III./3.1.2. Parkinson - syndroma systemás idegrendszeri
betegségekben
III./3.1.2.1. Multisystemás atrophia (MSA)
Az MSA sporadikus, felnőttkori kezdetű, az alpha synucleinopathiákhoz tartozó,
degeneratív idegrendszeri betegség. A betegséget striatonigralis degenerationak (ha
Parkinson – syndroma tünetei álltak az előtérben), olivopontocerebellaris
degenerationak ( kisagyi tünetekkel az előtérben) vagy Shy-Drager – syndromának
(vezető autonom tünetekkel) nevezték. Ezek a betegségek egy entitást képeznek, 1968
óta Oppenheimer javaslatára multisystemás atrophia az elnevezésük. A betegség
entitását szövettani vizsgálatokkal Papp és mtsai. igazolták. Ezüstözhető oligodendroglia
zárványokat mutattak ki, amelyek semmilyen más idegrendszeri betegségben nem
fordulnak elő (Papp – Lantos – testek).
A klinikai tünetek között Parkinson - syndroma, kisagyi tünetek és az autonom funkciók
zavara fordulhat elő bármilyen combinatioban. A domináló klinikai tünetektől függően
cerebellaris (MSA - C) ill. striatonigralis (MSA - P) típust különböztetünk meg.
Autonom zavar mindig kialakul.

1.ábra: Striatonigralis degeneratio (MSA-P) Schaffer
Károly Laboratórium, Neurológiai Klinika.

2.ábra: Olivopontoverebellaris atrophia (MSA – C)
Schaffer Károly Laboratórium, Neurológiai Klinika.

3.ábra: A gerinvelő oldalszarvi sejtjeinek károsodása 4.ábra: gliális citoplazma inklúziók MSA-ban (Papp –
(autonom zavarok MSA-ban) Schaffer Károly
Lantos – testek) Schaffer Károly Laboratórium,
Laboratórium, Neurológiai Klinika.
Neurológiai Klinika.

1.videó: MSA-C típus. A beteg fő panasza cerebellaris tüneteiből adódik, mint a járási és a szimmetrikus
végtag ataxia.

A leggyakoribb figyelmeztető jelek (red flags) MSA-ban:
Esések a betegség kezdetétől
- Gyors progressio
- Orofaciális dystonia
- Camptocormia
- Pisa – tünet
- Dystonia
- Inspiratiós stridor
- Myoclonus

III./3.1.2.2. Progressiv supranuclearis bénulás (PSP)
A konformációs betegségek között a taupathiákhoz tartozó betegség. A kórkép
legjellemzőbb tünete a verticalis tekintés zavara Parkinson - syndroma tünetei mellett. A
lefelé tekintés korlátozott elsősorban. A felfelé tekintés gyengesége gyakori idős korban
és más Parkinson - syndromában is. Míg az akaratlagos lefelé tekintés kivihetetlen,
addig a fej passzív hátrahajtásakor, a “babafej tünet” kiváltása során, a bulbusok lefelé
kitérnek. A Parkinson - syndroma tünetei közül elsősorban axiális tünetek (pl. rigor a
nyakizmokban, törzsbradykinesia) alakulnak ki. Korán károsodnak a tartási reflexek,
ami megmagyarázza a betegségre jellemző korai eleséseket. A járászavar a betegség
kezdeti tünete lehet hátraeséssel. Gyakori a freezing és a dystonia. Akaratlan
szemcsukás a szemhéj emelő izmok gátlása miatt következhet be, a becsukott szemet
nem vagy alig tudja kinyitni a beteg, de a musculus orbicularis oculi működése
zavartalan (ún. szemnyitási apraxia). A frontalis típusú dementia szintén a betegség
jellemző tünete.

2.videó: Progresszív supranuclearis bénulás. A

5.ábra: MRI PSP-ben: mesencephalon atrophia kolibri

Parkinson-syndroma tünetei mellett jellegzetes a
verticalis tekintés zavara.

jellel.

6.ábra: Szövettani eltérések PSP-ben.

III./3.1.2.3. Corticobasalis degeneratio (CBD)
A kórkép a taupathiákhoz tartozik. A basalis ganglionok működészavarára és corticalis,
gyakran a dominans parietalis kéreg károsodására utaló tünetek alakulnak ki. Féloldali,
akineticus-rigid, dystoniás végtag a legjellemzőbb tünete a betegségnek. Apraxia
(ideomotoros vagy tagkineticus apraxia), chorea, myoclonus, tartási zavar, akciós
tremor, corticalis érzészavar (pl. astereognosis, dyscriminatios zavar), aphasia, pyramis
és pseudobulbáris tünetek alakulhatnak ki. Jellemző az ún. “idegen kéz” jelenség: az
érintett végtagban complex, akaratlagosan nem befolyásolható mozgások lépnek fel.

7.ábra: Dystoniás kéz CBD-ben.

8.ábra: Asszimmetrikus kérgi atrophia CBD-ben – MRI
felvétel.

9.ábra: asszimmetrikus kérgi atrophia CBD-ben – PET felvétel.

III./3.1.2.4 Parkinson – szindróma degeneratív dementiákban

Alzheimer - kór szövődhet Parkinson - syndroma tüneteivel, ill. nem ritka Alzheimer kór és Parkinson - kór együttes előfordulása. Az elkülönítésben segít, hogy Alzheimer kórban a mozgászavar mellett corticalis góctünetek (apraxia, aphasia, dyscalculia,
dyslexia stb.) észlelhetők.
Diffus Lewy - test - dementia (DLBD)
Kognitiv zavar, epizódikus deliríum, a betegség kezdetén jelentkező visualis
hallucinatiok a jellemzők Parkinson - syndroma motoros tüneteivel vagy anélkül.
Parkinson – kórra jellemző mozgászavar kialaulása után egy éven belül jelentkező
vizuális hallucinációk Lewy-test dementiára utalnak. Hangsúlyozzák az egy éves
szabáylyt!!! A memoria – és figyelemzavar, a visuospatialis tájékozódás zavara kezdeti
tünet lehet. Elsősorban a felidézés, a kivitelezés és problémamegoldás károsodik, és
Parkinson - syndroma akineticus tünetei alakulhatnak ki. A neuroleptikus kezelés
gyakran súlyosbítja a mozgászavart, ezt nevezik neuroleptikus érzékenységnek.
A Lewy – testek eőször a prefrontális kéregben jelennke meg. A Lewy – test betegség
spectrum: agytörzsi Lewy – test megjelenés Parkinson – kórra jellemző mozgászavart, a
corticalis Lewy – test megjelenés frontalis típusú dementiára jellemző klinikai tüneteket
idéz elő, átmenet a Parkinson – kór dementia.

10.ábra: lacunaris infarctusok mindkét féltekében, a basalis ganglionokban – CT felvétel.

Frontotemporalis dementia
A frontotemporalis dementiát a személyiség és a szociális viselkedés megváltozása
(gátlástalanság, kritikátlanság, figyelemzavar), perseveratio, stereotyp magatarászavar,
indulatosság, csökkent belátás, memóriazavar jellemzi. Ritkán észlelhető akineticus rigid Parkinson - syndroma. A biztos diagnosist szövettani ill. genetikai vizsgálat adja
meg.

III./3.1.2.5 Neuroleptikus Parkinson – szindróma
Irodalmi adatok szerint a Parkinson – szindrómát az esetek egyharmadában – felében
gyógyszer, elsősorban a striatumban is dopamin depléciót okozó neuroleptikumok
(dopaminantagonisták) okozza. A tüneteegyüttest klinikailag gyakran nem tudjuk
megkülöböztetni a Parkinson – kórtól, de néhány tünet segít az elkülönítésben.
Természetesen elsődleges fontossága van az namnesisnek. Az újabb, ún. atípusos
neuroleptikumok ritkábban idéznek elő Parkinson – szindrómát, mint a régi szerek. A
tünetek általában szimmetrikusak, és a gyógyszer elhagyása után visszafejlődnek. A
javulás hónapokat is igénybevenet, néha a tünetek maradandóak. Amennyiben a tünetek
hat hónap után is fennállnak, sőt rosszabbodnak, akkor Parkinson – kórról van szó,
aminek manifesztációját a neuroleptikus kezelés elősegítette. Az ilyen kérdéses
esetekben segíthetnek a funkcionális képalkotó vizsgálatok (PET, SPECT), amelyek a
preszinaptikus neuronok funkcióját jelölik: Parkinson – kórban csökken az aktivitás,
gyógyszer indukálta Parkinson – szindrómában az aktivitás normális. A neuroleptikus
Parkinson – szindróma általában jól reagál antikolinerg szerekre.

A leggyakrabban Parkinson -szindrómát okozó gyógyszerek
neroleptikumok
hányáscsillapítók (metoclopramid,cinnarizin)
valproát kszítmények
egyes antidepresszánsok
A neuroleptikumok akinetikus – rigid mozgászavaron kívül akathisiát és tardív
dykinésiát is okozhatnak.

III./3.1.2.6. Toxikus Parkinson – szindróma
A klasszikus CO – és Mn – mérgezésekben leírt Parkindon – szindróma kivételesen
fordul elő, a történeti érdekesség kedvéért említjük. Napjainkban nagyobb jelentősége
van a methyl – phenyl – tetrahydropyridin (MTPT) okozta Parkinson – szindrómának.
Maga az MPTP nem toxikus, szabadon átjut a vér agy gáton. A központi
idegrendszerben a MAO-B enzim segítségéval két
lépésben toxikus ionná (MPP+) alakul át, és az utóbbi vegyület szelektíven károsítja a
substantia nigra idegsejtjeit oxidatív stressz állapotot idézve elő. Az MPTP okozta
Parkinson – szindróma a betegség állatkísérletes modelje lett. A MAO-B aktvitás gátlása
fékezheti a toxikus hydroxyl gyök képződést (razagilin, selegilin).
(Az MPTP toxikus hatását kábítószert fogyasztó fiatalok körében írták le.)

III./3.1.2.7. Vascularis Parkinson – szindróma
A Parkinson – szindrómák mintegy 6 – 12%-át teszi ki. Gyakorisága párhuzamosan
növekszik az életkorral. Férfiakban gyakoribb, mint nőkben.
A klinikai képet elsősorban az alsó végtagok érintettsége („lower body parkinsonism”)
(Parkinson – kórban a kar és a kéz) dominálja. Járászavar, tartási instabilitás, gyakori
esések, dementia, pyramis tünetek, vizelet incontinentia a legjellemzőbb tünetek. A
betegek általában rosszul reagálnak a levodopa kezelésre, ha igen, folyamatosan adjuk.
A diagnózis felállításában a képalkotó vizsgálatik is segíthetnek: kisérbetegségnek
megfelelelő diffúz , paraventrikulári fehérállományi lézió (leukoaraiosis), mindkét
féltekében a basalis ganglionok területén lacunáris infarctusok mutahatók ki
más – más pontokon szakítva meg a motoros kört.
Vascularis Parkinson - szindrómában a substantia nigra ép, ezért a kórképet supranigrális
Parkinson - szindrómának is nevezik.

III./3.1.2.8. Postencephalitises Parkinson – szindróma
A betegség klasszikus esetei az Economo – féle encephalitis lethargica (spanyol nátha)
járvány után alakultak ki Európában 1914 – től. A járványt túlélők között csaknem 50%
- ban alakultak ki a Parkinson – betegség tünetei. Lassú progresszió, dystonia, pyramis
károsodás, időszakos delirium volt a jellemzője.
A postencephalitises Parkinson – szindróma napjainkban elveszítette a jelentőségét.

III./3.1.2.9. Parkinson – szindróma prion betegségekben
A prion betegségek leggyakoribb formája a sporadikus Creutzfeldt – Jakob betegség. A

klinikai kép változatos. Gyors szellemi hanyatlás, magatartásváltozás, kortikális tünetek,
Parkinson – szindrómára jellemző mozgászavar, myoklonusok, kérgi vakság,
cerebelláris ataxia, pyramis lézio a jellemző klinikai tünetegyüttes. A diagnózis
felállításában segítséget nyújthat az EEG, periódikus triphasisos hullámok jelennek meg.
A liquorból antitest ill. kóros
fehérje mutatható ki. A Nagy – Brittaniában észlelt „új variáns” forma fiatalabb
életkorban lép fel, psychiátriai tünetek dominálnak. Ha a prion fehérjét kódoló génen
mutáció van, családi halmozódású betegség alakulhat ki.

III./3.1.2.10. Parkinson – szindróma hydrocephalusokban
Ebből a csoportból a „normal pressure hydrocephalust” emeljük ki . A kórkép jellemzője
a Hakim – triász: gyors dementálódás (frontalis típusú deeómentia), járászavar
(Parkinson – szindróma része), vizelet inkontinentia. Műtéttel ( ventrikulo – peritoneális
shunt beültetéssel) esetenként gyógyíthatók a tünetek.
Figyelmeztető jelek Parkinson – kór és Parkinson –szindróma elkülönítésére
Esések a betegség kezdetététől (Parkinson plusz szindróma)
Korai dementia – diffúz Lewy – testes dementia, PSP, CBD
Korai, kifejezett autonom zavarok – impotencia, othostatikus hypotonia – MSA
Akut kezdet – cerebrovascularis betegség
Nyugalmi tremor hiánya
Szimmetrikus tünetek
Axiális tünetek dominanciája – PSP
Rossz terápiás (levodopa) hatékonyság
Gyors progresszió
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