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Novinky v neurologiiNovinky v neurologii

�� AntiepileptikaAntiepileptika

�� AntiparkinsonikaAntiparkinsonika

�� Léčba roztroušené sklerózyLéčba roztroušené sklerózy



AntiepileptikaAntiepileptika



Epilepsie Epilepsie -- historiehistorie
�� První zmínky o epilepsii lze nalézt První zmínky o epilepsii lze nalézt 

vv záznamech indické ayurvedské záznamech indické ayurvedské 
medicíny z 1,5 medicíny z 1,5 -- 4 tis. let př.n.l.  Popisy 4 tis. let př.n.l.  Popisy 
různých typů epileptických záchvatů různých typů epileptických záchvatů 
pocházejí z období Babylónské říše pocházejí z období Babylónské říše 
22 000 let př. n. l. Starověký názor, že 000 let př. n. l. Starověký názor, že 
se jedná o projev posedlosti démony se jedná o projev posedlosti démony 
nebo o nemoc seslanou bohy poněkud nebo o nemoc seslanou bohy poněkud 
změnila až hippokratovská medicína změnila až hippokratovská medicína 
půl století př.n.l.   půl století př.n.l.   půl století př.n.l.   půl století př.n.l.   

�� Ale i později ve středověku byla Ale i později ve středověku byla 
epilepsie stále považována za trest epilepsie stále považována za trest 
boží či posedlost ďáblem. Teprve boží či posedlost ďáblem. Teprve 
lékaři renesančního období se lékaři renesančního období se 
pokoušeli  pohlížet na epilepsii pokoušeli  pohlížet na epilepsii 
racionálnějiracionálněji

�� Padoucnice Padoucnice –– starý lidový název podle starý lidový název podle 
nápadného projevu pádu s křečeminápadného projevu pádu s křečemi



EpilepsieEpilepsie
�� onemocnění se spontánně se opakujícími epileptickými onemocnění se spontánně se opakujícími epileptickými 

záchvaty, kdy dochází ke vzniku patologických elektrických záchvaty, kdy dochází ke vzniku patologických elektrických 
výbojů v mozku,výbojů v mozku, které se projevují křečemi , škubáním těla které se projevují křečemi , škubáním těla 
a často i bezvědomíma často i bezvědomím (záleží kterou část mozku výboje zasahují)(záleží kterou část mozku výboje zasahují)

�� Etiologie:Etiologie:
Primární (idiopatická)Primární (idiopatická) –– u většiny nemocných není možné zjistit příčinu                         u většiny nemocných není možné zjistit příčinu                         

(dědičnost)(dědičnost)

SekundárníSekundární –– následek mozkového poškození během porodu, po následek mozkového poškození během porodu, po 
traumatu, infekci, nádoru, po intoxikacitraumatu, infekci, nádoru, po intoxikaci

�� Epidemiologie:Epidemiologie:

nejčastěji se vyskytující onemocnění CNSnejčastěji se vyskytující onemocnění CNS ((v ČR zhruba 1% populace v ČR zhruba 1% populace –– 100 tisíc pac.)100 tisíc pac.)



Epilepsie Epilepsie -- charakteristikacharakteristika

�� Klinický obraz :Klinický obraz :
závisí na oblasti CNS, která je postižena vysokofrekvenčním výbojem impulsů závisí na oblasti CNS, která je postižena vysokofrekvenčním výbojem impulsů 
–– ohnisko (místo primárního výboje) + zdali se šíří dál (místo sekundárního ohnisko (místo primárního výboje) + zdali se šíří dál (místo sekundárního 
výboje)výboje)
-- parciálníparciální
-- generalizované záchvatygeneralizované záchvaty : absence, záchvaty myoklonické, klonické, : absence, záchvaty myoklonické, klonické, -- generalizované záchvatygeneralizované záchvaty : absence, záchvaty myoklonické, klonické, : absence, záchvaty myoklonické, klonické, 
tonické, tonickotonické, tonicko--klonické, atonickéklonické, atonické
-- Status epilepticusStatus epilepticus –– záchvat trvající déle než 30 minut nebo intermitentní záchvaty záchvat trvající déle než 30 minut nebo intermitentní záchvaty 
trvající déle než 30 minut mezi nimiž nemocný  nenabude vědomítrvající déle než 30 minut mezi nimiž nemocný  nenabude vědomí

Zahájení terapie až po definitivním stanovení diagnózy epilepsie : nutno určit příčinu, Zahájení terapie až po definitivním stanovení diagnózy epilepsie : nutno určit příčinu, 
riziko opakování, typ záchvaturiziko opakování, typ záchvatu

Léčba: Chirurgická nebo stimulace nervus vagusLéčba: Chirurgická nebo stimulace nervus vagus
FarmakoterapieFarmakoterapie



AntiepileptikaAntiepileptika

�� Potlačují epileptické záchvatyPotlačují epileptické záchvaty

�� Co léčíme : nemoc? Její příčiny? Záchvaty?Co léčíme : nemoc? Její příčiny? Záchvaty?

�� Kritériem účinnosti : Kritériem účinnosti : dosažení úplného vymizení záchvatů, redukce dosažení úplného vymizení záchvatů, redukce 

počtu záchvatů počtu záchvatů –– neléčíme EEGneléčíme EEG

�� 40% epileptiků užívá antiepileptika doživotně40% epileptiků užívá antiepileptika doživotně

�� Podáváním antiepileptik epilepsii neléčíme Podáváním antiepileptik epilepsii neléčíme –– jen potlačujeme jen potlačujeme 

rozvoj epileptického záchvaturozvoj epileptického záchvatu



AntiepileptikaAntiepileptika

�� Mechanismus účinku antiepileptik:Mechanismus účinku antiepileptik:
-- blokáda napěťově vázaných Nablokáda napěťově vázaných Na++ a Ca a Ca + + kanálůkanálů
-- posílení GABAergní inhibiceposílení GABAergní inhibice
-- potlačení účinku excitačních AMKpotlačení účinku excitačních AMK

�� Antiepileptika dělíme:Antiepileptika dělíme:
1) klasická 1) klasická –– primidon, fenytoin, benzodiazepiny (clonazepam, clobazam)primidon, fenytoin, benzodiazepiny (clonazepam, clobazam)

2) standardní 2) standardní –– carbamazepin, kyselina valproovácarbamazepin, kyselina valproová

3) nová 3) nová –– gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, tiagabin, topiramat, vigabatrin, gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, tiagabin, topiramat, vigabatrin, 
pregabalin, felbamat, oxcarbamazepin, zonisamid, lacosamid,pregabalin, felbamat, oxcarbamazepin, zonisamid, lacosamid,
rufinamid,stiripentol,rufinamid,stiripentol,



Taktika léčby epilepsieTaktika léčby epilepsie

�� Léčbu zahajujeme monoterapií Léčbu zahajujeme monoterapií nejčastěji carbamazepin, valproat nejčastěji carbamazepin, valproat 
nebo lamotrigin nebo lamotrigin (nižší riziko NÚ), dávku zvyšujeme do (nižší riziko NÚ), dávku zvyšujeme do 
maximálního limitu maximálního limitu –– pokud neúspěchpokud neúspěch

�� Monoterapie druhým lékemMonoterapie druhým lékem
�� Poté kombinace s dalším lékem Poté kombinace s dalším lékem (empirický a individuální přístup)(empirický a individuální přístup)Poté kombinace s dalším lékem Poté kombinace s dalším lékem 

�� Pravděpodobnost vymizení záchvatů:Pravděpodobnost vymizení záchvatů:
monoterapie prvním lékem monoterapie prvním lékem –– 47% (CA,VA,LA)47% (CA,VA,LA)
monoterapie druhým lékem monoterapie druhým lékem –– 13% (TO,LE,  ga, vig, preg)13% (TO,LE,  ga, vig, preg)
monoterapie třetím lékem monoterapie třetím lékem –– 1%1%
kombinace dvou léků kombinace dvou léků –– 60+3%60+3%

2020--25% pacientů s epilepsií je farmakorezistentní25% pacientů s epilepsií je farmakorezistentní



Nová antiepileptikaNová antiepileptika

Podání prvního z nich, vigabatrinu bylo povoleno v r. 1989Podání prvního z nich, vigabatrinu bylo povoleno v r. 1989

VIGABATRINVIGABATRIN (Sabril(Sabril®®) 500mg) 500mg
-- Inhibicí GABA Inhibicí GABA –– transaminázy zvyšuje koncentraci GABAtransaminázy zvyšuje koncentraci GABA
-- léčba rezistentní parciální epilepsie, Westův syndromléčba rezistentní parciální epilepsie, Westův syndrom
-- u 30u 30--40% pacientů vyvolává zúžení zorného pole (délka 40% pacientů vyvolává zúžení zorného pole (délka 

terapie terapie –– více jak 1 rok, výše dávky více jak 1 rok, výše dávky –– víc jak 1gm, víc jak 1gm, 
pohlaví pohlaví –– chlapci) chlapci) –– KONTROLA ZORNÉHO POLE!KONTROLA ZORNÉHO POLE!

-- antiepileptický účinek nastupuje během 2antiepileptický účinek nastupuje během 2--12 týdnů12 týdnů
-- NÚ NÚ –– ospalost , závraťospalost , závrať
-- podáváme jen při selhání jiných možnostípodáváme jen při selhání jiných možností
-- počáteční dávka 1gm až 3gm za denpočáteční dávka 1gm až 3gm za den



LAMOTRIGINLAMOTRIGIN
(Lamictal (Lamictal ®®, Plexxo , Plexxo ®®, Lamogine , Lamogine ®®, Epiral , Epiral ®®, Epimil , Epimil ®®,  …. ,  …. ®®))
25, 50, 100mg25, 50, 100mg

-- v ČR registrován v roce 1992 pro léčbu parciálních záchvatův ČR registrován v roce 1992 pro léčbu parciálních záchvatů

-- užívají milióny lidí, nejlépe prozkoumané nové antiepileptikumužívají milióny lidí, nejlépe prozkoumané nové antiepileptikum

-- primárním účinkem je blokáda napěťově řízených Naprimárním účinkem je blokáda napěťově řízených Na++ kanálů, dále působí kanálů, dále působí -- primárním účinkem je blokáda napěťově řízených Naprimárním účinkem je blokáda napěťově řízených Na++ kanálů, dále působí kanálů, dále působí 
na Cana Ca2+2+ a GABA mechanizmus, snižuje aktivitu excitačních aminokyselina GABA mechanizmus, snižuje aktivitu excitačních aminokyselin

-- je schválen pro monoterapii i přídavnou léčbu parciálních i generalizovaje schválen pro monoterapii i přídavnou léčbu parciálních i generalizova--
ných záchvatů, lze použít i v těhotenství (↓konc. LTG ných záchvatů, lze použít i v těhotenství (↓konc. LTG –– zvýšená clearence)zvýšená clearence)

-- NÚ: vyrážka NÚ: vyrážka –– rash  a toxická epidermální nekrolýza (rychlá titrace rash  a toxická epidermální nekrolýza (rychlá titrace ––
zpomalit), bolest hlavy, ospalost , ataxie, diplopie, nauseazpomalit), bolest hlavy, ospalost , ataxie, diplopie, nausea

-- mimo epilepsii je indikován při léčbě bipolární poruchy mimo epilepsii je indikován při léčbě bipolární poruchy (depresivní fáze)(depresivní fáze)

-- interakce: lamotrigin x hormonální antikoncepce (může docházet ke snížení interakce: lamotrigin x hormonální antikoncepce (může docházet ke snížení 
plasmatických konc. až o 50%) plasmatických konc. až o 50%) –– týden bez medikacetýden bez medikace

-- mmá příznivý efekt na kognitivní funkce, antidepresivní účinky, stabilizuje náladuá příznivý efekt na kognitivní funkce, antidepresivní účinky, stabilizuje náladu



Toxická epidermální nekrolýzaToxická epidermální nekrolýza
Toxická epidermální nekrolýzaToxická epidermální nekrolýza (Lyellův (Lyellův 

syndrom, "syndrom opařené kůže"syndrom, "syndrom opařené kůže") ) –– na na 
velkých plochách kůže se rozvíjí splývající erytém, velkých plochách kůže se rozvíjí splývající erytém, 
puchýře a buly, později mokvající eroze a cárovité puchýře a buly, později mokvající eroze a cárovité 
olupování kůže připomínající rozsáhlé opaření. Na olupování kůže připomínající rozsáhlé opaření. Na 
sliznicích dutiny ústní, spojivek, genitálu a perianálně sliznicích dutiny ústní, spojivek, genitálu a perianálně sliznicích dutiny ústní, spojivek, genitálu a perianálně sliznicích dutiny ústní, spojivek, genitálu a perianálně 
jsou erodované plochy, často krvácející a hemoragické jsou erodované plochy, často krvácející a hemoragické 
strupy. Celkový stav je špatný, s horečkami, může dojít strupy. Celkový stav je špatný, s horečkami, může dojít 
ke krvácení do zažívacího traktu a dalším komplikacím ke krvácení do zažívacího traktu a dalším komplikacím 
na vnitřních orgánech, letalita je až 30%.na vnitřních orgánech, letalita je až 30%.
výskyt 1:1000výskyt 1:1000



GABAPENTINGABAPENTIN
(Neurontin (Neurontin ®®, Gabalept , Gabalept ®®, Gabator , Gabator ®®, APO, APO--GAB GAB ®®,….) ,….) 
cps. 100, 300, 400, 600, 800mgcps. 100, 300, 400, 600, 800mg

-- klinicky je používán od r. 1993, klinicky je používán od r. 1993, v ČR používán od r. 1997v ČR používán od r. 1997

-- způsobuje zvýšení syntézy GABA a působí na způsobuje zvýšení syntézy GABA a působí na 
alfa2delta1 podjednotce napěťově řízeného kalciového alfa2delta1 podjednotce napěťově řízeného kalciového 
kanálu, má analgetický účinekkanálu, má analgetický účinekkanálu, má analgetický účinekkanálu, má analgetický účinek

-- NÚ: vzácné , častější je nárůst váhy NÚ: vzácné , častější je nárůst váhy (↑ chuť k jídlu)(↑ chuť k jídlu)

-- Interakce Interakce –– nejsou mezi nejsou mezi GAB a FENO,FENY,VAL,CARGAB a FENO,FENY,VAL,CAR

-- je schválen pro monoterapii je schválen pro monoterapii (od 12let)(od 12let) i přídavnou léčbu i přídavnou léčbu (od 6let)(od 6let)

epilepsie, pro léčbu neuropatické bolesti (cca 75% epilepsie, pro léčbu neuropatické bolesti (cca 75% 
preskripce) preskripce) –– hlavní indikacehlavní indikace

-- Dávkování: 900Dávkování: 900-- 3600mg3600mg
existují studie existují studie -- dávky 4800dávky 4800--6000mg (↑ NÚ)6000mg (↑ NÚ)



LEVETIRACETAMLEVETIRACETAM

(Keppra(Keppra®®) ) –– 250, 500, 1000mg250, 500, 1000mg

-- strukturně odvozen od piracetamu (původně byl vyvíjen jako strukturně odvozen od piracetamu (původně byl vyvíjen jako 
kognitivum k léčbě Alzheimerovi demence), kognitivum k léčbě Alzheimerovi demence), v ČR od roku 2001v ČR od roku 2001

-- vykazuje silnou antiepileptickou aktivitu (jeden z vykazuje silnou antiepileptickou aktivitu (jeden z -- vykazuje silnou antiepileptickou aktivitu (jeden z vykazuje silnou antiepileptickou aktivitu (jeden z 
nejbezpečnějších léků)nejbezpečnějších léků)

-- MÚ: váže se na synaptický vezikulární protein SV2AMÚ: váže se na synaptický vezikulární protein SV2A
-- v Evropě je schválen k monoterapii u pacientů starších 16 letv Evropě je schválen k monoterapii u pacientů starších 16 let

jako přídavná terapie od 1 měsícejako přídavná terapie od 1 měsíce

-- nebyla prokázána žádná léková interakce nebyla prokázána žádná léková interakce –– možnost kombinacímožnost kombinací

-- NÚ: somnolence , závraťNÚ: somnolence , závrať
-- lék není nutné titrovat lék není nutné titrovat (denní dávka 1000(denní dávka 1000--3000mg)3000mg)

-- v současné době je dostupný v tbl., gtt, inj.v současné době je dostupný v tbl., gtt, inj.



TOPIRAMATTOPIRAMAT
(Topamax(Topamax®®, Topiramat Ratiopharm , Topiramat Ratiopharm ®®, …) 25, 50, 100mg, …) 25, 50, 100mg
-- v ČR registrován v roce 1996v ČR registrován v roce 1996

-- původně vyvíjen jako antidiabetikum, analog fruktopyranósypůvodně vyvíjen jako antidiabetikum, analog fruktopyranósy

-- širokospektré antiepileptikum s dobrou snášenlivostíširokospektré antiepileptikum s dobrou snášenlivostí
-- používá se v monoterapii používá se v monoterapii (od 6 let)(od 6 let) i jako přídavná terapie parc. i gener. i jako přídavná terapie parc. i gener. 

záchvatů záchvatů (od 2 let), (od 2 let), profylaxe migrenózních bolestí hlavyprofylaxe migrenózních bolestí hlavyzáchvatů záchvatů (od 2 let), (od 2 let), profylaxe migrenózních bolestí hlavyprofylaxe migrenózních bolestí hlavy
-- potrava nemá vliv na vstřebávánípotrava nemá vliv na vstřebávání

-- dávka: začíná se dávkou 25mg, postupně zvyšuje až na 200mg/dendávka: začíná se dávkou 25mg, postupně zvyšuje až na 200mg/den
(max. denní dávka 500mg, lze zvýšit až na 1000mg/den)(max. denní dávka 500mg, lze zvýšit až na 1000mg/den)

-- MÚ: působí více mechanismy MÚ: působí více mechanismy –– blokáda Nablokáda Na+ + kanálů, blokáda kanálů, blokáda 
glutamátových Rp., zvýšením GABA aktivity, inhibicí karboanhydrázy ….glutamátových Rp., zvýšením GABA aktivity, inhibicí karboanhydrázy ….

-- NÚ: somnolence, poruchy koncentrace, parestézie, pokles hmotnosti, NÚ: somnolence, poruchy koncentrace, parestézie, pokles hmotnosti, 
riziko zvýšené tvorby ledvinových kamenůriziko zvýšené tvorby ledvinových kamenů

-- nové testované indikace: léčba alkoholové závislostinové testované indikace: léčba alkoholové závislosti



PREGABALINPREGABALIN
(Lyrica(Lyrica®®) ) –– 75, 150mg75, 150mg

-- klinicky u nás používán o roku 2005, jako: klinicky u nás používán o roku 2005, jako: přídatnápřídatná terapie u terapie u 
parciálních epilepsií parciálních epilepsií (farmakorezistentní epilepsie)(farmakorezistentní epilepsie)

-- má analgetické a anxiolytické účinkymá analgetické a anxiolytické účinky
-- MÚ: podobý gabapentinu, působí na alfa2delta1 podjednotce MÚ: podobý gabapentinu, působí na alfa2delta1 podjednotce 

napěťově řízeného Canapěťově řízeného Ca2+2+ kanálu kanálu (redukuje vyplavování excitačně (redukuje vyplavování excitačně 
působícího kalciapůsobícího kalcia),), má analgetický účinekmá analgetický účinekpůsobícího kalciapůsobícího kalcia),), má analgetický účinekmá analgetický účinek

-- je vylučován ledvinami je vylučován ledvinami (opatrnost u nemocných s poruchou ledvin), (opatrnost u nemocných s poruchou ledvin), 
nemetabolizuje se nemetabolizuje se –– žádné lékové interakcežádné lékové interakce

-- NÚ: somnolence, závratě, nárust váhy, hypersenzitivita NÚ: somnolence, závratě, nárust váhy, hypersenzitivita 
(angioedém), oční nežádoucí účinky(angioedém), oční nežádoucí účinky

-- další indikací je léčba periferní neuropatické bolesti další indikací je léčba periferní neuropatické bolesti (diabetická (diabetická 
neuropatie),neuropatie), generalizovaná úzkostná poruchageneralizovaná úzkostná porucha

-- podává se 2podává se 2--3x denně v dávce1503x denně v dávce150--600mg600mg
-- pozitivně ovlivňuje spánek, zlepšuje usínání a upravuje architekturu spánkupozitivně ovlivňuje spánek, zlepšuje usínání a upravuje architekturu spánku



TIAGABINTIAGABIN

(Gabitril (Gabitril ®®) ) 55,10,,10,15mg15mg

-- V ČR registrován od roku 1999V ČR registrován od roku 1999

-- inhibuje reinhibuje re--uptake GABA (↑ hladinu GABA v mozku), je uptake GABA (↑ hladinu GABA v mozku), je -- inhibuje reinhibuje re--uptake GABA (↑ hladinu GABA v mozku), je uptake GABA (↑ hladinu GABA v mozku), je 
metabolizován přes cytochrom P450metabolizován přes cytochrom P450

-- antiepileptikum s úzkým spektrem účinku, v ČR u pacientů s antiepileptikum s úzkým spektrem účinku, v ČR u pacientů s 
farmakorezistentní fokální epilepsiífarmakorezistentní fokální epilepsií

-- používá se v přídatné terapii parciálních záchvatů dospělých a dětí používá se v přídatné terapii parciálních záchvatů dospělých a dětí 
od 12 letod 12 let

-- NÚ: vyšší incidence neurotropních NÚ: somnolence, závrať, anxieta, NÚ: vyšší incidence neurotropních NÚ: somnolence, závrať, anxieta, 
třestřes

-- podává se ve dvou podává se ve dvou –– třech denních dávkách 30třech denních dávkách 30--50mg/den během 50mg/den během 
jídlajídla



OXCARBAZEPINOXCARBAZEPIN
(Trileptal (Trileptal ®®, , Oxkarbazepin MylanOxkarbazepin Mylan)150,300, 600mg)150,300, 600mg

-- v ČR momentálně není registrovaný, nedováží se (dostupný na v ČR momentálně není registrovaný, nedováží se (dostupný na 
Slovensku)Slovensku)

-- oxoderivát carbamazepinu oxoderivát carbamazepinu –– nižší indukce jat. enzymůnižší indukce jat. enzymů
-- způsobuje blokádu napěťově řízených kanálůzpůsobuje blokádu napěťově řízených kanálů
-- používá se v léčbě parciálních záchvatů v monoterapii  i jako používá se v léčbě parciálních záchvatů v monoterapii  i jako 

přídatná terapie v dávce 600přídatná terapie v dávce 600--2400mg/den2400mg/den
-- kožní toxicita, hyponátremie, agranulocytóza, aplastická anemiekožní toxicita, hyponátremie, agranulocytóza, aplastická anemie
-- vyvolává málo lékových interakcí, vyvolává málo lékových interakcí, ↓↓ účinnost horm. antikoncepceúčinnost horm. antikoncepce
-- NÚ: únavnost, závratě, somnolence NÚ: únavnost, závratě, somnolence –– jsou poměrně častéjsou poměrně časté
-- účinnost je podobná carbamazepinu a valproátu, ale s lepší účinnost je podobná carbamazepinu a valproátu, ale s lepší 

snášenlivostísnášenlivostí
-- probíhají studie s podáním u neuropatické bolestiprobíhají studie s podáním u neuropatické bolesti



FELBAMATFELBAMAT

(Taloxa (Taloxa ®®) ) –– 400,600mg400,600mg

-- určen pro pacienty s farmakorezistentní epilepsií určen pro pacienty s farmakorezistentní epilepsií 
(pomáhá pacientům u kterých selhalo 6(pomáhá pacientům u kterých selhalo 6--8 antiepileptik), 8 antiepileptik), 
LennoxLennox--Gastautův syndrom (dospělí i děti)Gastautův syndrom (dospělí i děti)LennoxLennox--Gastautův syndrom (dospělí i děti)Gastautův syndrom (dospělí i děti)

-- chemicky příbuzný meprobamatuchemicky příbuzný meprobamatu
-- závažné NÚ: aplastická anemie, hepatotoxicita (nutný závažné NÚ: aplastická anemie, hepatotoxicita (nutný 

monitoring jaterních funkcí a krevního obrazu)monitoring jaterních funkcí a krevního obrazu)
-- působí na napěťově řízené Na a Ca kanály a blokuje působí na napěťově řízené Na a Ca kanály a blokuje 

NMDA receptoryNMDA receptory
-- iniciální dávka je 1,2g iniciální dávka je 1,2g –– zvyšuje se až na dávku 2,4zvyšuje se až na dávku 2,4--3,6g3,6g

-- dnes není registrován v ČR dnes není registrován v ČR –– mimořádný dovozmimořádný dovoz



ZONISAMIDZONISAMID
(Zonegran(Zonegran®®) ) --25,50,100mg25,50,100mg

-- širokospektré antiepileptikum , vyvinut v Japonskuširokospektré antiepileptikum , vyvinut v Japonsku
-- registrován v USA a v Evropě (v ČR už ANO) k terapii registrován v USA a v Evropě (v ČR už ANO) k terapii 

farmakorezistentních fokálních záchvatůfarmakorezistentních fokálních záchvatů
-- parciální záchvaty se sekundární generalizací parciální záchvaty se sekundární generalizací (v kombinaci)(v kombinaci)

MÚ: působí na napěťově řízené NaMÚ: působí na napěťově řízené Na++ a Caa Ca2+2+ kanály, kanály, -- MÚ: působí na napěťově řízené NaMÚ: působí na napěťově řízené Na++ a Caa Ca2+2+ kanály, kanály, 
inhibuje karboanhydrázuinhibuje karboanhydrázu

-- Úvodní dávka je 50mg, obvyklá dávka je 300Úvodní dávka je 50mg, obvyklá dávka je 300--500mg/den500mg/den
-- NÚ: pozor závažné vyrážky, NÚ: pozor závažné vyrážky, Stevens Johnsonův syndromStevens Johnsonův syndrom

-- Malé riziko lékových interakcíMalé riziko lékových interakcí
-- NÚ: somnolence, ataxie, únavnost, pankreatitidaNÚ: somnolence, ataxie, únavnost, pankreatitida
-- Japonští lékaři zkouší preparát i u pacientů Japonští lékaři zkouší preparát i u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou s Parkinsonovou chorobou (pacienti nereagující na levodopa)(pacienti nereagující na levodopa)



LACOSAMIDLACOSAMID

(Vimpat(Vimpat®®)) 50,100,150, 200mg50,100,150, 200mg
-- derivát benzylpropionamiduderivát benzylpropionamidu
-- určen k přídavné terapii parciálních záchvatů, pro pacienty určen k přídavné terapii parciálních záchvatů, pro pacienty 

starší 16 letstarší 16 let
-- registrován v USA (dostupný od června 2009), u nás registrován v USA (dostupný od června 2009), u nás 

registrován takéregistrován takéregistrován takéregistrován také
-- MÚ: blokáda napěťově řízených NaMÚ: blokáda napěťově řízených Na++ kanálů kanálů –– novým způsobem novým způsobem 

(ovlivňuje kanály se zvýšenou aktivitou a prodlužuje jejich neaktivní stav, stabilizace (ovlivňuje kanály se zvýšenou aktivitou a prodlužuje jejich neaktivní stav, stabilizace 
hyperexcitabilní membrány neuronů))hyperexcitabilní membrány neuronů))

-- NÚ: NÚ: závrat ězávrat ě, bolesti hlavy, nevolnost, rozmazané vidění, , bolesti hlavy, nevolnost, rozmazané vidění, 
nevhodný pro pacienty s rizikem suicidanevhodný pro pacienty s rizikem suicida

-- Potrava neovlivňuje rychlost ani rozsah vstřebáváníPotrava neovlivňuje rychlost ani rozsah vstřebávání
-- úvodní dávka 2x50mg, max. dávka úvodní dávka 2x50mg, max. dávka –– 400mg/den 400mg/den (2 denní (2 denní 

dávky)dávky)

-- registrovány jsou 3 lékové formy tbl., gtt, inj.registrovány jsou 3 lékové formy tbl., gtt, inj.



RUFINAMIDRUFINAMID
(Inovelon(Inovelon®®) ) –– 200, 400mg200, 400mg

-- triazolkarboxamidové antiepileptikumtriazolkarboxamidové antiepileptikum
-- od roku 2008 schválen jako orphan drugs EMEAod roku 2008 schválen jako orphan drugs EMEA
-- od 1.6.2008 je registrován v ČR k terapii Lennoxod 1.6.2008 je registrován v ČR k terapii Lennox--

Gastautova syndromu Gastautova syndromu pro pacienty od 4 letpro pacienty od 4 let

LennoxLennox--Gastautův syndrom (LGS) je těžká epileptická Gastautův syndrom (LGS) je těžká epileptická -- LennoxLennox--Gastautův syndrom (LGS) je těžká epileptická Gastautův syndrom (LGS) je těžká epileptická 
encefalopatie s vazbou na dětský věk a výrazně encefalopatie s vazbou na dětský věk a výrazně 
nepříznivou prognózou nepříznivou prognózou (představuje 1(představuje 1––4 % ze všech epilepsií, avšak 4 % ze všech epilepsií, avšak 
10 % z epileptických syndromů s počátkem před 5. rokem věku). Optimální 10 % z epileptických syndromů s počátkem před 5. rokem věku). Optimální 
léčba LGS zůstává nejistá. U 47léčba LGS zůstává nejistá. U 47––76 % pacientů je nutná trvalá domácí péče 76 % pacientů je nutná trvalá domácí péče 
nebo institucionalizace, protože jsou mentálně postižení a trpí až do nebo institucionalizace, protože jsou mentálně postižení a trpí až do 
dospělosti farmakorezistentními záchvatydospělosti farmakorezistentními záchvaty

-- MÚ: není zcela znám, Působí modulaci NaMÚ: není zcela znám, Působí modulaci Na++ kanálů, kanálů, 
prodlužuje jejich inaktivní stav, a blokuje šíření záchvatové prodlužuje jejich inaktivní stav, a blokuje šíření záchvatové 
aktivity z epileptogenního ložiska aktivity z epileptogenního ložiska 



STIRIPENTOLUMSTIRIPENTOLUM

(Diacomit(Diacomit®®) ) –– 250, 500mg250, 500mg
-- v ČR registrován, nemá stanovenu úhraduv ČR registrován, nemá stanovenu úhradu
-- ↑množství GABA uvolněné do synaptické štěrbiny, u ↑množství GABA uvolněné do synaptické štěrbiny, u 

dospělých pacientů zklamáním, ale působí dobře u dětídospělých pacientů zklamáním, ale působí dobře u dětí
-- používá se u dětí s velmi vzácným typem epilepsie používá se u dětí s velmi vzácným typem epilepsie 

označované jako označované jako „závažná myoklonická epilepsie v „závažná myoklonická epilepsie v označované jako označované jako „závažná myoklonická epilepsie v „závažná myoklonická epilepsie v 
časném dětském věku (SMEI)“, která je známá také jako časném dětském věku (SMEI)“, která je známá také jako 
syndrom Dravetové. Tento typ epilepsie postihuje malé syndrom Dravetové. Tento typ epilepsie postihuje malé 
děti děti (výskyt na1/30.000 dětí, dvakrát častěji u chlapců, z epilepsií v 1. roce života (výskyt na1/30.000 dětí, dvakrát častěji u chlapců, z epilepsií v 1. roce života 
tvoří 5%)tvoří 5%)

-- Diacomit se používá jako přídavek ke klobazamu a valproátu (jiná Diacomit se používá jako přídavek ke klobazamu a valproátu (jiná 
antiepileptika) pro léčbu generalizovaných tonickoantiepileptika) pro léčbu generalizovaných tonicko--klonických klonických 
záchvatů (závažnějších záchvatů se ztrátou vědomí), nejsouzáchvatů (závažnějších záchvatů se ztrátou vědomí), nejsou--li li 
dostatečně kontrolovány klobazamem a valproátem.dostatečně kontrolovány klobazamem a valproátem.



ESLICARBAMAZEPIN ACETÁTESLICARBAMAZEPIN ACETÁT

(Zebinix(Zebinix®®, Exalief, Exalief®®))

-- objevena v roce 1996objevena v roce 1996
-- strukturně je podobná carbamazepinustrukturně je podobná carbamazepinu-- strukturně je podobná carbamazepinustrukturně je podobná carbamazepinu
-- u nás zaregistrován u nás zaregistrován –– přípravek Exalief tbl. přípravek Exalief tbl. 400, 600, 400, 600, 

800mg800mg

-- určen k léčbě parciálních záchvatů , jen jako určen k léčbě parciálních záchvatů , jen jako 
přídavná terapiepřídavná terapie

-- Užívá se v jedné denní dávceUžívá se v jedné denní dávce
-- MÚ: blokáda napěťově řízených NaMÚ: blokáda napěťově řízených Na++ kanálů kanálů 
-- NÚ: závratě, ospalost (časté 1 pacient z 10)NÚ: závratě, ospalost (časté 1 pacient z 10)



Antiepileptika ve vývojiAntiepileptika ve vývoji

BRIVARACETAM BRIVARACETAM 
--strukturně podobný levetiracetamu strukturně podobný levetiracetamu (4(4--nn--propyl analog)propyl analog)

-- stejný MÚ stejný MÚ ––váže se také na synaptický vezikulární protein váže se také na synaptický vezikulární protein 
SV2A (10x vyšší afinita)SV2A (10x vyšší afinita)

-- momentálně probíhá 3.fáze klinického zkoušenímomentálně probíhá 3.fáze klinického zkoušení-- momentálně probíhá 3.fáze klinického zkoušenímomentálně probíhá 3.fáze klinického zkoušení
-- metabolizuje se v játrech metabolizuje se v játrech –– riziko interakcíriziko interakcí

SELETRACETAM SELETRACETAM –– na rozdíl od brivaracetamu se na rozdíl od brivaracetamu se 
nemetabolizuje játrynemetabolizuje játry

TALAMPANEL TALAMPANEL –– antagonista AMPA Rp, zkouší se jeho antagonista AMPA Rp, zkouší se jeho 
účinnost u parciálních záchvatů, u Parkinsonovi choroby a účinnost u parciálních záchvatů, u Parkinsonovi choroby a 
u některých mozkových nádorů, u amyotrofické laterální u některých mozkových nádorů, u amyotrofické laterální 
sklerózysklerózy



Antiepileptika ve vývojiAntiepileptika ve vývoji

FLUOROFELBAMAT FLUOROFELBAMAT –– fluorovaný felbamat, neměl by fluorovaný felbamat, neměl by 
vyvolávat fatální NÚ, aplastickou anemii a jaterní selhánívyvolávat fatální NÚ, aplastickou anemii a jaterní selhání

GANAXOLON GANAXOLON ––((bb--metylmetyl--allopregnanolon)allopregnanolon) neurosteroid neurosteroid 
(neurosteroidy jsou hormony produkované mozkem, působí na GABA Rp, (neurosteroidy jsou hormony produkované mozkem, působí na GABA Rp, (neurosteroidy jsou hormony produkované mozkem, působí na GABA Rp, (neurosteroidy jsou hormony produkované mozkem, působí na GABA Rp, 
změněná aktivita těchto hormonů může mít vliv na patologické stavy jako: změněná aktivita těchto hormonů může mít vliv na patologické stavy jako: 
premenstruační syndrom, deprese, epilepsie..), působí negenomovým premenstruační syndrom, deprese, epilepsie..), působí negenomovým 
mech. účinku mech. účinku –– působí na Rp.působí na Rp. (steroidní struktura)(steroidní struktura)

RETIGABIN RETIGABIN –– širokospektré antiepileptikum, krátký biolog. širokospektré antiepileptikum, krátký biolog. 
poločas poločas (MÚ: ovlivnění draslíkových kanálů) GSK+Valeant(MÚ: ovlivnění draslíkových kanálů) GSK+Valeant



Antiepileptika Antiepileptika -- těhotenstvítěhotenství

Epilepsie a léčba antiepileptikyEpilepsie a léčba antiepileptiky nejsou kontraindikací pro těhotenstvínejsou kontraindikací pro těhotenství

-- Přibližně 1/200 těhotných žen trpí epilepsiíPřibližně 1/200 těhotných žen trpí epilepsií
-- 33--5/1000 narozených dětí budou děti žen s epilepsií5/1000 narozených dětí budou děti žen s epilepsií
-- Těhotenství může epilepsii zhoršit(17Těhotenství může epilepsii zhoršit(17--46%), zlepšit(546%), zlepšit(5--24%), nechá 24%), nechá 

beze změn(51beze změn(51--80%)80%)
Neexistuje žádný oficiální standardNeexistuje žádný oficiální standard-- Neexistuje žádný oficiální standardNeexistuje žádný oficiální standard

-- Užívání 1 antiepileptika v těhoteství představuje riziko výskytu velké Užívání 1 antiepileptika v těhoteství představuje riziko výskytu velké 
vrozené vady 4vrozené vady 4--6% (26% (2--3x vyšší než u normální populace) 3x vyšší než u normální populace) –– rozštěp rtu, rozštěp rtu, 
kardiovaskulární malformace, defekty neurální trubicekardiovaskulární malformace, defekty neurální trubice

-- Kombinace více antiepileptik představuje vyšší rizikoKombinace více antiepileptik představuje vyšší riziko
-- Preferujeme monoterapii v co nejnižší účinné dávcePreferujeme monoterapii v co nejnižší účinné dávce
�� Prokázané teratogenyProkázané teratogeny: : fenytoin, karbamazepin , valproát, fenobarbital , 
� Relativně bezpečná AE v monoterapii: lamotrigin, gabapentin
� prevence malformací – kyselina listová 4-10mg/den 



Status epilepticusStatus epilepticus
�� Příčiny:Příčiny:

-- nízká hladina antiepileptik, včetně nonnízká hladina antiepileptik, včetně non--compliance pacientacompliance pacienta

-- cerebrovaskulární příhodacerebrovaskulární příhoda
-- trauma, metabolický rozvrat (metabolická encefalopatie)trauma, metabolický rozvrat (metabolická encefalopatie)
-- tumor nebo infekce CNS (encefalitida, AIDS)tumor nebo infekce CNS (encefalitida, AIDS)-- tumor nebo infekce CNS (encefalitida, AIDS)tumor nebo infekce CNS (encefalitida, AIDS)
-- předávkování drogami, abstinenční syndrompředávkování drogami, abstinenční syndrom

Život ohrožující stav Život ohrožující stav –– mortalita 8mortalita 8--32% 32% (u dospělých)(u dospělých)

�� Farmakoterapie:Farmakoterapie:
1.1. diazepam i.v., při nemožnosti žilního přístupu per rectum diazepam i.v., při nemožnosti žilního přístupu per rectum (celková dávka 30mg)(celková dávka 30mg)

2.2. fenytoin inj. fenytoin inj. (nesmí přijít do styku s glukózou (nesmí přijít do styku s glukózou –– vysráží se) vysráží se) do celkové dávky 1250mgdo celkové dávky 1250mg

3. 3. midazolam i.v. nebo valproat i.v.midazolam i.v. nebo valproat i.v.
4. pokud záchvat trvá déle než 45 min. 4. pokud záchvat trvá déle než 45 min. –– provede se barbiturátové kómaprovede se barbiturátové kóma
thiopentalem, pentobarbitalem nebo propofolem a postupně snižujeme dávkuthiopentalem, pentobarbitalem nebo propofolem a postupně snižujeme dávku



Alternativní léčba Alternativní léčba -- ketogenní dietaketogenní dieta
�� Ketogenní dieta je alternativní způsob léčby epilepsie, užívaný především v USA a v Ketogenní dieta je alternativní způsob léčby epilepsie, užívaný především v USA a v 

Kanadě. Pomocí diety se dařilo a dodnes daří vyléčit asi 30 % dětí, jejichž záchvaty Kanadě. Pomocí diety se dařilo a dodnes daří vyléčit asi 30 % dětí, jejichž záchvaty 
nebylo možné přivést pod kontrolu pomocí léků nebylo možné přivést pod kontrolu pomocí léků 

�� Léčba trvá celkem dva až tři roky.Léčba trvá celkem dva až tři roky. Zahajuje se půstem, který má zlikvidovat tělesné Zahajuje se půstem, který má zlikvidovat tělesné 
zásoby glukózy a přinutit organismus spalovat ke získávání energie tuk. V krvi se zásoby glukózy a přinutit organismus spalovat ke získávání energie tuk. V krvi se 
zvýší hladina ketonů, dochází k acidóze a díky omezení příjmu tekutin i k částečné zvýší hladina ketonů, dochází k acidóze a díky omezení příjmu tekutin i k částečné 
dehydrataci. Jakmile tento proces začne, zahajuje se vlastní dieta, charakteristická dehydrataci. Jakmile tento proces začne, zahajuje se vlastní dieta, charakteristická 
vysokým příjmem tuků, omezením uhlohydrátů a proteinů (poměr tuků vůči vysokým příjmem tuků, omezením uhlohydrátů a proteinů (poměr tuků vůči 
uhlohydrátům a proteinům dohromady je postupně 5:1 uhlohydrátům a proteinům dohromady je postupně 5:1 -- 2:1 a zákazem cukru v 2:1 a zákazem cukru v 
jakékoliv podobě. Po dobu nejméně dvou let je nutné přesné měření a vážení všech jakékoliv podobě. Po dobu nejméně dvou let je nutné přesné měření a vážení všech 
uhlohydrátům a proteinům dohromady je postupně 5:1 uhlohydrátům a proteinům dohromady je postupně 5:1 -- 2:1 a zákazem cukru v 2:1 a zákazem cukru v 
jakékoliv podobě. Po dobu nejméně dvou let je nutné přesné měření a vážení všech jakékoliv podobě. Po dobu nejméně dvou let je nutné přesné měření a vážení všech 
surovin, výběr potravin, ale i léků, vitamínů a potravinových doplňků podle složení, surovin, výběr potravin, ale i léků, vitamínů a potravinových doplňků podle složení, 
pečlivá kontrola všeho, co dítě přijímá (např. je nezbytné odhalit a do denních dávek pečlivá kontrola všeho, co dítě přijímá (např. je nezbytné odhalit a do denních dávek 
započítat "skrytý cukr v ovocných šťávách, hořčici, ale i v zubní pastě, vyloučit umělá započítat "skrytý cukr v ovocných šťávách, hořčici, ale i v zubní pastě, vyloučit umělá 
sladidla ukrývající se za různými názvy a zkratkami atd.). sladidla ukrývající se za různými názvy a zkratkami atd.). 

�� Výsledky, kterých lékaři předepisující ketogenní dietu dosahují, jsou slibné: třetina Výsledky, kterých lékaři předepisující ketogenní dietu dosahují, jsou slibné: třetina 
dětí, na jejichž záchvaty neplatily dostupné léky, se po třech letech diety vrátila k dětí, na jejichž záchvaty neplatily dostupné léky, se po třech letech diety vrátila k 
normální stravě a záchvaty se neobnovily. U části ostatních bylo možné snížit dávky normální stravě a záchvaty se neobnovily. U části ostatních bylo možné snížit dávky 
léků. To ostatně platí i v průběhu diety, kdy bývá možné dávky léků snížit podle toho, léků. To ostatně platí i v průběhu diety, kdy bývá možné dávky léků snížit podle toho, 
jak se projeví účinnost ketózyjak se projeví účinnost ketózy



Slavní lidé s epilepsií Slavní lidé s epilepsií 
�� Historické osobnostiHistorické osobnosti

�� SocratesSocrates
�� Apoštol PavelApoštol Pavel
�� Alexandr VelikýAlexandr Veliký
�� Julius CaesarJulius Caesar
�� Johanka z ArkuJohanka z Arku
�� Napoleon BonaparteNapoleon Bonaparte

�� HudbaHudba

�� Niccolo PaganiniNiccolo Paganini
�� Georg Friedrich HandelGeorg Friedrich Handel
�� Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven
�� David Byron (Uriah Heep)David Byron (Uriah Heep)
�� Neil Young Neil Young 
�� Martha Curtis (houslistka)Martha Curtis (houslistka)

�� Napoleon BonaparteNapoleon Bonaparte
�� Dante AligieriDante Aligieri
�� Gustave FlaubertGustave Flaubert
�� Lord ByronLord Byron
�� Charles DickensCharles Dickens
�� Fiodor DostojevskijFiodor Dostojevskij
�� Jean Baptist MoliereJean Baptist Moliere
�� Lewis CarrollLewis Carroll
�� Agatha ChristieAgatha Christie
�� Vincent Van GoghVincent Van Gogh
�� Isaac NewtonIsaac Newton
�� Alfred NobelAlfred Nobel
�� Richard BurtonRichard Burton

�� Martha Curtis (houslistka)Martha Curtis (houslistka)
�� Elton JohnElton John
�� Ian CurtisIan Curtis
�� Mike Nolan (Buck's Fizz)Mike Nolan (Buck's Fizz)
�� Petr Iljič ČajkovskýPetr Iljič Čajkovský



AntiparkinsonikaAntiparkinsonika



Parkinsonova nemocParkinsonova nemoc

--onemocnění pojmenované po Dr.Jamesuonemocnění pojmenované po Dr.Jamesu
Parkinsonovi, londýnském lékaři, který ji roku Parkinsonovi, londýnském lékaři, který ji roku 
1817 jako první popsal1817 jako první popsal

--původní název "paralysis agitans" původní název "paralysis agitans" -- česky dle některých česky dle některých --původní název "paralysis agitans" původní název "paralysis agitans" -- česky dle některých česky dle některých 
pramenů "obrna třaslavá",pramenů "obrna třaslavá",

--chronické progresivní degenerativní onemocnění mozku, chronické progresivní degenerativní onemocnění mozku, 
způsobené odumíráním dopaminergních neuronů (s.nigrae), způsobené odumíráním dopaminergních neuronů (s.nigrae), 
s následným deficitem dopaminus následným deficitem dopaminu

-- příznaky se projeví až při minimálně 50% poklesu počtu příznaky se projeví až při minimálně 50% poklesu počtu 
dopaminergních neuronů (hladina dopaminu ve striatu se dopaminergních neuronů (hladina dopaminu ve striatu se 
sníží o 70sníží o 70--80%)80%)



Parkinsonova nemocParkinsonova nemoc

Epidemiologie:Epidemiologie:
-- postihuje 100postihuje 100--150 pacientů na 100 tisíc obyvatel150 pacientů na 100 tisíc obyvatel
-- onemocní asi 1% obyvatel starších 60 letonemocní asi 1% obyvatel starších 60 let

Etiologie Etiologie && patogeneze:patogeneze: není známa ….není známa ….

-- Idiopatická (neznámé příčiny Idiopatická (neznámé příčiny –– genetické abnormality?!)genetické abnormality?!)

-- Exotoxické faktory  Exotoxické faktory  -- dopaminergní neurotoxin MPTP dopaminergní neurotoxin MPTP 
(methylphenyltetrahydropyridin)(methylphenyltetrahydropyridin)

-- Endotoxické faktory:Endotoxické faktory:



Diagnostika Parkinsonovy nemociDiagnostika Parkinsonovy nemoci

-- bradykinezebradykineze –– progresivní snížení rychlosti pohybů + progresivní snížení rychlosti pohybů + 
porucha iniciace volního pohybu (akineze)porucha iniciace volního pohybu (akineze)
-- změny držení těla, parkisonická chůze: šouravá, těžko se 

rozcházejí, špatně náhle zastavují nebo mění směr

-- svalová rigiditasvalová rigidita –– projevuje se ↑ svalovým tonemprojevuje se ↑ svalovým tonem-- svalová rigiditasvalová rigidita –– projevuje se ↑ svalovým tonemprojevuje se ↑ svalovým tonem
-- detekovatelná jako zvýšená resistence vůči pasivnímu pohybu 

končetin)

-- tremor tremor -- klidový třesklidový třes –– akrálně vyjádřený s frekvencí akrálně vyjádřený s frekvencí 
44--6Hz, ustupující při volním pohybu a ve spánku6Hz, ustupující při volním pohybu a ve spánku

-- jednostranný začátek, přítomnost klidového třesu, progresivní průběh, jednostranný začátek, přítomnost klidového třesu, progresivní průběh, 
přetrvávající asymetrie, významná odpověď na Lpřetrvávající asymetrie, významná odpověď na L--DOPA, DOPA, 



Léčba PNLéčba PN
-- časné fáze nemoci jsou dopaminergní léčbou dobře časné fáze nemoci jsou dopaminergní léčbou dobře 

zvládnutelnézvládnutelné
-- riziko pozdních hybných a psychických komplikací riziko pozdních hybných a psychických komplikací –– vznikají vznikají 

progresí onemocnění a vlivem antiparkinsonické léčbyprogresí onemocnění a vlivem antiparkinsonické léčby

-- Pozdní hybné komplikace :Pozdní hybné komplikace :
Fluktuace hybnosti    Fluktuace hybnosti    -- wearing offwearing off –– zkracování účinku Lzkracování účinku L--DOPYDOPY-- Fluktuace hybnosti    Fluktuace hybnosti    -- wearing offwearing off –– zkracování účinku Lzkracování účinku L--DOPYDOPY

-- onon--off fluktuaceoff fluktuace –– pacient přechází z dobré pacient přechází z dobré 
hybnosti během několika minut do stádia ztuhlosti (bez vlivu medikace)hybnosti během několika minut do stádia ztuhlosti (bez vlivu medikace)

-- dyskinezedyskineze –– projevují se při vrcholu a poklesu hladiny Lprojevují se při vrcholu a poklesu hladiny L--DOPYDOPY
-- offoff––dystoniedystonie –– ranní bolestivé křeče dolních končetinranní bolestivé křeče dolních končetin

-- Psychické komplikace :Psychické komplikace :
-- kognitivní dysfunkce kognitivní dysfunkce –– mohou vést až k demencimohou vést až k demenci
-- psychotické komplikacepsychotické komplikace



Farmakoterapie Parkinsonovy choroby

Cílem léčby je zmírnění příznaků onemocnění a oddálení nástupu hybných a 
psychotických pozdních komplikací

- NENÍ KAUZÁLNÍ jen symptomatická TERAPIE
- ALE má pozitivní vliv na kvalitu života a délku života pacienta a jeho 

zapojení do společnosti, destigmatizace…. 
- trvá dlouhodobě (snášenlivost léčby)
- často je postupně potřeba kombinované léčby

- L-DOPA (dopaminergní léčiva) – významnější vliv na rigiditu a hypokinezi
- Anticholinergika – významnější vliv na tremor

- Na začátku terapie je třeba pacienty informovat o omezených 
možnostech antiparkinsonickýchch NÚ (Odpověď na léčbu obecně 
postupně klesá)

- u starších pacientů je nutno titrovat dávku (65 let a více) – riziko 
rozvoje stavů zmatenosti)



Farmakoterapie Parkinsonovy nemoci
mechanismy účinku

Posílení dopaminergní neurotransmise v substancia nigra
� Prekurzor dopaminu - L-DOPA (levodopa)

• Inhibitory dopa-dekarboxylasy – karbidopa, benserazid

• Inhibitory COMT – entakapon, tolkapon

� Inhibitory MAO-B – selegilin, rasagilin� Inhibitory MAO-B – selegilin, rasagilin

� Agonisté dopaminergních receptorů – pramipexol, ropinirol, 
pergolid, rotigotin, (cabergolin, bromokryptin, lisurid, tergurid), 
apomorfin

� amantadin

Anticholinergika
� biperiden, benztropin, procyklidin



� Zlatý standard léčby PN, v poslední době se ustupuje od jejího podání v 
počátečních stádiích (vyjímka staří a polymorbidní pacienti) → pokročilá 
stádia PN

Dopamin nelze užít při léčbě Parkinsonismu přímo → neprochází přes 
HEB a způsobil by výrazné NÚ na periferii

- prekurzor dopaminu - L-DOPA (pro svou blízkost tyrosinu využívá 
aktivní transport jak v GIT tak na HEB). Strava bohatá na bílkoviny 

LL--DOPA (levodopa)DOPA (levodopa)

aktivní transport jak v GIT tak na HEB). Strava bohatá na bílkoviny 
zpomaluje absorpci 

- do CNS se ovšem dostává pouze 1-3% dávky!

- v CNS je L-DOPA bioaktivována dopadekarboxylasou na dopamin →
ve striatu kompenzuje nedostatečnou dopaminergní neurotrasmisi.

- NÚ: nausea, zvracení, posturální hypotenze (preventivní podání 
domperidonu), riziko indukce pozdních hybných komplikací (dlouhodobé užívání)

- KI: glaukom s úzkým úhlem

- rychle vstřebatelné i retardované formy (na noc)

- léčbu zahajujeme nízkou dávkou a postupně zvyšujeme



LL--DOPA + inhibitoryDOPA + inhibitory
L-DOPA: kombinace s inhibitory dopa-dekarboxylasy – karbidoba, 

benserazid
-tyto inhibitory neprocházejí přes HEB, brání periferní dekarboxylaci L-DOPY
L-DOPA + karbidopa (NAKOM, ISICOM) – 250/25; 100/25

SINEMET 250/25;100/25 – retardované tablety
L-DOPA + benserazid (MADOPAR) – 200/50; 100/25; 50/12,5

L-DOPA: kombinace s inhibitory dopa-dekarboxylasy + inhibitory COMT
L-DOPA + karbidopa + entecapon 50/12,5/200  (STALEVO)

100/25/200
150/37,5/200
200/50/200

Současné podání entecaponu zvyšuje biologickou dostupnost levodopy → 
můžeme snížiti dávku L-DOPY a tím se sníží NÚ léčby



Levodopa Levodopa –– nová LFnová LF

Duodopa Duodopa –– intestinální gel 100ml=2000/500intestinální gel 100ml=2000/500
-- 1ml gelu obsahuje 20mg levodopy a 5mg carbidopy1ml gelu obsahuje 20mg levodopy a 5mg carbidopy
-- gel se podává pomocí pumpy sondou přímo do dvanáctníkugel se podává pomocí pumpy sondou přímo do dvanáctníku

(sonda je zavedena perkutánní endoskopickou gastrostomií)(sonda je zavedena perkutánní endoskopickou gastrostomií)

IndikaceIndikace: léčba: léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, která reaguje na léčbu pokročilé Parkinsonovy nemoci, která reaguje na léčbu IndikaceIndikace: léčba: léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, která reaguje na léčbu pokročilé Parkinsonovy nemoci, která reaguje na léčbu 
levodopou a je doprovázena těžkým kolísáním motoriky a hyperlevodopou a je doprovázena těžkým kolísáním motoriky a hyper--
/dyskinezí, pokud dostupné kombinace antiparkinsonik neposkytují /dyskinezí, pokud dostupné kombinace antiparkinsonik neposkytují 
uspokojivé výsledky.uspokojivé výsledky.

Před zavedením permanentní sondy je požadován positivní test klinické odpovědi Před zavedením permanentní sondy je požadován positivní test klinické odpovědi 
na přípravek Duodopa podávaný dočasnou nasoduodenální sondouna přípravek Duodopa podávaný dočasnou nasoduodenální sondou

Celková dávka se skládá ze tří dávek: ranní jednorázová 100Celková dávka se skládá ze tří dávek: ranní jednorázová 100--200mg levodopy, 200mg levodopy, 
průběžná udržovací 20průběžná udržovací 20--200mg + další jednorázová 200mg + další jednorázová –– dle potřebydle potřeby



Duodopa intestinal gelDuodopa intestinal gel



Inhibitory katecholInhibitory katechol--OO--methylmethyl--
transferázy (COMT)transferázy (COMT)

COMT COMT –– je enzym konvertující Lje enzym konvertující L--DOPA na neúčinný DOPA na neúčinný 
metabolit 3metabolit 3--oo--methyldopumethyldopu

-- uplatňují se jako přídavek k terapii s Luplatňují se jako přídavek k terapii s L--DOPA a užívají se DOPA a užívají se 
s každou dávkou→ s každou dávkou→ umožňují snížení celkové dávky Lumožňují snížení celkové dávky L--DOPA(až DOPA(až 
o 30%)o 30%)

-- zvyšují plasmatický poločas, dostupnost pro mozek a tím zvyšují plasmatický poločas, dostupnost pro mozek a tím -- zvyšují plasmatický poločas, dostupnost pro mozek a tím zvyšují plasmatický poločas, dostupnost pro mozek a tím 
prodlužují účinek, zkracují offprodlužují účinek, zkracují off--periody až o 30%periody až o 30%

-- Způsobují oranžové zbarvení moče ! Způsobují oranžové zbarvení moče ! (upozornit pacienty)(upozornit pacienty)
ENTECAPONENTECAPON –– neprochází HEB, používá se samostatně (COMTAN neprochází HEB, používá se samostatně (COMTAN 

200mg) nebo v kombinaci (STALEVO)200mg) nebo v kombinaci (STALEVO)
TOLCAPONTOLCAPON –– prochází HEB, byl na několik let stažen z trhu prochází HEB, byl na několik let stažen z trhu ––

případy fulminantní jaterní nekrózy případy fulminantní jaterní nekrózy –– dnes opět používán (TASMAR dnes opět používán (TASMAR 
100mg)100mg)–– rezervní preparát při selhání entecaponu (u pacientů rezervní preparát při selhání entecaponu (u pacientů 
pravidelná kontrola jaterních funkcí)pravidelná kontrola jaterních funkcí)



Inhibitory MAOInhibitory MAO--BB

SELEGILIN SELEGILIN --5,10mg5,10mg
-- Ireverzibilní blokátor monoaminooxidásy BIreverzibilní blokátor monoaminooxidásy B
-- Předpokládá se, že redukuje riziko oxidativního stresu redukcí tvorby volných Předpokládá se, že redukuje riziko oxidativního stresu redukcí tvorby volných 

radikálů (neuroprotektivní efekt se nepodařilo spolehlivě potvrdit)radikálů (neuroprotektivní efekt se nepodařilo spolehlivě potvrdit)
-- Léčba selegilnem oddaluje potřebu zahájení terapie LLéčba selegilnem oddaluje potřebu zahájení terapie L--DOPADOPA
-- Používán při zahajování medikamentózní lečby PNPoužíván při zahajování medikamentózní lečby PN
-- Riziko u starších pacientů Riziko u starších pacientů –– koincidence s kardiálním onemocněním→ riziko koincidence s kardiálním onemocněním→ riziko 

koronárních úmrtí (max. dávka 5mg)koronárních úmrtí (max. dávka 5mg)koronárních úmrtí (max. dávka 5mg)koronárních úmrtí (max. dávka 5mg)
-- Riziko vzniku závislosti Riziko vzniku závislosti –– je metabolizován na metamfetamin a amfetamin je metabolizován na metamfetamin a amfetamin 

(abstineční příznaky při vysazení)(abstineční příznaky při vysazení)
-- Nesmí se kombinovat s jakýmikoliv antidepresivy (odstup 4 týdnů)Nesmí se kombinovat s jakýmikoliv antidepresivy (odstup 4 týdnů)

RASAGILIN (AzilectRASAGILIN (Azilect®® tbl.tbl.))
-- nový selektivní inhibitor IMAOnový selektivní inhibitor IMAO--BB
-- samostatně nebo v kombinaci s levodopousamostatně nebo v kombinaci s levodopou
-- KI: pacienti se závažným onemocněním jaterKI: pacienti se závažným onemocněním jater
-- Indikován v počátečním i pokročilém stádiu PN Indikován v počátečním i pokročilém stádiu PN –– dávka 1mg 1xdennědávka 1mg 1xdenně



Agonisté dopaminuAgonisté dopaminu

-- nejmladší skupina léčiv určená k léčbě PNnejmladší skupina léčiv určená k léčbě PN
-- přímo stimulují dopaminové Rp ve striatu, přestupují HEBpřímo stimulují dopaminové Rp ve striatu, přestupují HEB
-- NÚ: podobné jako při terapii levodopou NÚ: podobné jako při terapii levodopou –– nausea, posturální nausea, posturální 

hypotenze, zmatenost až psychóza s halucinacemihypotenze, zmatenost až psychóza s halucinacemi
(vznikají stimulací periferníchD2 receptorů→zmírníme domperidonem)(vznikají stimulací periferníchD2 receptorů→zmírníme domperidonem)

-- nežádoucí účinky je možné zmírnit postupnou titrací dávkynežádoucí účinky je možné zmírnit postupnou titrací dávky

Dělí se na :Dělí se na :
1.1. Ergolinové Ergolinové –– lisurid, tergurid, bromokriptin, pergolid, cabergolin, lisurid, tergurid, bromokriptin, pergolid, cabergolin, 

dihydroergokriptindihydroergokriptin
2.2. NonNon--ergolinové ergolinové –– pramipexol, ropinirol, rotigotin, sumanirolpramipexol, ropinirol, rotigotin, sumanirol
3.3. ApoApo--morfin morfin –– struktura podobná nejvíce přirozenému dopaminustruktura podobná nejvíce přirozenému dopaminu



Agonisté dopaminuAgonisté dopaminu

1. Ergolinové 1. Ergolinové –– deriváty námelových alkaloidůderiváty námelových alkaloidů
-- působí i na serotoninové receptory (halucinace, psychózy)působí i na serotoninové receptory (halucinace, psychózy)
-- lze je kombinovat s ostatními antiparkinsonikylze je kombinovat s ostatními antiparkinsoniky
-- mají i jiné indikace kromě PN, hyperprolaktinémie, akromegaliemají i jiné indikace kromě PN, hyperprolaktinémie, akromegalie
-- působí vzácné, ale velmi závažné fibrotické komplikace působí vzácné, ale velmi závažné fibrotické komplikace –– fibróza srdečních fibróza srdečních 

chlopní, plicní či retroperitoneální fibróza → spíše používáme nonergolinové chlopní, plicní či retroperitoneální fibróza → spíše používáme nonergolinové 
derivátyderivátyderivátyderiváty

Pergolid (PERMAX) Pergolid (PERMAX) –– 1mg1mg
-- agonista Dagonista D11,D,D22 a Da D3 3 receptorů s poločasem 27 hodinreceptorů s poločasem 27 hodin
-- dobrá GIT snášenlivost, nízké riziko posturální hypotenzedobrá GIT snášenlivost, nízké riziko posturální hypotenze
-- NÚ: fibrózní změny na srdečních chlopní→ dnes používán při nesnášenlivosti NÚ: fibrózní změny na srdečních chlopní→ dnes používán při nesnášenlivosti 

jiných preparátů (nutná echokardiografická kontrola)jiných preparátů (nutná echokardiografická kontrola)

Lisurid (LYSENYL FORTE), Tergurid (MYSALFON), bromokriptin (MEDOCRIPTIN, Lisurid (LYSENYL FORTE), Tergurid (MYSALFON), bromokriptin (MEDOCRIPTIN, 
PARLODEL), Cabergolin (DOSTINEX)PARLODEL), Cabergolin (DOSTINEX)



AgonistéAgonisté dopaminudopaminu

NonergolinovéNonergolinové
PRAMIPEXOL (MIRAPEXIN)PRAMIPEXOL (MIRAPEXIN)--0,18mg, 0,7mg0,18mg, 0,7mg
-- vysoce selektivní agonista D2 receptorů s afinitou i k vysoce selektivní agonista D2 receptorů s afinitou i k 

D3 receptorůmD3 receptorům
-- podává se samostaně nebo v kombinaci s levodopou podává se samostaně nebo v kombinaci s levodopou ––

3xdenně3xdenně3xdenně3xdenně
-- NÚ: závratě, ortostatická hypotenze, náhlé usnutíNÚ: závratě, ortostatická hypotenze, náhlé usnutí
-- používá se jako monoterapie v počátečním stádiu používá se jako monoterapie v počátečním stádiu 

choroby  (oddálení terapie levodopou)choroby  (oddálení terapie levodopou)
-- syndrom neklidných nohou syndrom neklidných nohou –– dávkování 1x denně: 2dávkování 1x denně: 2--3 3 

hod. před spanímhod. před spaním
MIRAPEXIN 0,26mg 0,52mg 2,1mgMIRAPEXIN 0,26mg 0,52mg 2,1mg
Retardované tabletyRetardované tablety
Dávkování 1x denněDávkování 1x denně



AgonistéAgonisté dopaminudopaminu
ROPINIROL (REQUIP) 1, 2, 5mgROPINIROL (REQUIP) 1, 2, 5mg
-- selektivní D2 a D3 agonista s dlouhým poločasem a nízkou selektivní D2 a D3 agonista s dlouhým poločasem a nízkou 

frekvencí nežádoucích účinků psychiatrického charakteru frekvencí nežádoucích účinků psychiatrického charakteru 
–– dávkování 3xdenně spolu s jídlem (7,5dávkování 3xdenně spolu s jídlem (7,5--15mg denně)15mg denně)

-- v současnosti patří mezi nejbezpečnější preparáty v terapii v současnosti patří mezi nejbezpečnější preparáty v terapii 
PN→ používán jako zahajovací léčba PN→ používán jako zahajovací léčba –– snižuje riziko snižuje riziko 
vzniku dyskinezí a zpomaluje progresi onemocněnívzniku dyskinezí a zpomaluje progresi onemocněnívzniku dyskinezí a zpomaluje progresi onemocněnívzniku dyskinezí a zpomaluje progresi onemocnění

-- ověřena bezpečnost a efektivita u věkové skupiny nad 70 ověřena bezpečnost a efektivita u věkové skupiny nad 70 
letlet

-- v kombinaci s levodopou snižuje její dávku o 20%v kombinaci s levodopou snižuje její dávku o 20%
-- používá se i k léčbě neklidných nohoupoužívá se i k léčbě neklidných nohou ((ADARTREL 0,25; 0,5; 2mg)ADARTREL 0,25; 0,5; 2mg)
REQUIP modutab REQUIP modutab –– 2mg,4mg,8mg2mg,4mg,8mg
Dávkování 1xdenněDávkování 1xdenně



Z důvodu ochrany osobních údajů znemožnila aplikace PowerPoint automatické stažení tohoto externího obrázku. Chcete-li jej stáhnout a zobrazit, k lepněte na panelu zpráv na položku Možnosti a pak klepněte na možnost Povolit externí obsah.

Agonisté dopaminu Agonisté dopaminu -- nonergolinovénonergolinové

ROTIGOTIN (NEUPRO) ROTIGOTIN (NEUPRO) –– 2, 4, 6, 8mg/24hod2, 4, 6, 8mg/24hod
-- Agonista všech podtypů dopaminových receptorů Agonista všech podtypů dopaminových receptorů DD33,D,D22,D,D11,je podáván ,je podáván 

transdermálně ve formě náplasti (syndrom neklidných nohou)transdermálně ve formě náplasti (syndrom neklidných nohou)
-- lze ho kombinovat s levodopoulze ho kombinovat s levodopou
-- aplikace 1x za 24 hodin (střídat místa)aplikace 1x za 24 hodin (střídat místa)
-- výhoda: výhoda: stabilní hladina látky v tělestabilní hladina látky v těle

pacienti kteří špatně polykajípacienti kteří špatně polykají

APOMORFIN (APOAPOMORFIN (APO--GO)GO)
-- nejstarší klinicky užívaný preparát z této skupinynejstarší klinicky užívaný preparát z této skupiny
-- přímý agonista D1 a D2 receptorůpřímý agonista D1 a D2 receptorů
-- nevýhodou je nutnost parenterálního podání (s.c.) nevýhodou je nutnost parenterálního podání (s.c.) –– v GIT je rychle metabolizován + má v GIT je rychle metabolizován + má 

krátký biolog. poločas (50krátký biolog. poločas (50--70 minut)70 minut)
-- používá se v kombinaci s domperidonem používá se v kombinaci s domperidonem –– tlumí emetickou aktivitu v mozkovém kmenitlumí emetickou aktivitu v mozkovém kmeni
-- používá se jen u pokročilých stádiích onemocněnípoužívá se jen u pokročilých stádiích onemocnění
-- léčba je zahajována za hospitalizace → ambulantně léčba je zahajována za hospitalizace → ambulantně –– přenosný dávkovačpřenosný dávkovač
--používán v rámci specifického léčebného programupoužíván v rámci specifického léčebného programu



Adamantanové sloučeninyAdamantanové sloučeniny

--původně vyvinut jako antivirotikum (původně vyvinut jako antivirotikum (antiparkinsonický účinek antiparkinsonický účinek 
objeven náhodou, když byl pacientovi podán jako virostatikum a došlo objeven náhodou, když byl pacientovi podán jako virostatikum a došlo 
ke zlepšení příznaků PN)ke zlepšení příznaků PN)

AMANTADINAMANTADIN--SULFAT (PKSULFAT (PK--MERZ)MERZ)
AMANTADINAMANTADIN--HYDROCHLORID (VIREGYTHYDROCHLORID (VIREGYT--K)K)
-- spíše používány v monoterapii spíše používány v monoterapii (v kombinaci s levodopou nebo (v kombinaci s levodopou nebo 

dopa agonisty dochazí k halucinacím)dopa agonisty dochazí k halucinacím)
-- infúzní léčba amantadininfúzní léčba amantadin--sulfátem u fluktujících pacientů s PN nebo při sulfátem u fluktujících pacientů s PN nebo při 

selhávání léčby Lselhávání léčby L--DOPA (těžké a život ohrožující případy PN)DOPA (těžké a život ohrožující případy PN)



AnticholinergikaAnticholinergika

Nejstarší léky používané k léčbě PNNejstarší léky používané k léčbě PN
BIPERIDEN (AKINETON)BIPERIDEN (AKINETON)
BENZTROPIN (APOBENZTROPIN (APO--BENZTROPIN)BENZTROPIN)
PROCYKLIDIN (KEMADRIN)PROCYKLIDIN (KEMADRIN)
--působí na muskarinové receptory ve striatupůsobí na muskarinové receptory ve striatu--působí na muskarinové receptory ve striatupůsobí na muskarinové receptory ve striatu
--omezený význam → omezený význam → závažné NÚzávažné NÚ::
periferníperiferní: : tachykardie, retence moči, rozmazané vidění, xerostomietachykardie, retence moči, rozmazané vidění, xerostomie
centrálnícentrální: kognitivní deficit, delirium, psychotické projevy: kognitivní deficit, delirium, psychotické projevy

--KI: osoby starší 65 letKI: osoby starší 65 let
--nelze náhle vysadit, abstinenční příznakynelze náhle vysadit, abstinenční příznaky
--mají ale dobrou účinnost u tremor dominantních forem PNmají ale dobrou účinnost u tremor dominantních forem PN



Léčba roztroušené sklerózyLéčba roztroušené sklerózyLéčba roztroušené sklerózyLéčba roztroušené sklerózy



Roztroušená skleróza (RS)

-- představuje chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění představuje chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění 
centrálního nervového systému autoimunitní etiologiecentrálního nervového systému autoimunitní etiologie

-- předpokládá se autoimunní podklad onemocnění, při němž předpokládá se autoimunní podklad onemocnění, při němž 
autoreaktivní T lymfocyty napadají myelinové obaly neuronů autoreaktivní T lymfocyty napadají myelinové obaly neuronů 
dochází k rozpadu myelinu v CNS a následně k zániku dochází k rozpadu myelinu v CNS a následně k zániku dochází k rozpadu myelinu v CNS a následně k zániku dochází k rozpadu myelinu v CNS a následně k zániku 
axonůaxonů

-- RS je nejčastějším chronickým zánětlivým onemocněním RS je nejčastějším chronickým zánětlivým onemocněním 
mladých lidí mladých lidí (mezi 20.(mezi 20.--40.rokem života),40.rokem života), které může vést k které může vést k 
postupné invaliditě postupné invaliditě (ze dvou třetin ženy)(ze dvou třetin ženy)

-- prevalence v ČR je 1/1000 obyvatel prevalence v ČR je 1/1000 obyvatel (10.000 nemocných(10.000 nemocných))
-- u zhruba 85 % pacientů začíná onemocnění náhle vzniklou u zhruba 85 % pacientů začíná onemocnění náhle vzniklou 

neurologickou symptomatikouneurologickou symptomatikou



Roztroušená skleróza (RS)
3 charakteristické znaky:3 charakteristické znaky:

zánětzánět

demyelinizacedemyelinizace ztrátaztráta axonuaxonu





Terapie roztroušené sklerózyTerapie roztroušené sklerózy
Nelze vyléčit, léčba je zaměřena na úlevu od potíží, zpomalení progrese Nelze vyléčit, léčba je zaměřena na úlevu od potíží, zpomalení progrese 

onemocnění a prevenci atakonemocnění a prevenci atak

Léčba akutní ataky:Léčba akutní ataky:
-- Ataku charakterizujeme jako manifestaci nového neurologického Ataku charakterizujeme jako manifestaci nového neurologického 

symptomu, který trvá déle než 24 hodin symptomu, který trvá déle než 24 hodin –– poruchy citlivosti, stability, poruchy citlivosti, stability, 
hybnosti, koordinace, diplopie hybnosti, koordinace, diplopie –– zánět očního nervu, zánět míchyzánět očního nervu, zánět míchyhybnosti, koordinace, diplopie hybnosti, koordinace, diplopie –– zánět očního nervu, zánět míchyzánět očního nervu, zánět míchy

-- lékem volby je lékem volby je methylprednisolonmethylprednisolon (SOLU(SOLU--MEDROL)MEDROL) v dávce 3v dávce 3--5gm 5gm 
během 3během 3--7 dnů (při nesnášenlivosti dexametason), při neúčinnosti 7 dnů (při nesnášenlivosti dexametason), při neúčinnosti 
cyklophosphamid (ENDOXAN)cyklophosphamid (ENDOXAN)

-- léčbu zavádíme co nejdříve, abychom ochránili část nervové tkáně před léčbu zavádíme co nejdříve, abychom ochránili část nervové tkáně před 
zničením zánětlivým procesemzničením zánětlivým procesem

Dlouhodobá léčba:Dlouhodobá léčba:
-- Cílem je zpomalit progresi choroby a oddálení invalidityCílem je zpomalit progresi choroby a oddálení invalidity
-- Lékem první volby jsou:Lékem první volby jsou: INTERFERON BETA a GLATIMERACETÁT,INTERFERON BETA a GLATIMERACETÁT,
dále intravenózní imunoglobulinydále intravenózní imunoglobuliny



Terapie roztroušené sklerózyTerapie roztroušené sklerózy
Vzhledem k finanční náročnosti terapie (350Vzhledem k finanční náročnosti terapie (350--400 tisíc/rok/pacient), platí přísná 400 tisíc/rok/pacient), platí přísná 

preskripční kritéria preskripční kritéria –– stanovení diagnózy dle mezinárodních kritérií + 2 stanovení diagnózy dle mezinárodních kritérií + 2 
dokumentované relapsy za posledních 12 měsícůdokumentované relapsy za posledních 12 měsíců

LÉKY MODIFIKUJÍCÍ PRŮBĚH CHOROBY (DMDs)LÉKY MODIFIKUJÍCÍ PRŮBĚH CHOROBY (DMDs)
–– interferon beta + glatimeracetát snižují o 30interferon beta + glatimeracetát snižují o 30--40% výskyt atak oproti placebu40% výskyt atak oproti placebu
-- neexistiují validní markery, podle kterých by bylo možné zvolit typ preparátuneexistiují validní markery, podle kterých by bylo možné zvolit typ preparátu
�� efekt léčby se hodnotí podle klinické aktivity (počet atak, progrese efekt léčby se hodnotí podle klinické aktivity (počet atak, progrese �� efekt léčby se hodnotí podle klinické aktivity (počet atak, progrese efekt léčby se hodnotí podle klinické aktivity (počet atak, progrese 

neurologického postižení) a MRI aktivity choroby (nárust ložiskového neurologického postižení) a MRI aktivity choroby (nárust ložiskového 
postižení, aktivita ložisek, atrofie)postižení, aktivita ložisek, atrofie)

INTERFERON BETA (IFNINTERFERON BETA (IFN--ßß))
-- Antiproliferativní cytokinin s komplexním vlivem na autoimunitní děje snižuje Antiproliferativní cytokinin s komplexním vlivem na autoimunitní děje snižuje 

průnik a aktivaci autoagresivních Tprůnik a aktivaci autoagresivních T--lymfocytů do CNS, ovlivnuje tvorbu lymfocytů do CNS, ovlivnuje tvorbu 
protizanetlivych cytokininuprotizanetlivych cytokininu

-- všechny preparáty jsou vyráběny rekombinantněvšechny preparáty jsou vyráběny rekombinantně
-- účinek nastupuje do tří měsíců od zahájení podáváníúčinek nastupuje do tří měsíců od zahájení podávání
INTERFERON BETAINTERFERON BETA--1b (BETAFERON)1b (BETAFERON)
INTERFERON BETAINTERFERON BETA--1a (REBIF, AVONEX)1a (REBIF, AVONEX)



Interferony beta Interferony beta –– IFNIFN--ßß

AVONEXAVONEX -- interferon betainterferon beta--1a1a
-- první lék schválený pro léčbu RSprvní lék schválený pro léčbu RS
-- vyrábí se rekombinantní technologiívyrábí se rekombinantní technologií
-- 30 mikrogramů (6 mil. IU) v prášku pro přípravu inj. roztoku30 mikrogramů (6 mil. IU) v prášku pro přípravu inj. roztoku
-- 30 mikrogramů (6 mil. IU) v předplněné stříkačce30 mikrogramů (6 mil. IU) v předplněné stříkačce
-- podává se do svalu 1x týdněpodává se do svalu 1x týdně→ po zaškolení si pacienti aplikují sami→ po zaškolení si pacienti aplikují sami
-- NÚ: fluNÚ: flu--like syndrom, dochazi hned po vpichu(subfebrilie, zimnice, like syndrom, dochazi hned po vpichu(subfebrilie, zimnice, 

cefalea, artralgie) cefalea, artralgie) -- podáme NSA (ibuprofen, paracetamol), podáme NSA (ibuprofen, paracetamol), 

REBIFREBIF -- interferon betainterferon beta--1a1a
-- obsahuje 22 mikrogramů (6 mil.IU) nebo 44 mikrogramů (12 mil. IU) v obsahuje 22 mikrogramů (6 mil.IU) nebo 44 mikrogramů (12 mil. IU) v 

předplněné stříkačcepředplněné stříkačce
-- podává se podkožní injekcí 3x týdněpodává se podkožní injekcí 3x týdně



Interferony beta Interferony beta –– IFNIFN--ßß

BETAFERONBETAFERON -- interferonum beta 1interferonum beta 1--b b 
-- oobsahuje 0,3mg (9,6 mil. IU) interferonum beta 1bsahuje 0,3mg (9,6 mil. IU) interferonum beta 1--b b 

-- podává se s.c. ob denpodává se s.c. ob den

EXTAVIAEXTAVIA -- interferonum beta 1interferonum beta 1--b b 
-- oobsahuje 0,3mg (9,6 mil. IU) interferonum beta 1bsahuje 0,3mg (9,6 mil. IU) interferonum beta 1--b b 

-- podává se s.c. ob denpodává se s.c. ob den



Farmakoterapie RSFarmakoterapie RS
�� GLATIMER ACETÁT (COPAXONE)= kopolymer 1GLATIMER ACETÁT (COPAXONE)= kopolymer 1
-- syntetický polypeptid syntetický polypeptid –– obsahuje 4 AMK: tyrosin, glutamát, alanin a lysinobsahuje 4 AMK: tyrosin, glutamát, alanin a lysin
-- syntetizován před 30lety syntetizován před 30lety –– původně určen k navození experimentální původně určen k navození experimentální 

autoimunitní encefalomyelitidyautoimunitní encefalomyelitidy
-- má duální účinek má duální účinek –– stimuluje tvorbu protizánětlivých cytokininůstimuluje tvorbu protizánětlivých cytokininů

-- brzdí poškození axonůbrzdí poškození axonů
-- Nástup účinku je pomalejší než u IFNNástup účinku je pomalejší než u IFN--beta (do 6 měsíců)beta (do 6 měsíců)
-- MÚ:měl by ovlivňovat imunitní procesy zodpovědné za patogenezi RSMÚ:měl by ovlivňovat imunitní procesy zodpovědné za patogenezi RS-- MÚ:měl by ovlivňovat imunitní procesy zodpovědné za patogenezi RSMÚ:měl by ovlivňovat imunitní procesy zodpovědné za patogenezi RS
-- Dávkování: 1 injekce Dávkování: 1 injekce -- 20mg 1xdenně s.c.20mg 1xdenně s.c.

NATALIZUMAB (TYSABRI)NATALIZUMAB (TYSABRI)
-- selektivní inhibitor selektivní inhibitor αα44--integrinůintegrinů

(umožňujíp průnik lymfocytů do tkáně CNS)(umožňujíp průnik lymfocytů do tkáně CNS)
-- po 2letém podání se snížil počet relapsů o 68%po 2letém podání se snížil počet relapsů o 68%
-- Podává se i.v. infuzí 1x za 4 týdnyPodává se i.v. infuzí 1x za 4 týdny
-- v kombinaci s IFNv kombinaci s IFN--ßß došlo k výskytu progresivní multifokální došlo k výskytu progresivní multifokální 

eukoencefalopatieeukoencefalopatie
-- Při těžké relabující RS, při neúčinnosti interferonůPři těžké relabující RS, při neúčinnosti interferonů



Současné možnosti farmakoterapie RSSoučasné možnosti farmakoterapie RS

Interferony beta:Interferony beta:
Avonex ……  i.m. 1x týdněAvonex ……  i.m. 1x týdně
Rebif ………  s.c. 3x týdněRebif ………  s.c. 3x týdně
Betaferon …  s.c. ob denBetaferon …  s.c. ob den
Extavia ……  s.c. ob denExtavia ……  s.c. ob denExtavia ……  s.c. ob denExtavia ……  s.c. ob den

Copaxone …. s.c. 1x denněCopaxone …. s.c. 1x denně

Tysabri ……...i.v. 1x měsíčněTysabri ……...i.v. 1x měsíčně



Nová léčiva ve farmakoterapie Nová léčiva ve farmakoterapie 
RSRS

FINGOLIMOD FINGOLIMOD –– Gilenya 0,5mg tbl.Gilenya 0,5mg tbl.
-- Vyrábí firma  Novartis Vyrábí firma  Novartis –– probíhá studie FREEDOMS IIprobíhá studie FREEDOMS II
-- Loni na jaře prezentovány první výsledky Loni na jaře prezentovány první výsledky –– 80% pacientů během jednoletého testování 80% pacientů během jednoletého testování 

zůstalo bez relapsů oproti 70% na interferonechzůstalo bez relapsů oproti 70% na interferonech
-- Evropská komise schválila Evropská komise schválila fingolimodfingolimod jako chorobu modifikující terapii jako chorobu modifikující terapii 

u pacientů s vysoce aktivní relabujícíu pacientů s vysoce aktivní relabující--remitentní roztroušenou remitentní roztroušenou 
sklerózou (RRMS) navzdory léčbě interferonem beta, nebo u pacientů sklerózou (RRMS) navzdory léčbě interferonem beta, nebo u pacientů sklerózou (RRMS) navzdory léčbě interferonem beta, nebo u pacientů sklerózou (RRMS) navzdory léčbě interferonem beta, nebo u pacientů 
s rychle se vyvíjející těžkou RRMS.s rychle se vyvíjející těžkou RRMS.

-- Modulátor receptoru pro sphingosin1phosphat, který je lokalizován na Modulátor receptoru pro sphingosin1phosphat, který je lokalizován na 
povrchu lymfocytůpovrchu lymfocytů

-- NÚ: lymfopenie, bradykardie, hepatopatieNÚ: lymfopenie, bradykardie, hepatopatie

LAQUINIMOD LAQUINIMOD –– 3.fáze klinického zkoušení3.fáze klinického zkoušení
-- Immunomodulátor vyvíjený firmou Active  Biotech a TevaImmunomodulátor vyvíjený firmou Active  Biotech a Teva
-- per os podání per os podání –– 1x denně1x denně
-- Ovlivňuje tvorbu interleukinů Ovlivňuje tvorbu interleukinů -- ↑ IL↑ IL--4 a IL4 a IL--10 a snižuje IL10 a snižuje IL--1717



Nová léčiva ve farmakoterapie RSNová léčiva ve farmakoterapie RS

TERIFLUNOMID TERIFLUNOMID –– 3.fáze klinického zkoušení3.fáze klinického zkoušení
--derivát leflunomidu (Arava) derivát leflunomidu (Arava) –– revmatická artritidarevmatická artritida
-- per os (7mg a 14mg) versus placebo u pacientů s relabující per os (7mg a 14mg) versus placebo u pacientů s relabující 

roztroušenou sklerózou (RMS) léčených interferonem betaroztroušenou sklerózou (RMS) léčených interferonem beta
-- Imunomodulátor Imunomodulátor –– SanofiSanofi--AventisAventis-- Imunomodulátor Imunomodulátor –– SanofiSanofi--AventisAventis

KLADRIBINKLADRIBIN –– orální cytostatikumorální cytostatikum

Monoklonální protilátky:Monoklonální protilátky:
ALEMTUZUMAB ALEMTUZUMAB –– namířená proti CD52 (na povrch Tnamířená proti CD52 (na povrch T--lymfocytů)lymfocytů)

DACLIZUMAB DACLIZUMAB –– Zenapax Zenapax –– 1x měsíčně 150mg1x měsíčně 150mg



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


