działanie przeciw parkinsonizmowi. W praktyce lek jest stosowany w 

monoterapii lub jako dodatek do lewodopy lub agonistów receptora dopaminy we wczesnym i 



zaawansowana parkinsonizmie. Mechanizm działania amantadyny jest prawdopodobnie 

związany ze wzmocnieniem transmisji dopaminergicznej, ponieważ zwiększa syntezę 

dopaminy, jak również jest blokerem wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny, a także 

ma łagodne działanie antycholinergiczne. Istnieją dowody na to, że działanie amantadyny 

może być również częściowo spowodowane stymulacją mózgowej aktywności 

dopadekarboksylazy. [35] Amantadyna wpływa głównie na akinezę i sztywność, ale ma 

również łagodny wpływ na drżenie spoczynkowe. Dwie trzecie pacjentów z chorobą 

Parkinsona wykazuje poprawę w monoterapii amantadyną [37]. Działania niepożądane mają 

najczęściej charakter łagodny i szybko mijają. Zaliczamy do nich: 

 lęk, 

 halucynacje, 

 bóle głowy, 

 obrzęki kostek, 

 bóle mięśniowe, 

 zaburzenia mowy czy widzenia. 

 

 1.6.1.2. Budypina 

 

 Lek ten wykazuje wykazuję właściwości antagonistyczne i antycholinergiczne 

względem NMDA i dodatkowo przejawia  pozytywny wpływ na neurotransmisję serotoniny, 

norepinefryny i dopaminy. Badania kliniczne wykazują skuteczność terapeutyczną budypiny 

w leczeniu objawów motorycznych u pacjentów z chorobą Parkinsona [38]. 

 

Rozdział III 

 

 Podsumowanie i wnioski 

 

 Terapia choroby Parkinosna ma na celu poprawienie deficytów motorycznych i 

pozamotorycznych w celu utrzymania możliwie najlepszej jakości życia. Przy wyborze 

interwencji konkretnymi celami są zachowanie funkcji i zdolności do wykonywania 

codziennych czynności, poprawa sprawności ruchowej, minimalizacja skutków ubocznych i 

powikłań leczenia oraz poprawa objawów niemotorycznych, takich jak upośledzenie funkcji 

poznawczych, depresja, zmęczenie i zaburzenia snu. Ogólnie rzecz biorąc, do początkowej 



monoterapii należy rozważyć zastosowanie inhibitora MAO-B lub jeśli pacjent jest 

funkcjonalnie młody, można rozważyć zastosowanie agonisty dopaminy. Jeśli pożądane jest 

większe złagodzenie objawów, można rozważyć dodanie lewodopy. W przypadku 

wystąpienia fluktuacji motorycznych dodanie inhibitora katecholo-O-metylotransferazy 

(COMT) może być przydatne w celu wydłużenia czasu działania lewodopy lub, jeśli pacjent 

nie przyjmuje jeszcze inhibitora MAO-B, można rozważyć zastosowanie jednego z tych 

leków. W leczeniu dyskinez wywołanych lewodopą, opcją może być dodanie amantadyny. 

Plan leczenia może ewoluować wraz z postępem choroby. Należy uświadomić pacjentom, że 

chociaż nie ma lekarstwa na chorobę Parkinsona, dostępnych jest wiele leków, które mogą 

znacznie złagodzić objawy. Należy zachęcać do niefarmakologicznych interwencji, takich jak 

ćwiczenia fizyczne i terapia zajęciowa, a także nie wolno zaniedbywać uwagi na 

niemotoryczne cechy choroby Parkinsona. [36]. Zadowalające leczenie choroby Parkinsona 

jest wyzwaniem, które wymaga indywidualnego podejścia dla każdej osoby. W 

zaawansowanej fazie choroby u pacjentów mogą wystąpić powikłania ruchowe pomimo 

zoptymalizowanej terapii farmakologicznej. [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 
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