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Mi a Parkinson-kór? 
 

 
 
 

Bevezetés 
 
Annak ellenére, hogy Pápai Pariz Ferenc már 1690-ben leírta a remegés, meg- 

lassultság, izommerevség és testtartási instabilitás kombinációjából álló beteg- 

séget, a Parkinson-kór elnevezés James Parkinson 1812-es leírása alapján vált 

nemzetközileg ismertté. 

A Parkinson-kór a második leggyakoribb idegrendszeri megbetegedés az Alzhei- 

mer-kór után. Általában 65 év felettieknél jelentkezik. Átlagosan 100 000 lakos 

közül 100-300 esetben fordul elő Parkinson-kór, azaz körülbelül 1,2 millió embert 

érint Európa szerte. A Parkinson-kór az úgynevezett neurodegeneratív megbetege- 

dések közé tartozik, ami azt jelenti, hogy folyamatos idegsejt-pusztulás jellemzi. 
 

 
 

A Parkinson-kór kialakulásának a háttere 
 

A Parkinson-kór kialakulásának oka nem ismert. Ritka, örökletes kórformáktól 

eltekintve a kiváltó ok legtöbbször ismeretlen marad. Azonban a különféle nö- 

vényvédő vegyszerek, nehézfémek (például mangán), mérgező anyagok (például 

festékek) vagy kábítószerszennyező-anyagok kóroki szerepe is felmerül. 

Parkinson-kórban az idegsejtek jelentős részében kóros fehérjetartalmú zárvá- 

nyok (Lewy-testek) jelennek meg, melyeket szövettani festéssel lehet kimutatni. 

A kóros zárványok megjelenésével párhuzamosan az agyban található fekete 

mag (substantia nigra, ejtsd: szubsztancia nigra) dopamin nevű ingerületátvivő 

anyagot termelő sejtjeinek pusztulása felelős az alapvető klinikai tünetek meg- 

jelenéséért (1. ábra). 

Amikor a Parkinson-kór első klinikai tünetei megjelennek, a fekete mag 

sejtjeinek már 70-80%-a elpusztult. Ez a jelenség nemcsak az agyunk bámula- 

tos kompenzációs képességére utal, hanem feltételezi egy több éves-évtizedes 

klinikai tüneteket megelőző, preklinikus állapot jelenlétét is. 

Legújabb feltételezések szerint a kockázatkerülő életmód, a depressziós és 

szorongós hangulatzavar kialakulása, a szaglás képességének csökkenése, a lá- 
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tás kontrasztérzékenységének 

a romlása és az alvás során meg- 

jelenő felkiáltások és nagyobb 

végtagmozgások (az úgyneve- 

zett REM magatartászavar) 

utalhatnak a Parkinson-kór 

évekkel későbbi kialakulására. 

Mivel a kóros fehérjetartalmú 

zárványok nemcsak az agy- 

ban található idegsejtekben 

rakódnak le, hanem a bélben, 

a nyálmirigyben és a bőrben ta- 

lálható idegsejtekben is, ezért 

a Parkinson-kór első klinikai 

tüneteinek megjelenése előtt 

már gyakran megjelenhet szék- 

rekedés, fokozott verítékezés és 

fokozott nyáltermelés, illetve 

ezek kombinációja. 
 

 
 

A Parkinson-kór tünetei 

 

 
Substantia nigra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: A substantia nigra (fekete mag) 

elhelyezkedése az agyban 

 

 

Az agy „fekete magjának” (substantia nigra) dopamin nevű 

ingerületátvivő anyagot termelő sejtjei elpusztulnak, ami 

a dopaminszint csökkenéséhez és a Parkinson-kór tüneteinek 

megjelenéséhez vezet. 
 

 

A Parkinson-kór tünetei változatos megjelenésűek. Az alább részletezett tünetek 

nem mindenkinél jelentkeznek és nem egyforma súlyosságúak, így előfordulhat, 

hogy a leírt tünetek egy része sohasem jelenik meg (1.táblázat). 
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A tünetek súlyosságának meghatározása 
 

 

A betegség súlyossági fokának megállapításához a betegvizsgá- 

lat mellett nemzetközi pontozó skálákat alkalmazunk. A pontozó 

skálák használata abban segít, hogy pontosan, számszerűen meg- 

határozzuk a betegség súlyosságát. Használatukkal a gyógyszeres 

vagy műtéti kezelés eredményeit is jobban nyomon követhetjük. 

 

 

A súlyosság mértékének megállapítása az alábbi tesztek segítségével történhet: 

z Hoehn-Yahr skála alkalmazásával a betegség globális súlyossága pon- 

tozható. 

z Movement Disorders Society-által kifejlesztett Egyesített Parkin- 

son Pontozó Skála (MDS-UPDRS) segítségével a Parkinson-kórral kap- 

csolatos tünetek súlyossága és az általuk okozott korlátozottság mértéke 

határozható meg. 

z Levodopa-teszt segítségével vizsgálható a Parkinson-kór gyógyszeres ke- 

zelésének hatékonysága. A teszt során legalább 12 órás gyógyszermegvonást 

követően („OFF” állapotban, rossz mozgásteljesítménnyel járó állapotban) 

meghatározzuk a Parkinson-kór tüneteinek súlyosságát az MDS-UPDRS 

skála segítségével. Ezt követően az egyénre szabott adagban alkalmazott 

levodopa adása után bekövetkező javulás mértékét is meghatározzuk. 

A levodopa teszt elvégzése a Parkinson-kór diagnózisának megerősítésében, 

illetve a mély agyi stimulációs kezelésre való alkalmasság megítélésében 

játszik szerepet. 

z Schwab és England-féle Életvitel Pontozó Skálát (Schwab and Eng- 

land Activities of Daily Living) globálisan vizsgálja a beteg képességeit 

a hétköznapi tevékenységek végzése során. 

z Az életminőség megítélésére a Parkinson Betegség Életminőség Kér- 

dőívet (PDQ-39) és az EuroQol EQ-5D-5L skálát alkalmazhatjuk. 

z Betegnapló kiértékelése. A beteg óránként/félóránként vezet egy adatlapot, 

ahol az éppen fennálló mozgásteljesítményét jellemzi. „Jó mozgásteljesítmény 

túlmozgások nélkül”; „Jó mozgásteljesítmény enyhe, nem zavaró mértékű 

túlmozgással”; „Jó mozgásteljesítmény súlyos, zavaró mértékű túlmozgás- 
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sal”; „Rossz mozgásteljesítmény” és „Alvás”. A betegnapló kiértékelésével 

határozható meg a gyógyszeres kezelés okozta mellékhatások súlyossága. 

z   Egységesített Diszkinézia Pontozó Skála (UDysRS) segítségével 

a gyógyszeres kezelés okozta komplikáció súlyossága és korlátozó jellege 

mérhető fel. 

z Neuropszichológiai tesztek. Az esetlegesen fennálló depresszió és szo- 

rongás súlyosságának vizsgálata neuropszichológiai tesztek alkalmazásával 

történik (Montgomery-Asberg Depresszió Skála és Parkinson-kór Szorongás 

Skála). A szellemi képességek mértékének meghatározásához a magyar 

nyelvre adaptált Addenbrooke Kognitív Felmérést, a Mattis Demencia Becslő 

Skálát és a Montreal Kognitív Felmérést alkalmazhatjuk. 
 

 

A Parkinson-kór stádiumai 
 

 

A betegek részéről gyakran elhangzó kérdés, hogy a betegség milyen stádiumá- 

ban vannak. A Parkinson-kór stádiumait a Hoehn-Yahr Skála segítségével lehet 

globálisan jellemezni: 
 

 

0: Nincs jele a Parkinson-kórnak. 

1: Egyoldali tünetek észrevehetők. 

2: Kétoldali tünetek testtartási instabilitás nélkül. 

3: Enyhe-közepes fokú érintettség: némi testtartási instabilitás észlel- 

hető, segítséget igényel a hátrarántási teszt (pull test) kompenzációja 

során, miközben teljesen önellátó. 

4: Súlyos fokú érintettség: képes segítség nélkül járni vagy állni. 

5:  Segítség nélkül kerekesszékhez vagy ágyhoz kötött. 
 

 
 
 

A Parkinson-kór lefolyása 
 

 

z A Parkinson-kór diagnózisa jelenleg a mozgással kapcsolatos tünetek (reme- 

gés, meglassultság, izommerevség) alapján történik. Az ezen tünetek előtti, 
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A szorongás és a depresszió nemcsak a hangulatjavító gyógyszeres 

kezeléssel, hanem különböző relaxációs technikákkal (pl. jóga, 

autogén tréning) is javítható. 

 

 
A napfény, a kirándulás, a rendszeres testmozgás is hangulatjavító hatású lehet. 

A kimozdulást elősegítheti a helyi Parkinson egyesületekbe történő belépés, 

és a közös rendezvényeken való részvétel. 

 
A betegek közel 90%-nál figyelhető meg alvászavar. Az elalvási nehezítettség 

mellett az átalvási nehezítettség, az éjszakai mozgásképtelenség és izomgörcsök, 

illetve az éjszakai vizelési kényszer szerepe is gyakran kimutatható. Az elalvá- 

si nehezítettséget a megfelelő alváshigiénia betartásával is javíthatjuk. Java- 

solt, hogy esténként hasonló időben feküdjünk le, a szoba kellően besötétített 

és kellemes hőfokú legyen. A délután végzett fizikai aktivitás és testmozgás, 

illetve a közvetlenül a lefekvés előtti meleg lazító fürdő segítségével az elal- 

vás gyakran könnyebbé válhat. Amennyiben az alvás során nagy mozgásviha- 

rok, felkiáltások, végtagmozgatási kényszer vagy gyakori horkolás észlelhető, 

a problémát beszéljék meg a kezelőorvossal. 
 

 
 

Étrenddel kapcsolatos tanácsok 
 

 

A fehérjetartalmú ételek, illetve bizonyos vitamintartalmú gyógy- 

szerek és étrend-kiegészítők fogyasztása a levodopa tartalmú 

gyógyszerek felszívódását egyaránt késleltethetik és bizonytalanná 

tehetik. 

 

 

Ennek az az oka, hogy a levodopa ugyanott szívódik fel a vékonybélben, mint 

a fehérjék bomlástermékét jelentő aminosavak. 
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