III./3.1. Akinetikus – rigid tünetekkel járó mozgászavarok
III./3.1.1. Parkinson – kór
A Parkinson – kór a második leggyakoribb idegrendszeri betegség az Alzheimer – kór
után. Gyakorisága az átlagéletkor növekedésével párhuzamosan nő. E mellett egyre több
a fiatal életkorban (30-40 év között) kezdődő betegség is. Ez így együttvéve óriási terhet
ró a jövőben Európa „öregedő társadalmaira”.
Nem véletlen, hogy az „Agy évtizede” után az Európai Unió a leggyakoribb
idegrendszeri betegségekre fordította a figyelmet, elsőként „Focus on Parkinson's
disease” címmel rendezett két napos nemzetközi konferenciát 2008-ban és létrehozták az
„Európai Agy Tanács” - ot (European Brain Council). Adataik alapján a Parkinson – kór
prevalenciája ma már 200 – 400 / 100 000 lakos. 2040-re a betegség megduplázódásával
számolnak. Magyarországon jelenleg több, mint 20 000 beteggel számolhatunk.
A Parkinson – kórt a degeneratív betegségek között a konformációs (kóros fehérje
szerkezet) betegségek körében az alfa – synucleinopathiák közé soroljuk. A betegségre
szövettanilag az alfa –synuclein tartalmú Lewy – testek/zárványok jellemzők.

1. ábra

2.ábra: Lewy – testek.

A betegség leírása több ezer év óta ismert. Az első összefoglaló, tüneteket leíró mű
James Parkinson 1817-ben megjelent monográfiája, az „An Essay on the Shaking
Palsy”. Több évtizeddel később Charcot javaslatára nevezték el a kórképet leírójáról.

3.ábra: James Parkinson és 1807-ben megjelent munkája

A betegséget a mozgászavarok közé soroljuk, bár ismert, hogy számos non-motor tünet
is jellemzője.
A Parkinson - kór oka ismeretlen. Genetikai és környezeti toxikus tényezők együtthatása
szükséges a klinikai tünetek manifesztációjához. Családi halmozódás csak az esetek
5-10 % - ában figyelhető meg.
Parkinson - kórban (idiopathiás Parkinson - syndroma) a substantia nigrában, valamint

más agytörzsi magvakban, így a locus coeruleusban, a raphe magvakban és a nucleus
dorsalis nervi vagi idegsejtjeiben zárványok, Lewy - testek mutathatók ki. A diagnózist a
klinikai tünetek alapján állítjuk fel (London Brain Bank Criteria). Jelenleg nincs még
olyan biológiai marker, laboratóriumi vagy műszeres vizsgálat, ami egyértelműen
biztosítaná a kórismét. A funktionalis képalkotó vizsgálatok egyre biztosabban segítenek
a Parkinson - kór és az egyéb eredetű Parkinson – syndromák elkülönítésében, azonban
e módszerek (PET és SPECT) rutinszerű használata ma még világszerte korlátozott. A
Parkinson - kór biztos klinikai felismerése a legújabb vizsgálatok szerint élőben
legfeljebb 90%-os.
A Parkinson - kór tünetei systemás degeneratív idegrendszeri betegségekben,
gyógyszerek mellékhatásaként, toxicus ártalmak következtében, idegrendszeri
gyulladást és többszörös traumát követően, valamint az idegrendszer vascularis
betegségeiben is kialakulhatnak (ezek az ún. Parkinson – szindrómák).
Parkinson – kórban a motoros tüneteken kívül nem – motoros tüneteket is
megfigyelhetünk, ezek jelentősége egyre nő. A nem – motoros, majd motoros tünetek
kialakulásának a magyarázatát a Braak – beosztás alapján érthetjük meg.
Motoros tünetek Parkinson – kórban
A motoros tünetek között négy alaptünetet, hypokinesist, rigort és nyugalmi tremort,
majd az előrehaladott betegségben tartási instabilitást különböztetünk meg. Ezek közül
legalább kettő jelenléte szükséges a diagnózishoz.
Az ún. prospektív diagnosztikai kritériumok segítik a biztos diagnózist:
kezdetben féloldali tünetek az aszimmetria a betegség lefolyása során mindvégig
megmarad a felső végtagok mindig érintettek a betegek kb. egyharmadában nincsen
tremor, ha van, az kezdetben mindig nyugalmi, időszakos, kis amplitúdójú, és hosszú
ideig nem okoz funkciózavart a betegek levodopa kezelésre nagyon jól reagálnak 5-6
éves levodopa kezelés után megjellenk a dyskinésiák és a motoros fluktuáció.
A tartási instabilitas ugyanúgy, mint a freezing (lefagyás: a megkezdett mozgás hirtelen
megtorpanása) vagy az esések csak a későbbi stádiumokban alakul ki. A betegség
progressioját legjobban a hypokinesis és a tartási instabilitas jelzi. Parkinson – kórban a
nyugalmi tremor mellett egy év után más tünet is (rigor és/vagy hypokinesis)
megjelenik, a Parkinson - kór nem monosymptomás betegség. Parkinson - kór és
essentialis/familiaris tremor együtt is előfordulhat.
Milyen mozgások károsodnak?
Hypokinesis /bradykinesis: Az egyénre jellemző, korábban megtanult, majd
automatikussá váló mozgások változnak meg (járás, beszéd, írás stb.) A mozgások
egyénre jellemző harmóniája vész el. Ugyanígy károsodnak a finom, ritmikus mozgások
is (ujjérintés, kenyér – kézhát teszt, lábdobolás stb.) A betegek lassan tudják elindítani a
mozgást, a mozgás lelassul és nehezen fejezik be azt (hypokinesis). Nehéz az
irányváltás, a megfordulás (ágyban való megfordulás, hirtelen irányváltás járás közben).
Mindezek következtében a Parkinson – kórban szenvedő betegek mozgása lassúvá,
uniformizálttá válik.

1.videó: Parkinson-kór, kezdeti stádium, a beteg fő tünete a bal kéz ügyetlensége. Járásakor látható, hogy a

bal kar együttmozgása elmarad.

Rigor: kóros izomtónus fokozódás, az agonista és antagonista izmok tónusa egyidejűleg
növekszik.
Nyugalmi tremor: nyugalomban jelentkező, kezdetben időszakos, a mindennapi
tevékenységet sokáig nem zavaró remegés.
Tartási instabilitás: azok a tartási reflexek károsodnak, amelyek minden külső
körülmény között (közlekedési járművön, mozgólépcsőn stb.) biztosítják, hogy meg
tudjuk tartani az egyensúlyunkat.
Egyéb motoros tünetek: beszédzavar (halk, monoton, hadaró, nehezen érthető,
beszédindítási nehézség),
Megváltozik az írás (micrographia), az írás apró betűs, olvashatatlan lesz, a betű elvész a
sor végére,
Nyelészavar ( a betegek keveset és gynegén nyelnek), nyálömlés (drooling),
Extrém hajlott testtartás (camptocornia).
Ún. késői motoros tünetek: a megkezdett mozgás, járás hirtelen megtorpanása,
befagyása (freezing of gait),
Tartási instabilitas
Esések,
Motoros fluktuáció dyskinesiákkal (terápia – függő tünetegyüttes)
Nem – motoros tünetek Parkinson – kórban
A nem – motoros tünetek leírása előtt szóljunk a Braak – féle teóriáról.
Braak – és –Brak 100 Parkinson – kóros beteg idegrendszerét vizsgálva a Lewy – testek
sűrűségét figyelték. A szövettani vizsgálat eredményeit a klinikai tünetekkel vonták
párhuzamba. Munkájuk nyomán azt fogalmazhatjuk meg, hogy a Lewy – testek a
nyúltvelőtől felfelé terjednek a prefrontalis cortex felé. A nyúltvelői szakaszban (raphe
magvak érintettsége, szerotonin hiány) alvászavar, depresszió, pánik roham alakulhat ki.
A folyamat progressziója a locus coeruleus idegsejtjeit is étinti, ez noradrenalin
(norepinephrin) hiányt okoz, aminek depresszió és REM alvászavar a következménye. A
következő pathológiai stadium a substantia nigra károsodása (dopamin hiány), csak
ekkor jelennek meg az első motoros tünetek.
A nem – motoros tünetekért felelős szerkezetek ( nyúltvelői raphe magvak, pontin
retucularis magvak, nucleus coeruleus) károsodása megelőzi a motoros tünetekért felelős
substantia nigráét. Az is elképzelhető, hogy a fent említett struktúrák károsodása
párhuzamosan halad előre, de a motoros tünetek azért „késnek”, mert a dopaminhiányt a
striatum sokáig kompenzálni tudja (70-80%-os dopaminhiányig).

4.ábra: Braak : a Lewy – test sűrűség a nyúltvelőben a 5.ábra: A s.nigra károsodása csak a III. pathológiai
legnagyobb.
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A depresszió és a pánik rohamok előfordulása Parkinson - kórban 40%. Gyakran
megelőzik a motoros tüneteket. A depresszióért mindazon struktúrák szerkezeti
károsodása tehető felelőssé, amelyekben a hangulati életet szabályozó
neurotranszmitterek (dopamin, noradrenalin, serotonin) termelődnek, így a s. nigra
mellett a raphe magvak és a locus coeruleus idegsejtjei is.
Parkinson - kór korai stádiumában visuospatialis funkciózavar (felidézés, mintaváltás,
válasz ill. megoldás kidolgozása, a környezeti változásokra adott hibás válasz) mutatható
ki memoriazavar mellett. Utóbbi a munka memoria zavarát (rövid távú felidézés,
ellentétes ingerek hibás gátlása), az összerendezés, lényeglátás, időbeli elrendezés, a
conditionalt asszociált tanulás és a proceduralis tanulás károsodását jelenti. A kivitelezés
és megvalósítás zavara (dysexecutiv syndroma) a problémamegoldó gondolkodásban, a
jövőre irányuló tervezésben és magatartászavarban (belátás hiánya, kritikátlanság)
nyilvánul meg. A már károsodott executiv teljesítmények és a memoriazavar romlása a
betegek 40%-ában a betegség késői stádiumában dementiához vezet (Parkinson – kór
dementia, /PD-D/).
A betegségtartam és a dementia kialakulásának összefüggését PET vizsgálatokkal is
alátámasztották. A motoros tünetek után egy éven belül kialakuló dementia diffus
Lewy-test betegség lehetőségét, a betegség korai szakaszában jelentkező elesések súlyos
frontalis tünetekkel PSP valószínűségét vetik fel.
Rizikó faktorok PD-D kialakulására:
Életkor
Nem (férfiak > nők)
Iskolázottság
Motoros tünetek súlyossága (PIGD = postural instability gait disorder)
Kezdettől meglevő kognitív tünetek (figyelem-, memória-, exekutív, vizuospatialis
zavar)
Depresszió
Psychotikus tünetek (hallucinációk)
Parkinson - kórban a hypothalamus, az agytörzs, a gerincvelő intermediolateralis
sejtcsoportja és a sympathicus ganglionok is károsodnak, aminek következtében
autonom zavarok alakulnak ki. Ezek a károsodások a betegség kezdeti és korai
stádiumában csak szubklinikus tüneteket okoznak. Az autonom zavarok
thermoregulációs és vérnyomás szabályozási zavart (orthostaticus hypotonia),
vizelettartási zavart, sexualis dysfunctiot foglalnak magukban. Parkinson - kórban
gyakori az alvászavar (gyakori felébredés, REM változás, tremor, immobilitás,
fájdalom), de az alvászavart az antiparkinson therapia is okozhtaja (rémálmok,
hallucinatiok, insomnia, nappali álmosság, elalvás).

6.ábra: REM alvászavar az alvási ciklusok

7.ábra: Nappali aluszékonyság.

megváltozásával.

8.ábra: Rémálmok.

A betegség szövődhet alvási apnoéval, nyugtalan láb szindrómával (restless legs),
magatartászavarral. Parkinson - kórban ismert panasz a zsibbadás, fájdalom, „off”-ban
az égő érzés, a görcsös feszülések, a fájdalmas dystoniák. Nem ritka az akathizia, a
fejfájás, a nyak- és hátfájdalom.
A motoros tünetek előtt jelentkező tüneteket (szaglászavar, alvászavar, depresszió, pánik
rohamok, obstipatio) nem - motoros Parkinson – kórnak is nevezik.

