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хвороби Паркінсона
І.М. Карабань, Н.В. Карасевич
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Резюме. У статті висвітлено сучасні аспекти діагностики та медикаментозної терапії хвороби
Паркінсона (ХП). Світова клінічна практика показує, що ХП не впливає на тривалість життя й
при адекватному медичному спостереженні не спричиняє життєво небезпечних ускладнень.
При сучасному, оптимально підібраному лікуванні людина тривалий час залишається активною, працездатною, соціально адаптованою.
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Хвороба Паркінсона (ХП) — хронічно
прогресуюче захворювання головного мозку, яке переважно пов’язане з дегенерацією
дофамінергічних нейронів чорної субстанції
з накопиченням у них білка альфа-синуклеїну та утворенням особливих внутрішньоклітинних включень (тілець Леві), що проявляється поєднанням гіпокінезії з ригідністю,
тремором спокою і постуральною нестійкістю, а також широким спектром немоторних
проявів (психічних, вегетативних, сенсорних тощо).
У світі поширеність ХП істотно варіює —
від 31,4 (у Лівії) до 328 (в Індії) на 100 тис.
населення. За даними досліджень із найсуворішою методологією («door-to-door»),
розходження більш вузькі — від 120 до
180 випадків на 100 тис. населення. Показник захворюваності при ХП коливається від
5 до 25 випадків на рік на 100 тис. населення (з віком його числові значення неухильно зростають). Серед осіб, які старші від
60 років, поширення ХП досягає 1%, а серед
тих, кому за 80 років,— 4%, що пов’язують
зі «старінням» населення і покращенням
виживання пацієнтів із ХП. Припускають,
що вказана тенденція може призвести до
того, що кількість хворих на ХП до 2030 року
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збільшиться порівняно з теперішнім рівнем
у 2 рази і може досягти 9 млн [12].
У розумінні механізмів розвитку хвороби Паркінсона (ХП) велику роль зіграли сучасні досягнення в галузі нейроморфології,
біохімії, нейрофармакології, останніми роками — молекулярної біології і генетики,
а також прижиттєвої нейровізуалізації. Не
буде перебільшенням сказати, що характер
досліджень у галузі хвороби Паркінсона значною мірою є відображенням і показником
загального рівня розвитку нейронаук. ХП
трапляється всюди, її частота значно збільшується з віком, що робить її другим за поширеністю нейродегенеративним захворюванням після хвороби Альцгеймера. Тому
медична, соціальна й економічна значущість
цієї проблеми безперечна. Велику кількість
робіт присвячено вродженим і екзогенним
факторам ризику ХП, молекулярним основам патогенезу, питанням якості життя пацієнтів, відносинам між ХП і близькими формами екстрапірамідної патології — деменції
з тільцями Леві (у рамках єдиної концепції
«хвороба тілець Леві»), мультисистемної
атрофії із синдромом «паркінсонізм плюс»,
іншими формами симптоматичного паркінсонізму й есенціальним тремором. Відносно новим розділом паркінсонології і ХП є
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широкий спектр нерухових розладів, що має
значний вплив на якість життя пацієнтів.
Прорив у галузі нових технологій діагностики захворювань ЦНС представив можливості прижиттєво вивчати не тільки структурні зміни головного мозку за допомогою
МРТ, але й оцінювати такі функціональні
параметри, як метаболізм і перфузію тканин
у різних зонах мозку, які часто випереджають за часом появу структурних змін. Надзвичайно перспективним є застосування
сучасних методів діагностики, таких як 1H
MPC, дифузійної МРТ і нейротрактографії,
для оцінки прогнозу перебігу нейродегенеративного процесу й ефективності патогенетичної терапії.
Існуючі підходи до лікування ХП, як фармакологічні, так і нейрохірургічні, при раціональному застосуванні здатні протягом
багатьох років підтримувати адекватну фізичну активність хворих.
Лікування ХП на сьогодні стає все більш
ефективним, але водночас все більш складним і дорогим, що потребує стандартизації
лікувального процесу, яка ні в якому разі не
заперечує необхідність індивідуального підходу в кожному конкретному випадку.
Світова клінічна практика показує, що ХП
не впливає на тривалість життя і при адекватному медичному спостереженні не викликає життєво небезпечних ускладнень.
При сучасному, оптимально підібраному лікуванні людина тривалий час залишається
активною, працездатною, соціально адаптованою.
Точне виконання лікарських призначень,
наполегливість і впевненість лікаря та пацієнта в успіху лікування, ефективність якого
реально пов’язана з досягненнями сучасної
медицини, гальмує перебіг хвороби, зменшує вираженість основних її проявів.
Згідно із сучасним визначенням, хвороба
Паркінсона (ХП) — це хронічне прогресуюче
захворювання головного мозку, переважно
пов’язане з дегенерацією дофамінергічних
нейронів чорної субстанції з накопиченням
у них білка альфа-синуклеїну та утворенням
особливих внутрішньоклітинних включень
(тілець Леві), яке проявляється поєднанням
гіпокінезії з ригідністю, тремором спокою та
постуральною нестабільністю, а також широким спектром немоторних проявів — психічних, вегетативних, сенсорних тощо [1-4].
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ХП, або ідіопатичний паркінсонізм, відокремлена в окрему нозологічну форму, на
відміну від симптоматичного паркінсонізму
(вторинний паркінсонізм) і захворювань,
у клінічній картині яких мають місце окремі
паркінсонічні симптоми — мультисистемна дегенерація із синдромом «паркінсонізм
плюс». Маючи спільний синдром рухових
порушень, ці захворювання значно відрізняються за етіологією та патогенезом і нечутливі до класичної протипаркінсонічної
терапії. Єдиним надійним критерієм, що
підтверджує клінічний діагноз ХП, вважається специфічна реакція на леводопу — позитивний леводопа-тест, результатом якого є
регрес рухових порушень.
Типовим віком маніфестації клінічних
симптомів ХП вважають 45-52 роки. Важливо відзначити, що до цього часу відбувається
значне зниження функціональної активності дофамінсинтезуючих нейронів нігростріарної системи, що дозволяє розглядати ХП
і як асоційовану з віком патологію [5, 7]. Фактором ризику розвитку ХП є вікова екстрапірамідна недостатність (ЕПН), симптоми якої
чітко проявляються в міру старіння людини [1, 5]. У 7,5-10,0% осіб, старших від 60 років, вікова ЕПН трансформується в ХП [1].
Згідно з даними світової статистики, частота ХП становить від 60 до 187, а в Україні —
133 на 100 тис. населення [1, 13].
Патогенез. Згідно із сучасними даними,
ХП вважають хворобою нейромедіаторного
обміну. Специфічною біохімічною особливістю захворювання є недостатність продукції
дофаміну (ДА) в базальних гангліях і розвиток ДОФА-дефіцитного нейромедіаторного
дисбалансу. Клінічні ознаки ХП проявляються при втраті не менше ніж 70% ДА в стріатумі (хвостатому ядрі і шкаралупі). Причиною
виникнення рухових порушень є зменшення гальмівного дофамінового контролю,
здійснюваного нігростріарною системою,
і гіперактивація стріарних холінергічних нейронів [1, 8, 9]. Недостатність ДА-трансмісії,
що виникає внаслідок дегенерації значної
частини ДА-синтезуючих нейронів, веде до
підвищення активності ферментів катаболізму ДА-моноаміноксидази типу В (МАО-В)
і катехол-О-метилтрансферази (КОМТ) та
зміни функціональних взаємовідносин між
ДА і збуджуючим медіатором глутаматом.
У свою чергу, гіперактивація глутаматних
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рецепторів посилює потік іонів кальцію
та накопичення кальцію в ДА-нейроні, що
сприяє індукції механізмів пошкодження й
загибелі нігростріарних нейронів [14, 15].
Ключовим процесом, що призводить до
загибелі нейронів при ХП, є надмірне накопичення в них білка альфа-синуклеїну, який
і в нормі наявний у пресинаптичних закінченнях нейронів головного мозку. У спорадичних випадках ХП альфа-синуклеїн є
основним компонентом тілець Леві, що дає
підстави відносити ХП до синуклеїнопатій.
Важливу патогенетичну роль у процесі дегенерації відіграють також порушення функціонування мітохондрій і надмірне утворення активних форм кисню (оксидантний
стрес); збільшення внутрішньоклітинної
концентрації кальцію внаслідок впливу надмірної кількості збуджувальних амінокислот
(феномен ексайтотоксичності); запальна реакція мікроглії [2, 4].
Клініко-патоморфологічні співставлення
та нейровізуалізаційні дослідження показують, що перші симптоми хвороби з’явля
ються, коли чисельність нейронів компакт
ної частини чорної субстанції знижується
більше ніж на 50%, а вмістДА в смугастому
тілі — на 80%.
Морфологічні зміни при ХП локалізуються не лише в нігростріатумі, але й в інших
відділах головного мозку (блідій кулі, ядрах
середнього мозку, таламусі, блакитній плямі). Вважають, що рухові порушення в таких
хворих зумовлені не лише функціональними
змінами нейронних ансамблів у цих регіонах
мозку, але й порушенням взаємовідносин
між відповідними структурами стовбура,
підкіркових утворень та кори [12].
Важливо відзначити, що синтез ДА здійснюється не в аксоні, а в тілі ДА-нейрона,
що розташований у чорній субстанції, де
відбуваються поетапні ферментативні перетворення в ланцюзі «фенілаланін-тирозинL-ДОФА-ДА» [10, 11, 16]. Тут ДА «складується» в гранули зберігання і в разі потреби
транспортується до мікровезикул, розгалуження яких є пресинаптичною частиною
ДА-синапсу. Вивільнення ДА в синаптичну
щілину відбувається у вигляді кванта медіатора під впливом нервового імпульсу.
Взаємодіючи з ДА-рецептором постсинаптичної мембрани, ДА викликає її деполяризацію, після чого 80% вивільненого
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медіатора спрямовується в пресинаптичний
простір згідно з механізмом зворотного захоплення (re-uptake), а залишки ДА інактивуються з допомогою МАО-В і КОМТ.
Знання цих деталей синаптичної передачі
необхідні для медикаментозного керування
окремими етапами метаболізму нейромедіаторів при ХП.
ХП традиційно розглядається як захворювання, яке переважно вражає моторну сферу.
Класичні рухові прояви ХП — гіпокінезія, ригідність, тремор спокою — спричинені дегенерацією дофамінергічних нейронів компактної частини чорної субстанції і дефіцитом
ДА в стріатумі, що виникає внаслідок цього.
Але, окрім моторних симптомів, у клінічній
картині ХП наявні і немоторні прояви. До
того ж у міру прогресування захворювання
деякі з них набувають домінуючого клінічного значення, спричиняючи негативний
вплив на якість життя пацієнтів, призводячи
до їх інвалідизації та скорочуючи тривалість
життя. Немоторні прояви ХП включають вегетативні, психічні, диссомнічні, сенсорні та
деякі інші порушення [17, 18].
Більшість немоторних проявів з’являються
і наростають у міру прогресування захворювання — паралельно із посиленням рухових
розладів, але деякі немоторні прояви, такі як
порушення нюху, закрепи, депресія, розлади
поведінки уві сні зі швидкими рухами очей
(ШРО), больові синдроми, виникають до початку класичних моторних симптомів ХП.
У зв’язку із цим говорять про «премоторні
стадії» ХП. Відсутність специфічних симптомів робить клінічну діагностику ХП на «премоторній стадії» практично неможливою.
Проте обстеження пацієнтів із подібними
порушеннями з допомогою функціональних
методів нейровізуалізації та деяких інших інструментальних методів, особливо якщо вони
мають родичів, що страждають на ХП, — перспективний шлях до максимально раннього
виявлення ХП [19-21].
Досягнуті за останні десятиліття успіхи
щодо збільшення тривалості життя хворих
на ХП привели до того, що немоторні прояви
все частіше проявляються на пізніх стадіях
хвороби, особливо в осіб похилого віку. Згідно з даними Сіднейського мультицентрового
дослідження, що включало спостереження
за хворими на ХП протягом 20 років, немоторні симптоми, зазвичай резистентні до
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леводопи, інвалідизували пацієнтів більшою
мірою, ніж основні рухові прояви захворювання [22].
Нове розуміння механізмів розвитку ролі
немоторних проявів у структурі ХП має концепція Н. Вгаак і співавт. (2003), згідно з якою
дегенеративний процес не обмежується компактною частиною чорної субстанції, а послідовно охоплює велику кількість мозкових структур. Н. Вгаак і співавт. виділили
6 стадій розвитку патологічного процесу
при ХП [8]. Перша стадія характеризується
дегенерацією нюхової цибулини і переднього нюхового ядра, яка клінічно може проявлятися порушенням нюху. Друга стадія
характеризується залученням ядер стовбура мозку, що контролюють афективні, вегетативні функції, цикл «сон — неспання»,
і може проявлятися розладами поведінки
уві сні із ШРО, депресією, закрепами. Класичні моторні прояви ХП з’являються лише
на III і IV стадіях за Н. Вгаак, що пов’язано
з поширенням дегенеративного процесу на
чорну субстанцію. У фінальних V і VI стадіях
тільця Леві з’являються в лімбічних структурах і корі головного мозку, що призводить до
розвитку когнітивних, поведінкових і психотичних розладів [18, 23].
Відомо, що значна частина немоторних
проявів резистентна до препаратів леводопи, що вказує на їх зв’язок із дисфункцією
недофамінергічних систем: норадренергічних, серотонінергічних, холінергічних тощо.
Однак часто немоторні прояви виникають
чи посилюються у зв’язку з дією протипаркінсонічних засобів.
При оцінці темпу розвитку ХП як хронічного прогресуючого захворювання прий
нято визначати стадії хвороби. Існують різні класифікації стадійності перебігу ХП.
М.Б. Маньковський і співавт. (1982) виділяють три ступені захворювання, розділяючи
кожен із них на підгрупи А і Б відповідно до
клініко-функціональних проявів прогредієнтності перебігу ХП [5, 24].
Початковим проявам захворювання відповідає I ступінь. Ступінь ІА характеризується нерізко вираженим аміостатичним
симптомокомплексом, інколи невеликим
тремтінням (або лише тремтінням). Порушення рухових функцій не спостерігається.
Цей ступінь відповідає екстрапірамідній
недостатності. Для ступеня ІБ характерна
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загальмованість активних рухів, більш виражене тремтіння, початкові вегетативні порушення. При ступені II мають місце помірно
виражені зміни. Ступінь ІІА характеризується підвищенням тонусу м’язів у двох чи
більше кінцівках, помітним сповільненням
активних рухів або практично постійним
тремтінням, вираженою вегетативною симптоматикою; можуть порушуватися когнітивні функції. Такі хворі ще можуть виконувати свою професійну роботу, якщо вона не
пов’язана з тонкими і точними рухами. При
ступені ІІБ симптоматика ще більше наростає, часто порушена хода. Хворі вже не можуть працювати, але повністю себе обслуговують у побуті, виконують домашню роботу.
Важкому ступеню захворювання відповідає
III ступінь. Для ступеня ІІІА характерна виражена ригідність м’язів чи тремтіння, брадикінезія, порушення статики і ходи, різка
вегетативна дисфункція, значні зміни вищої
нервової діяльності, соматична патологія.
Можливість самообслуговування обмежена.
При ступені ІІІБ спостерігається майже повна знерухомленість, акінезія; хворі прикуті
до ліжка, самообслуговування, навіть елементарне, неможливе, необхідний постійний сторонній догляд.
На сьогодні використовують Міжнародну шкалу оцінки стадійності ХП М. Hoehn
і М. Yahr (1967) в модифікації О. Lindvall
(1987), яка за своєю градацією повністю збігається з функціональною класифікацією
М.Б. Маньковського і співавт. (1982) [19, 25].
Важливе значення для об’єктивізації етапів перебігу ХП набуває показник швидкості
прогресування захворювання. Пропонують
виділяти швидкий темп, який характеризується зміною стадій протягом 2 років, помірний — від 3 до 5 років і повільний — понад
5 років [8, 20, 26].
Залежно від переваги провідного симптому в тріаді рухових порушень визначають клінічну форму ХП: акінетико-ригіднотремтливу, ригідно-акінетико-тремтливу або
тремтливо-акінетико-ригідну.
Критерії «включення-виключення».
Існує понад тридцять неврологічних синдромів, схожих за клінічною картиною з ХП.
Тому для того, щоб правильно діагностувати захворювання і призначити ефективне
патогенетично значуще лікування, необхідна консультація лікаря, який має профільну
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спеціалізацію з екстрапірамідної патології.
Спочатку встановлюють синдромальний
діагноз паркінсонізму, при цьому враховують міжнародні критерії «включення-виключення» (А. Hughes, 1992 та UK Brain Bank
Criteria), а також вік хворого і супутню патологію [1, 4, 8].
На сьогодні існують сучасні методи діагностики ХП, такі як клінічний леводопатест, позитронно-емісійна томографія (ПЕТ),
електроміографія (ЕМГ) [20, 27].
Для встановлення леводопа-тесту протягом п’яти днів хворий повинен приймати леводопавмісні препарати в добовій дозі
200-250 мг, розділеній на три прийоми, після
чого реєструють ступінь зміни (зменшення)
показників рухових функцій з допомогою
спеціалізованої шкали Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale (UPDRS; III частина, моторна активність) [1, 8, 20]. Якщо очікувана
відповідь на леводопа-тестування не спостерігається, то з найбільшою ймовірністю
захворювання не можна розцінювати як ХП.
Одним із достовірних методів діагностики
захворювання вважається ПЕТ, яка дозволяє
виявити зниження активності дофамінергічної системи у відповідь на внутрішньовенне введення Fluorodopa ще на доклінічних
стадіях. Метод, який доступний для застосування в неврологічній клініці, — ЕМГ.
Важливою перевагою цього методу є його інформативність для виявлення субклінічних
і початкових проявів захворювання, а також
при оцінці ефективності протипаркінсонічних препаратів [5, 8, 28].
Принципи терапії. Традиційно лікарські засоби для лікування ХП розглядали
виключно як симптоматичну терапію. Раніше існувала думка, що лікування на початкових стадіях ХП не потрібно починати до
того часу, доки симптоми паркінсонізму не
почнуть впливати на соціальну, побутову та
професійну активність хворого. Однак досягнення у вивченні патогенезу ХП і поява
нових ефективних препаратів внесли відповідні зміни в стратегію і тактику патогенетичної терапії захворювання. Нещодавні
дослідження із застосуванням нейровізуалізаційних методів показали, що латентний
період від початку загибелі нігростріарних
нейронів до появи перших рухових симптомів ХП становить від 6 до 7 років. Посилення рухових порушень на ранній стадії ХП
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відбувається відносно швидко: за 1-й рік спостереження оцінка за шкалою UPDRS збільшується на 8-10 балів, що супроводжується
значним погіршенням якості життя [30, 31].
Вважають, що раннє призначення симптоматичної терапії має сприятливий вплив
щодо близького та тривалого покращення
рухових симптомів, якості життя і зменшення ймовірності ранньої появи моторних
флуктуацій і дискінезій. Наразі з’явилося
теоретичне і практичне підґрунтя для перегляду традиційного погляду на терміни початку дофамінергічної терапії при ХП. Початок лікування одразу після діагностики
захворювання розглядається як більш перспективна й ефективна стратегія фармакотерапії ХП [8, 20, 23].
Сучасна стратегія терапії ХП передбачає застосування засобів патогенетичного
впливу з одночасною профілактикою медикаментозних побічних ефектів, що виникають з огляду на значну токсичність багатьох
препаратів при багаторічному їх призначенні [20, 23, 32].
Г.Н. Крижановським і співавт. сформульована концепція комплексної патогенетичної
терапії (КПТ) ХП [1]. Принцип КПТ полягає
в поєднаному впливі лікарських засобів на
різні ланки патологічного процесу. Оскільки
між ланками патологічної системи паркінсонічного синдрому існують взаємопідсилюючі
зв’язки, така терапія несе більш значущий
лікувальний ефект порівняно з результатом
дії кожного препарату на окрему ланку патологічної системи (монотерапія). Цей ефект
може бути досягнутий застосуванням протипаркінсонічних засобів у зменшених дозах,
що знижує ймовірність потенціації нейротоксичної дії препаратів і розвитку побічних
явищ із вторинними медикаментозними синдромами, боротьба з якими може бути значно
важчою, ніж з основною хворобою.
Основні напрямки комплексної патогенетичної терапії повинні зводитись до
таких:
• регуляція дофамінергічної трансмісії у
функціональних умовах ДА-синапсу і пула
ДА-нейронів;
• керування синтезом ДА шляхом впливу на
недофамінергічну нейротрансмісію;
• зменшення ступеня прогресування захворювання з допомогою нейропротекції пошкоджених ДА-нейронів.
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Тактика ведення пацієнтів із ХП залежить
від вираженості функціональної недостатності, віку хворого, когнітивних та інших
немоторних порушень, індивідуальної чутливості до препаратів, фармакоекономічних
міркувань [1, 8, 33-35].
Завданням протипаркінсонічної терапії
є відновлення порушених рухових функцій
і підтримання оптимальної мобільності пацієнта протягом максимально тривалого періоду часу при зведенні до мінімуму ризику
побічних явищ та віддалених ускладнень
терапії. Окрім підтримання рухової функції,
слід прагнути до максимально можливої корекції немоторних проявів.
Оскільки дефіцит ДА в нігростріатумі при
ХП є ключовим механізмом патогенезу захворювання, хворі потребують дофамінергічної
замісної терапії. Загальновизнано, що леводопа, тобто лівообертаючий ізомер ДА, що проникає через гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ),
є найбільш адекватним препаратом для конт
ролю паркінсонічних симптомів. На сьогодні
леводопа в чистому вигляді не використовується внаслідок виражених побічних ефектів.
Категорично не можна вважати виправданими
попередні рекомендації доводити добову дозу
препарату до 3-8 г. Сучасні леводопавмісні
препарати складаються з комбінації леводопи
з інгібітором ДОФА-декарбоксилази (ІДК) —
карбідопою або бенсеразидом. Ці інгібітори
не проникають через ГЕБ і блокують перетворення екзогенно введеної леводопи в ДА тільки на периферії, збільшуючи тим самим концентрацію медіатора в нігростріатумі. Мета
леводопа-терапії — не ліквідувати повністю
усі симптоми захворювання, а достатньою
мірою покращити стан хворого при якомога
меншій добовій дозі [9, 16, 24].
За силою впливу на симптоми паркінсонізму леводопавмісні препарати перевершують усі інші засоби, що є в розпорядженні
сучасної фармакотерапії цього захворювання. На ранніх стадіях захворювання в деяких
хворих леводопа може повністю нівелювати
усі симптоми, роблячи хворого ззовні здоровим. Цей період лікування в спеціальній літературі має образну назву «honeymoon» —
«медовий місяць» (англ.) [20].
На думку багатьох спеціалістів, лікування
леводопою є класичною замісною терапією,
викликає покращення стану хворих, але не
зупиняє прогресування захворювання [16].
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Дві основні причини — властивість леводопи бути нейротоксичною і поява при тривалому лікуванні ускладнень, викликаних
застосуванням леводопи, — змушують утримуватись від замісної терапії до тих пір, доки
паркінсонічні симптоми явно не почнуть інвалідизувати хворих.
Інші засоби, у тому числі дофамінергічні
(амантадин, агоністи ДА-рецепторів, селегілін тощо), не можуть конкурувати з леводопавмісними препаратами за вираженістю
протипаркінсонічної дії.
На ранніх стадіях ХП як терапію першого
етапу доцільно застосовувати ДА-агоністи,
які в сучасних умовах відіграють все більшу роль і в лікуванні виражених стадій ХП
із метою леводопа-економного ефекту, особливо на тлі вже існуючих ускладнень лікування. Крім того, ДА-агоністи стимулюють
пресинаптичні рецептори, що знижує рівень
оксидантного стресу і забезпечує нейропротекторний ефект щодо ДА-нейронів [28, 31].
Важливим напрямком у патогенетичній
терапії ХП є застосування інгібіторів катаболізму ДА в базальних гангліях. Вважається,
що інгібітори МАО-В повинні призначатися хворим на ХП як препарати безумовного
вибору відразу ж, як тільки захворювання
діагностовано. На початкових стадіях інгібітори МАО-В можна застосовувати як монотерапію, на більш пізніх стадіях — у поєднанні з леводопавмісними препаратами, що
забезпечує зниження доз останніх на 20-30%
і сприяє зменшенню побічних явищ багаторічної лікарської терапії [8, 20, 35].
До нової генерації протипаркінсонічних
препаратів відносяться інгібітори КОМТ-фер
менту, який бере участь у розпаді ДА [21, 23].
Такий препарат, як Ентакапон, зарекомендував себе як облігатний засіб, призначений
для лікування і профілактики викликаних леводопою гіперкінезів і дискінезій.
Окремої оцінки заслуговує багатолітня
практика застосування антихолінергічних
засобів. Вважається, що клінічне застосування антихолінергіків повинно бути суворо диференційованим унаслідок частого
розвитку таких побічних явищ, як послаблення когнітивних функцій, деменція, галюцинації, тазові розлади. Це може бути
пов’язано із специфічним ефектом впливу даного класу препаратів на холінергічні
нейрони кори, особливо у хворих на ХП із
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підвищеним ризиком розвитку деменції. За
даними статистики, у хворих, які не отримували антихолінергіки, клінічні симптоми деменції виникають в 46% випадків,
а в пацієнтів, які приймали ці препарати, —
у 93% випадків [8]. Зважаючи на важливість
зазначених фактів для клініцистів, слід підкреслити, що антихолінергіки все ж продов
жують відігравати важливу роль у патогенетичній терапії ХП, особливо у випадках
недостатньої ефективності препаратів дофамінергічного ряду.
Сучасні успіхи в лікуванні ХП пов’язані
з новими уявленнями про механізм дії амантадину (стимуляція вивільнення ДА із ней
рональних депо, підвищення чутливості
рецепторів до ДА, гальмування процесу
зворотного поглинання медіатора пресинаптичним нейроном) [14]. Показано, що
амантадин значно послаблює збудливі глутаматні кортикостріарні впливи на холінергічні нейрони, зважаючи на що препарати
цього класу відносять до групи антагоністів
глутаматних рецепторів, до непрямих антихолінергіків і нейропротекторів. Як самостійний засіб амантадин добре зарекомендував себе в лікуванні початкових стадій
ХП, а застосування його в комплексній терапії захворювання дозволяє зменшити добові дози леводопи і вираженість побічних
явищ [1, 8].
До нових технологій лікарської терапії
слід віднести дуодопа-помпу, апоморфін
у помпі і для підшкірних ін’єкцій, новий селективний інгібітор МАО-В разагілін і агоніст ДА-рецепторів ротиготин у трансдермальній формі (пластир), показання для
призначення яких повинні бути розглянуті
окремо [20].
Представлені класи лікарських засобів патогенетичної дії ефективно впливають на клінічну симптоматику ХП. Проте
незворотна дегенерація значної популяції
ДА-нейронів нігростріатуму, яка відбувається при цьому захворюванні, і обґрунтовує
необхідність довічного прийому протипаркінсонічних препаратів.
Як уже було зазначено, одним із стратегічних напрямків консервативного лікування
ХП є використання принципу комплексної
патогенетичної терапії, який полягає в поєднаному медикаментозному впливі на окремі ланки патогенезу захворювання з метою
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взаємного потенціювання ефектів препаратів і мінімалізації їх добових доз.
У процесі тривалого (протягом 8-10 років)
спостереження за клінічним перебігом ХП
у 276 пацієнтів, що перебувають на обліку
у відділенні екстрапірамідних захворювань
нервової системи Державної установи «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова
Національної академії медичних наук Украї
ни», були проаналізовані особливості впливу комплексної патогенетичної терапії на
основні симптоми захворювання і частоту
побічних явищ при використанні основних
класів протипаркінсонічних препаратів [36].
Етапність лікування ХП визначалась хронічним прогресуючим характером перебігу
захворювання і стадійністю патологічного
процесу. Підбір фармакологічних засобів
у терапевтичний комплекс був зумовлений
стадією захворювання, домінуючим клінічним синдромом, індивідуальною переносимістю препаратів і залежав від психосоматичного статусу, віку пацієнта й тривалості
захворювання. Проте, незважаючи на дотримання цих правил, у більшості пацієнтів
неминуче виникали побічні явища при багаторічній фармакотерапії ХП, що значною
мірою перешкоджало ефективному патогенетичному лікуванню.
Встановлено, що найчастіше побічні явища спостерігались при застосуванні ДОФАвмісних препаратів (ДВП) — у 58%; дещо
рідше при призначенні амантадину (44%)
і холінолітиків (31%). Найрідше побічні явища виникали при лікуванні інгібіторами
МАО-В (9%). Під час терапії холінолітиками
найчастіше спостерігались побічні явища
у вегетативній нервовій системі, а саме сухість у роті (51%), порушення акомодації та
сечовиділення. Терапія амантадином майже
однаково часто викликала вегетативні побічні ефекти (13%), а також неврологічні (11%),
такі як збудження, безсоння, запаморочення, головний біль. Терапія ДВП найчастіше
ускладнювалась неврологічними побічними
ефектами (41%), більшість з яких становили
лікарські дискінезії.
Частота побічних явищ препаратів леводопи значною мірою визначається добовою дозою леводопи. Аналіз отриманих
результатів показав, що у хворих, які прий
мали леводопу з ІДК при добовій дозі леводопи до 750 мг, частота гастроентеральних,
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серцево-судинних і вегетативних побічних
явищ досить низька. Водночас частота неврологічних побічних ефектів при прийомі
цієї максимальної дози становила 58%. Якщо
пацієнт приймав ДВП у дозі, що перевищує
емпірично встановлену субмаксимальну добову дозу (500 мг у перерахунку на леводопу), частота побічних ефектів значно зростала порівняно з прийомом дози 375-500 мг:
частота гастроентеральних побічних ефектів — у 7, серцево-судинних — у 3-4, психічних — у 4 і неврологічних — у 2 рази. Цей
факт є додатковим підтвердженням того, що
багатолітнє лікування ХП за допомогою препаратів леводопа/ІДК слід проводити, не перевищуючи субмаксимальну дозу леводопи
500 мг [1, 35].
При тривалому перебігу ХП і багаторічній терапії ДВП настають зміни клінічної
картини захворювання, так званий клінічний поліморфоз симптомів, до основних
проявів якого відносяться дискінезії, а також низка специфічних феноменів, які проявляються коливаннями рухової активності у вигляді рухових флуктуацій протягом
доби [8, 20, 35]. До цих феноменів відносяться феномен виснаження ефекту разової дози
(«wearingoff»), феномен «включення-виключення («on-off»), феномен «застигання»
(«freezing»). Різноманітні дискінезії включають дистонію дії і періоду «виключення»,
дискінезію «піка дози», двофазну дискінезію, пароксизмальну непередбачувану дискінезію тощо. У пацієнтів із ХП, які отримували леводопу/ІДК понад 5 років, найчастіше
(48% випадків) спостерігається дискінезія
«піка дози»; кожний інший варіант спостерігався з частотою від 8 до 22%.
Частота лікарських дискінезій, виснаження ефекту добової дози ДВП, нерівномірність
дії ДВП протягом доби, феномен «включення-виключення» і «застигання» наростають
при збільшенні тривалості захворювання.
Вираженість феномену виснаження ефекту
добової дози ДВП, яка збігається зі зниженням ефективності лікування, значно зростає
після 10 років перебігу захворювання [24, 36].
Частота всіх типів клінічного патоморфозу збільшується і при наростанні ступеня
тяжкості ХП. Такі прояви клінічного патоморфозу, як нерівномірність дії ДВП протягом доби, коли така сама доза гірше діє в певні часи після прийому, а також феномени
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«включення-виключення» і «застигання»,
спостерігалися тільки у хворих на ХП при
III-IV стадії захворювання.
Слід підкреслити, що прояви клінічного
патоморфозу симптомів ХП наростали в пацієнтів при збільшенні добової дози ДВП,
особливо при перевищенні емпіричної максимальної добової дози леводопи понад
750 мг.
При аналізі вікових критеріїв ризику або
переваг використання основних протипаркінсонічних засобів, у тому числі леводопа
вмісних препаратів, ми вважаємо прийнятною межею для оцінки ефективності їх дії
умовні періоди до і після 60 років. Оскільки
лікування леводопавмісними препаратами
в пацієнтів, молодших за 60 років, із раннім
початком захворювання (до 45 років) часто
ускладнюється розвитком рухових флюктуа
цій і мимовільних рухів, слід вважати проблематичною можливість застосування препаратів у цій групі пацієнтів, а добова доза
леводопи не повинна перевищувати 200400 мг до того часу, поки не з’являться ознаки прогресу захворювання [24].
Побічні явища внаслідок тривалої терапії
леводопою виникали порівняно рідко у хворих, старших від 60 років. За результатами
довготривалого спостереження за 156 пацієнтами з ХП середнього (49-59 років) і похилого (60-74 роки) віку з різною вираженістю захворювання, які протягом 10-15 років
отримували леводопу/ІДК, встановлено, що
ефективність лікування залежить від віку
пацієнта до початку захворювання і тривалості лікування. Так, ефективність терапії
леводопою знижується при збільшенні прийому препаратів, що більш виражено у хворих середнього віку. Значна ефективність
лікування на початку хвороби частіше поєднується з виникненням побічних явищ у подальшому.
Дискінетичний синдром як ускладнення
терапії леводопою більше виражений у хворих середнього віку, у тому самому віці він
із найбільшою частотою трансформується
у феномен «включення-виключення». Когнітивні дисфункції у хворих похилого віку як
можливе ускладнення прийому лікарських
засобів можуть бути зумовлені багаторічним
застосуванням препаратів леводопи.
У структуру комплексної патогенетичної
терапії при ХП входить і нейрохірургічне
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лікування [37-39]. Вважають, що застосування нейрохірургічних методів лікування
ХП виправдано у випадках явної неефективності консервативної терапії. Показаннями
до хірургічного методу лікування є значне
зниження ефективності терапії леводопою,
прогресуюча інвалідизація. Показання для
оперативного втручання слід визначати
з обов’язковим урахуванням етико-деонтологічних аспектів. Хворі та члени їх родин
повинні бути поінформовані про відсутність
абсолютних гарантій користі хірургічного
лікування, імовірність розвитку післяопераційних ускладнень із ризиком для життя в 1-2% випадків, необхідність довічного
проведення патогенетичної терапії, оскільки операція не позбавляє хворого від ХП,
а лише пом’якшує окремі симптоми захворювання.
Останні півтора десятка років охарактеризувались впровадженням у практику лікування хвороби рухів принципово нової
функціональної нейрохірургічної технології — високочастотної стимуляції глибинних
відділів мозку, або глибинної стимуляції мозку (ГСМ), у англомовній літературі — deep
brain stimulation (DBS). Вона була вперше
запропонована групою французьких нейрохірургів із Гренобля (A.L. Benabid, P. Pollak).
Суть методу полягає в стереотаксичній імплантації електрода в мозкову «мішень» і виконанні його стимуляції імпульсним генератором у спеціально підібраному режимі. Дана
технологія пройшла успішну апробацію на
тисячах хворих із паркінсонізмом (особливо
при тремтливому фенотипі захворювання),
різними формами ідіопатичної і симптоматичної дистонії, есенціальним тремором та
іншими важкими і часто некурабельними
станами. Технологія ГСМ довела свою високу ефективність та надійність, низький ризик побічних ефектів, можливість здійснення тривалої стимуляції з підтримкою гідної
якості життя оперованих пацієнтів і членів
їх родин. Важливою перевагою ГСМ є можливість виконання двосторонньої операції
без небезпеки розвитку порушення бульбарних функцій. Слід відзначити, що, незважаючи на беззаперечну клінічну ефективність
операції, після виконання ГСМ не досягається припинення прогресування нейродегенеративного процесу. Звертає на себе увагу також поява повідомлень, що стосуються
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деяких ускладнень із боку емоційно-вольової, поведінкової та когнітивних сфер при
хронічній багаторічній ГСМ, що потребує
детального подальшого дослідження й аналізу тонких нейрофізіологічних механізмів
дії даної процедури.
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