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A. Obecná část

1. Úvod

Parkinsonova

nemoc

(PN)

je

chronické

progresivní

neurodegenerativní

onemocnění, které poprvé popsal James Parkinson v roce 1817 ve svém díle „An
Essay on the Shaking Palsy" (Parkinson 1817). Onemocnění se projevuje z hybného
hlediska především tzv. parkinsonským syndromem, který reprezentuje třes, rigidita,
hypokineze a poruchy stoje a chůze. Parkinsonský syndrom může být projevem i
jiných neurodegenerativních onemocnění, ale PN je jeho nejčastější příčinou.
Mimo těchto základních symptomů jsou v klinickém obrazu nemoci zastoupeny
četné vedlejší motorické příznaky jako je hypomimie, dysartrie,

hypofonie,

mikrografie a navíc mnoho non-motorických příznaků mentálních a vegetativních,
které se vzhledem k podstatnému negativnímu dopadu na kvalitu života pacientů
stávají v poslední době stále více předmětem výzkumného zájmu a terapeutického
úsilí.
Primárním podkladem onemocnění je zánik dopaminergních neuronů substantia
nigra s následným nedostatkem dopaminu v okruzích bazálních ganglií. Nicméně se
ukazuje, že neurodegenerací jsou postiženy četné další non-dopaminerní oblasti
centrálního nervového systému (CNS).
Poruchy stoje a chůze patří ke kardinálním příznakům onemocnění, které sice
nejsou dominantní na začátku onemocnění, ale s postupnou progresí se stávají
jedním z nejvíce obtěžujících symptomů nemoci a vedou k výraznému omezení
soběstačnosti pacientů. Výsledky recentních studií ukazují, že se v jejich patogenezi
uplatňuje právě dysfunkce non-dopaminergních systémů. Závažnost

problematiky

instability a poruch chůze je tedy akcentována skutečností, že reagují pouze částečně
na současné léčebné možnosti dopaminergní medikace (Clissold et al., 2006) a navíc
progrese instability a poruch chůze výrazně zvyšuje riziko mortality pacientů
(Bennett et al., 1996; Iacovino, 1997).
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2. Cíle práce

Cílem mé práce bylo:

1.

Zjistit prevalenci poruch chůze v našem souboru nemocných s PN a vyhodnotit

ovlivnění kvality života pacientů těmito projevy.

2.

Vyhodnotit výskyt některých specifických aspektů poruch chůze u PN a

porovnat jejich vzájemný význam z hlediska dopadu na kvalitu života.

3.

Porovnat sensitivitu detekce posturální instability spojené s pády pomocí

vybraných testů, především široce používaného „Pull testu" a nové vyšetřovací
metody „Push & Release testu".

4.

Analyzovat efekt hluboké mozkové stimulace (Deep brain stimulation; DBS)

na poruchy chůze a ostatní motorické symptomy PN a zjistit, zda dochází ke změnám
účinku stimulace na chůzi při dlouhodobé a krátkodobé stimulaci pacientů.

5.

V pilotním projektu posoudit efekt nových stimulačních parametrů DBS na

poruchy chůze a stability u pacientů s PN.
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3. Parkinsonova nemoc

3.1. Epidemiologie

Validita epidemiologických údajů u PN je spojena s řadou obtíží a závisí zejména
na správném určení diagnózy. Zdrojem nepřesností je provádění celkových odhadů
na základě výsledků studií provedených v malých oblastech. Prevalence PN se
zvyšuje s věkem a u populace nad 65 let stoupá počet nemocných na 160/100,000
(von Campenhausen et al., 2005). V České republice nebyla doposud provedena
žádná epidemiologická studie týkající se PN a

tak

lze počet nemocných pouze

odhadovat podle výsledků studií provedených v některých státech Evropy. Podle
nich lze počet nemocných s PN v ČR v současnosti odhadnout na cca 16 - 18 000
(Andlin-Sobocki et al., 2005).
Dle některých studií je onemocnění mírně častější u mužů než u žen (Hubble et
al., 1993). Nebyl nalezen významný

rozdíly v prevalenci

u jednotlivých etnik

(Mclnerney-Leo et al., 2004) a taktéž studium geografického vlivu neprokázalo
významné rozdíly mezi jednotlivými kontinenty, i když některé práce udávají mírně
narůstající prevalenci se stoupající zeměpisnou šířkou (Lanska, 1997). Nemoc se
obvykle manifestuje v páté až šesté dekádě (Hoehn and Yahr, 1967), ale asi 10% z
celkového počtu pacientů začíná mít první obtíže již před čtyřicátým rokem věku
(Quinn et al., 1987).

3.2. Patogeneze a patofyziologie

Hlavním patogenetickým podkladem onemocnění, který byl objeven v r. 1960, je
deficit dopaminu ve striatu (Ehringer and Hornykiewicz, 1960; Hornykiewicz, 2006).
Deficit je důsledkem degenerativního zániku neuronů v pars compacta substantie
nigrae a klinicky se manifestuje až při 80% poklesu dopaminu na synapsích striata.
U PN je však přítomna porucha i jiných neurotransmiterů v souvislosti s
degenerací noradrenalin tvořících neuronů locus coeruleus, cholinergních neuronů
nucleus basalis Meynerti, sertoninergních buněk nuclei raphe, stejně jako buněk
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dorsálního motorické jádra nervus vagus, pedunkulopontinního jádra, olfaktorického
regionu, mozkových hemisfér zejména v oblasti hipokampu, míchy a periferního
autonomního nervového systému (Sethi, 2008).
Etiologie onemocnění není dosud známa, ale předpokládá se, že v etipatogenezi
se uplatňují jak genetické mutace, tak vlivy zevního prostředí, a endotoxiny.

Bazální ganglia jsou zapojena do několika okruhů (zpracováno dle Růžička,
2000a). Hlavní motorický okruh propojuje bazální ganglia a kortex (obrázek 1 A).
Vstupní částí okruhu je striatum, do kterého vstupují excitační glutamátergní
spoje z kortexu. Výstupní jádra zahrnují palidum a pars reticularis substantiae nigrae,
ze kterých vystupuje tlumivá GABAergní (GABA; kyselina gama-amino máselná)
dráha do ventrálního laterálního a ventrálního anteriorního jádra talamu. Dopamin
produkovaný

v pars compacta substantie nigrae se ve striatu váže na dva typy

receptorů ( Dl a D2). Zatímco vazba dopaminu na receptory typu Dl vyvolává
stimulaci, na D2 receptorech dochází k inhibici. Nedostatek dopaminu způsobuje
pokles aktivity v přímé stimulační striatopalidální dráze a nepřímá striatopalidální
dráha je naopak nedostatečně inhibována. Výsledkem této nerovnováhy je nadměrná
stimulace vnitřního palida,

která

svou zvýšenou tlumivou GABAergní projekcí

tlumí talamus. Inhibice jader talamu vede k nedostatečné

stimulaci

kortexu

(glutamátem zprostředkovaný talamo-kortikální spoj je excitační), která se projevuje
hypokinezí a bradykinezí (obrázek 1B).
Propojení bazálních ganglií s kmenovými strukturami je podrobněji probráno
v kapitole Poruchy stoje a chůze u Parkinsonovy nemoci.

PN je primárně postižení presynaptické části nigrostriatálního komplexu,
postsynaptická (striatální) oblast je v časných a středních stádiích PN intaktní. V této
oblasti může docházet ke změnám až v pozdních stádiích onemocnění (Agnoli et al.
1990). Jedná se

zejména o funkční změny jako je hypersenzitivita receptorů, na

které se podílí vliv intermitentní stimulace medikací. Tato hypersenzitivita vede k
opačnému efektu na talamus s následnou nadměrnou stimulací kortexu. Důsledkem
je pak vznik dyskinezí, které se typicky objevují v pozdním stadiu onemocnění.
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Obr. 1. Funkční schéma motorického okruhu bazálních ganglií (upraveno dle Růžička et al., 2000)

A) Normální stav

B) Parkínsonova nemoc

DA - dopamin, Dl a D2 - dopaminové receptory typu Dl a D2, Dyn - dynorfin, Enk - enkefalin,
GABA - kyselina gama-aminomáslená, Glu - kyselina glutamová, GPe - zevní palidum, GPi - vnitřní
palidum, NMDA - glutamátové receptory typu N-methyl-D-aspartic acid, PPN - pedunkulopontinní
jádro, SNc - substancia nigra-pars compacta, STN - nucleus subthalamicus, sub P - substance P,
VA/VL - ventroanteriorní a ventrolaterální jádro talamu.
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3.3. Klinické projevy

Klinický obraz PN zahrnuje hlavní a vedlejší motorické příznaky, non-motorické
projevy a komplikace pokročilého stadia onemocnění.
Hlavní motorické příznaky PN jsou tremor, rigidita, akineze a posturální
instabilita s poruchou chůze. Posturální instabilita a poruchy chůze jsou probrány
v samostatné kapitole.

Bradykineze je základní a často i první projev onemocnění a projevuje se
zpomalením pohybů při běžných denních činnostech. Manifestuje se zpočátku
asymetricky příjemné motorice s maximem na akrech (Roth, 2000). Pohyby mají též
zmenšený rozsah (hypokineze)
(akineze). Kromě zpomalení
projevovat

hypomimií,

a může být

přítomna porucha iniciace pohybu

a ztráty spontaneity pohybů se bradykineze může

snížením

mrkání,

poškozením

polykání,

monotónní

hypofonickou dysartrií a redukcí synkinezí při chůzi.
Bradykineze je příznak, který nejlépe koreluje s poškozením substantia nigra a
pokles vychytávání 18-fluorodopy ve striatu

při pozitronové emisní tomografii

(PET) odpovídá stupni bradykineze u pacientů s PN (Baron and Thompson, 1975).

Tremor u PN je převážně klidového charakteru, pomalé frekvence 4-6 Hz a
zpravidla začíná asymetricky s převahou na distální části končetin. Typicky mizí ve
spánku, ustupuje při činnosti

a naopak při stresu a soustředění dochází k j e h o

akcentaci (Roth, 2000). Ve srovnání s ostatními základními symptomy (rigidita,
akineze) má pomalejší progresi (Louis et al., 1999). Někteří pacienti popisují i pocit
vnitřního třesu bez vnějšího viditelného projevu (Shulman et al., 1996). U malého
procenta pacientů (cca 11%) nemusí být třes vůbec přítomen (Martin et al., 1973).
Rigiditou rozumíme zvýšené svalové napětí - ztuhlost, jejíž podkladem je
zvýšený svalový tonus flexorů i extensorů. Při vyšetření je vnímána jako plastický
odpor svalů při pasivním pohybu. Tento odpor je přítomen v celém rozsahu pohybu,
není závislý na rychlosti a síle provedení a může být doprovázen fenoménem
ozubeného kola (náhlé náskoky svalového tonu blokující intermitentně pasivně
prováděný pohyb části končetiny nemocného vyšetřujícím). Alespoň zpočátku se
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rigidita manifestuje asymetricky a je možněji zvýšit volním pohybem kontralaterální
končetiny - Fromentův manévr (Broussolle et al., 2007).
Rigidita může být spojena s bolestí. Častým prvním projevem PN je bolest ramene,
která je zpočátku nesprávně diagnostikována jako artritida, bursitida nebo poškození
rotátorové manžety (Riley et al., 1989; Stamey et al., 2008).
Kromě hlavních motorických příznaků zahrnuje PN i vedlejší motorické příznaky.
Mimo již zmíněné snížení mrkání, poškození polykání a zhoršení řeči může být
přítomna mikrografie, dyskineze bez vztahu k léčbě a motorické příznaky, které se
vztahují ke spánku (syndrom neklidných nohou, periodické pohyby dolních končetin
ve spánku, abnormní chování v REM (rapid eye movement; rychlé pohyby očí)
spánku.
V posledních letech se začínají stále více studovat non-motorické symptomy PN,
které zahrnují mentální, autonomní, senzorické a senzitivní dysfunkce. Z mentálních
dysfunkcí se jedná zejména o častý příznak deprese, která se vyskytuje přibližně u
40% pacientů s PN (Cummings, 1992) a vede k výrazném narušení kvality života
těchto pacientů (Schrag, 2006). Další poruchou mentálních funkcí je kognitivní
dysfunkce; u 24-31% pacientů s PN je přítomna demence (Aarsland et al., 2005).
Výskyt psychotických komplikací je vázán na pozdní stadium onemocnění a bývá
obvykle spojen s nežádoucími účinky antiparkinsonské medikace.
Autonomní dysfunkce mohou být přítomny již v časných stádiích onemocnění a
v určité míře se projeví téměř u všech pacientů s PN (Appenzeller and Goss, 1971).
Zahrnují velmi častou obstipaci, poruchy mikce, sexuální dysfunkce, spánkové
obtíže a ortostatickou hypotenzi, která je navíc potencována léčbou. Dále může být
přítomna seborrhoe, sialorrhoe a zvýšené pocení. K méně častým vegetativním
příznakům patří dysfagie a poruchy termoregulace.
Ze senzorických dysfunkcí je u PN popisována především hyposmie až anosmie
(Doty, 2007), která však zpravidla pacienty příliš neomezuje a často si ji ani
neuvědomují. Vzhledem k údajům o velmi raném výskytu tohoto symptomu je
hyposmie zvažována jako jeden z kandidátů na časné markery diagnostiky PN. Jinou
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výzkumně

sledovanou

senzorickou

dysfunkcí je porucha vizuální

kontrastní

senzitivity (Bodis-Wollner et al., 1987).
Senzitivní dysfunkce nejsou častým ani typickým příznakem PN a případná
bolest bývá spojena zejména s příznakem rigidity nebo se objevuje při těžkých
dyskinezích společně s nepříjemnými parestéziemi.
Komplikace pokročilého stadia onemocnění představují především pozdní hybné
komplikace. Jedná se o příznaky, které se objevují po několika letech onemocnění a
jsou pravděpodobně spojeny jak se samotnou progresí nemoci, tak s nepřirozenou
intermitentní stimulací dopaminových receptoría léčbou (Růžička, 2000b). Fluktuace
stavu hybnosti a mimovolní pohyby (dyskineze) se v pokročilé fázi onemocnění
vyskytují téměř u všech pacientů (Marconi et al., 1994; Nutt, 1990) a představují
velký terapeutický problém.
Prvním projevem fluktuací závislých na léčbě bývá zkrácení účinku jednotlivých
dávek levodopy („wearing Off fenomen"). U některých pacientů se vyskytuje
iniciální zhoršení po dávce léků, které může být spojeno s celkovým útlumem.
Postupně se může objevit neúplný a intermitentní účinek levodopy a nejzávažnější
komplikací je chaotická fluktuace náhlých On - Off stavů, při které nelze kolísání
předvídat a

k přechodům může docházet během několika sekund. Dyskineze se

rozlišují s ohledem na cyklus medikace na dyskineze objevující se na vrcholu dávky
(„peak of dose"), při nástupu a na konci účinku dávky (bifázické), ke konci účinku
dávky („end of dose") a tzv. Off dyskineze typu bolestivé dystonie. „Peak of dose"
dyskineze jsou typicky choreatické, zatímco „end of dose" a Off dyskineze mají spíš
dystonický charakter.
Motorické fluktuace zahrnují mimo klasický „wearing Off „ i kolísání hybnosti
bez souvislosti s léčbou (paradoxní kineze, freezing, zlepšení spánkem).
Několik studií se zabývalo odlišením subtypů PN s ohledem na výskyt
jednotlivých symptomů. U pacientů s pozdním začátkem onemocnění (nad 70 let)
byla

prevalence

posturální instability a poruch chůze (Postural instability Gait

disorders; PIGD) jako iniciálního symptomu onemocnění velmi vysoká a prevalence
třesu naopak velmi nízká (Nagayama et al., 2000). Pacienti se začátkem onemocnění
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nad 60 let měli vyšší výskyt kognitivního postižení a demence oproti pacientů se
začátkem onemocnění do 50-ti let (Blin et al., 1991a). Výskyt PIGD u pacientů s PN
je asociován s rozvojem kognitivního deficitu a instabilita a poruchy chůze jsou
4

považovány za rizikový faktor demence (Burn et al., 2006). Další studie, která se
zabývala rychlostí progrese onemocnění zjistila, že pomalá progrese onemocnění je
spojena se začátkem onemocnění v nižším věku, s dominujícím

tremorem a s

absencí poruch chůze, zatímco rychlá progrese onemocnění se vyskytovala u
pacientů se začátkem onemocnění ve vyšším věku a s dominující přítomností poruch
chůze.
Shrnutím těchto poznatků je naznačena možnost existence dvou subtypů

PN.

První typ je spojen se začátkem onemocnění v nízkém věku, tremorem jako
iniciálním a dominantním symptomem, pomalou progresí nemoci a absencí PIGD a
demence. Druhý fenotyp je charakterizován pozdním začátkem a rychlou progresí
onemocnění, přítomností PIGD od počátku onemocnění a následným rozvojem
demence.

3.4. Diagnostika

Klinická diagnóza PN je založena na cílené anamnéze a klinickém neurologickém
vyšetření. Klinicky pravděpodobná diagnóza je stanovena, pokud je přítomna
bradykineze a jeden z dalších hlavních příznaků onemocnění (rigidita, třes,
posturální instabilita), průběh onemocnění je chronicko progresivní, pacient má
negativní anamnézu rizikové medikace (zejména antipsychotika 1. generace) a
současně se nevyskytují zpochybňující příznaky, které by ukazovaly na jinou příčinu
parkinsonského syndromu. Kritéria stanovení pravděpodobné klinické diagnózy jsou
shrnuta

v klinických

diagnostických

kritérich

Spojeného

království

(„UK

Parkinson's Disease Society Brain Bank í; ; UKPDSBB) (Daniel and Lees, 1993),
které se používají i při zařazování pacientů do výzkumných studií (příloha č. 1).

Onemocnění většinou začíná asymetricky. Hlavním diagnostickým testem je
odpovídavost na levodopu (nebo agonistu dopaminu) při akutním jednorázovém
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podání (200-250 mg) levodopy. Pokud je výsledek akutního levodopa testu
negativní, je možné definitivní neodpovídavost stanovit až po vyloučení odpovědi
na postupné nastoupání léku na vyšší dávku léku (750-1000mg) po dobu jednoho
měsíce (Růžička, 2006).
Při podezření na sekundární parkinsonský syndrom je nutné doplnit další
vyšetření, cílené podle specifického podezření na konkrétní příčinu. V počátečních
stadiích onemocnění, kdy může být přítomna částečná odpovídavost i u dalších
neurodegenerativních onemocnění jako je multisystémová atrofie a progresivní
supranuekleární paralýza může být stanovení diagnózy obtížené.

Definitivní diagnózu PN je možné stanovit pouze post mortem na základě
histopatologického nálezu (Sandmann-Keil and Braak, 2005). Práce porovnávající
závěry definitivní patologické diagnózy a předchozí pravděpodobné

diagnózy

stanovené neurology na základě kritérií UKPDSBB zjistila diagnostickou přesnost
91-92% (Hughes et a l , 2001).

3.5. Terapie

Terapie PN je symptomatická, je tedy schopna zmírnit příznaky onemocnění a tím
zlepšit funkční stav a kvalitu života pacienta. V léčbě se uplatňuje farmakoterapie a
neurochirurgie, které doplňuje cílená rehabilitace a psychosociální podpora.

3.5.1.Farmakoterapie

Základním a stále nejúčinnějším lékem PN je prekursor dopaminu levodopa, který
je schopen přestupu přes hematoencefalickou bariéru do mozku. V mozku je
levodopa přeměněna enzymem dopa-dekarboxylázou

na dopamin. Z podané

levodopy se tvoří dopamin i v periferii, a proto se podává

v kombinovaných

přípravcích s inhibitory periferní dopa-dekarboxylázy k prevenci vzniku periferních
nežádoucích účinků (nevolnost, hypotenze, bradykardie)(Ulmanová and Růžička,
2004).

16

Agonisté dopaminu (bromokriptin, pergolid, pramipexol, ropinirol) účinkují
přímo na receptorech ve striátu.

Mimo možných periferních nežádoucích účinků

jsou rizikové u starších a disponovaných pacientů s kognitivním deficitem pro
nebezpečí vzniku psychotických komplikací. I přes nižší účinnost jsou nyní lékem 1.
volby u nerizikových pacientů (mladší věk, nepřítomnost kognitivního deficitu či
psychotické episody) pro prokázaný efekt oddálení nástupu pozdních hybných
komplikací.Další

faktor

upřednostňující

jejich

použití

je

předpokládaný

neuroprotektivní efekt. Všichni pacienti léčení agonisty dopaminu ergotového typu
(bromokriptin, dihydroergokriptin, pergolid) by měli být pravidelně klinicky a
laboratorně sledováni s ohledem na riziko rozvoje závažných polékových změn
vaziva (kardiální, pleuropulmonálni či retroperitoneálni fibróza)(Roth and Růžička,
2004).
Inhibitory monoaminooxidázy typu B (MAO-B) (selegilin, rasagilin) mají menší
symptomatický účinek a sporný neuroprotektivní efekt. Používají se pouze v počátku
onemocnění, kdy není přítomen funkční deficit.
Léky rostlinného původu s anticholinergním účinkem byly používány v léčbě PN
již na počátku minulého století a do objevení levodopy byly jediným částečně
účinným lékem. Mají celou řadu nežádoucích účinků periferního rázu: sucho v
ústech,obstipace a poruchy mikce, poruchy akomodace, tachykardie i centrálního
rázu: delírum, horšení kognitivních funkcí a jsou zcela kontraindikovány u starších
pacientů či pacientů s kognitivním deficitem pro riziko psychotických komplikací.
Dnes mají význam pouze v případě přetrvávajícího třesu, který nereaguje dostatečně
na levodopu.
Amantadin

je

antagonista

glutamátových

receptorů,

který

má

mírný

symptomatický účinek v monoterapii i v kombinované léčbě. Jeho použití je rovněž
omezené pro riziko vzniku psychotických projevů. Je možné ho nasadit

při

dominantní akinezi a rigiditě a též u pacientů s fluktuací a mimovolními pohyby.
Vzhledem k dostupnosti v infuzní formě, je jediným lékem v případě, že pacient
není schopen přijímat per os.
Inhibitory

katechol-o-metyltransferázy

(COMT)

(entakapon.tolkapon)

se

používají jako přídatná medikace k levodopě u pacientů s fluktuacemi hybnosti.
Nemají závažné nežádoucí centrální účinky a lze je podávat i rizi
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3.5.2. Stereotaktická neurochirurgie

Stereotaktická neurochirurgie je minimálně invazivní neurochirurgická metoda,
která umožňuje velmi malé a přesně cílené zásahy ve vybraných strukturách mozku.
Zaměření cíle je provedeno pomocí stereotaktického rámu, který se při MR vyšetření
zobrazí

na

snímcích

současně

s mozkovou

tkání.

Následně

je

pomocí

souřadnicového systému určena přesná pozice vybraného cíle v mozku.
U PN se nejprve začaly využívat lezionální výkony (termoléze), při kterých je
provedena

řízená destrukce malé oblasti nervové tkáně. V současné době

se již

využívá minimálně a byla nahrazena metodou hluboké mozkové stimulace (Deep
brain stimulation; DBS).

DBS je neuromodulační léčba,

při které jsou do určených mozkových oblastí

trvale zavedeny tenké elektrody, které vysílají elektrické pulzy o vysoké frekvenci
(Smith and Wichmann, 2008). Neurostimulátor je implantován na hrudníku pod
klíční kostí obdobně jako kardiostimulátor a podkožně vedenými kabely je propojen
s intracerebrálně zavedenými elektrodami. Oproti termolézím má DBS výhodu, že se
jedná o reverzibilní výkon (minimální destrukce mozkové tkáně) a při progresi
onemocnění je možné měnit stimulační parametry. Kromě PN se tato metoda
využívá u esenciálního třesu a dystonií a v menším rozsahu se začíná uplatňovat u
Tourettova syndromu, deprese, obsedantně - kompulzivní poruchy, epilepsie a
bolestí hlavy typu „cluster headache" (Tarsy et al., 2008).
U pacientů s PN e hlavním a nejčastějším cílem subtalamické jádro (STN). Při
dominující rigiditě a přítomnosti výrazných dyskinezí se provádí stimulace vnitřního
palida (GPi), v případě třesu je možné zvolit ventrální intermediální jádro talamu
(VIM).

První pokusy o zavedení stimulace proběhli již v polovině minulého století, kdy
J.L.Pool implantoval elektrody do nucleus caudatus u starší ženy s anorexií a depresí
(Pool, 1954). V dalších letech bylo provedení stimulace ojedinělým zákrokem u
chronických rezistentních bolesti a k dalšímu rozvoji této metody došlo až v 80.
letech s progresí technologických i medicínských poznatků. V roce 1987 publikoval
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A. Benabid úspěšné použití stimulace VIM na třes u pacienta PN (Benabid et al.,
1987), které odstartovalo zavedení této metody.
Přes současné široké uplatnění DBS stále neznáme přesný mechanismus jejího
účinku. První hypotézy vycházely z úvahy, že stimulace inhibuje aktivitu neuronů
v místě stimulace, tedy napodobuje efekt léze (Miocinovic and Mclntyre, 2008).
V současné době se předpokládá, že zatímco v místě elektrody je aktivita neuronů
při DBS potlačena synaptickou

inhibicí,

výstup stimulovaného jádra je naopak

zvýšen přímou aktivací lokálních neuronálních axonů. Výsledkem je jiná výbojová
frekvence ovlivňující struktury, které jsou se stimulovaným jádrem anatomicky
spojeny.

Úspěšnost terapie DBS je závislá na celé sérii souvisejících postupů, které
zahrnují pečlivý výběr vhodných
nastavení

kandidátů, přesné umístění elektrod, správné

stimulačních parametrů s odpovídající úpravou medikace,

zvládnutí

nežádoucích účinků a edukaci i podporu pacienta (Isaias and Tagliati, 2008).

Indikační
zachovanou

kritéria u pacientů
odpovídavosti

s PN zahrnují klinické potvrzení

k « dopaminergní

stimulaci

při

diagnózy,
přítomnosti

farmakoterapeuticky nezvládnutelných invalidizujících fluktuací nebo dyskinezí

a

neporušené kognitivní funkce (Růžička, 2006). Kriteria týkající se věku pacienta a
délky onemocnění se v různých centrech liší a mají spíše pomocný charakter.
Z výkonu jsou vyloučeni pacienti v celkově těžkých stavech, rizikových pro operaci,
pacienti s jiným závažným onemocněním, demencí, aktuální depresí a pacienti
s psychotickými projevy. Nezbytností je, aby pacient byl schopen plně pochopit
přínos a rizika operace, měl realistická očekávání a byl schopen spolupráce, včetně
dlouhodobého pooperačního sledování.
Pro přesné umístění elektrod je nutné nejprve stanovit

souřadnice vybraného

jádra pomocí zmíněné MR se stereotaktickým rámem a vnitřních vztažných bodů.
Vztažné body jsou anatomicky definované nervové struktury (comissura anterior a
posterior), které jsou pomocí zobrazovacích metod dobře viditelné a jejich
prostorový vztah k ostatním částím mozku je relativně konstantní. Při plánování se
nejprve určí souřadnice vztažných bodů a poté jsou vypočítány
samotného

cílového

jádra.

Podle

vypočítaných
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souřadnic

jsou

souřadnice
následně

neurochirurgem zavedeny elektrody do cíle. Kromě stereotaktického (anatomického)
určení cíle se správná poloha elektrod ověřuje také elektrofyziologicky (Růžička et
al., 2004). Pomocí speciálních testovacích mikroelektrod se snímá

neuronální

aktivita, která má pro daná jádra specifický charakter. Následně se správnost cíle
ověřuje diagnostickou stimulací koncem elektrody a testování odpovědi u pacienta
(tj. testování míry příznivého účinku elektrické stimulace na hybné projevy PN).
Z tohoto důvodu probíhá implantace elektrod v lokální anestézii, na rozdíl od
následného zavedení stimulátoru o několik dní později. Poloha elektrody se potvrzuje
pomocí peroperační skiaskopie a pooperační MR (Růžička et al., 2004).
Zavedené elektrody mají čtyři kontakty, které jsou od sebe vzdáleny 1,5 mm nebo
0,5 (model Medtronic 3387 nebo 3389) (Isaias and Tagliati, 2008).

Implantované

elektrody nemusí mít všechny čtyři kontakty „ve vybraném cíli Správný výběr
kontaktů u pacienta je prvním předpokladem úspěšného nastavení stimulace.
Vlastnosti elektrického pole, které působí na vybraný cíl je možné měnit třemi
parametry stimulace: napětím, frekvencí a šířkou pulzu.
Napětí je dáno amplitudou elektrického signálu měřenou ve voltech (V).

Se

vzrůstající amplitudou narůstá vzdálenost, ve které jsou neurony ovlivněny. Obvyklé
parametry amplitudy se pohybují mezí 1-3,6 V.
Šířka pulsuje definována jako doba, po kterou elektrický puls stimuluje vybraný
cíl a je měřena v mikrosekundách (us). Elektrický proud potřebný ke stimulaci
nervové tkáně exponenciálně klesá se vzrůstající šířkou pulsu. Na základě tohoto
vztahu je stanovena chronaxie nervové tkáně, což nejkratší doba mezi elektrickým
impulsem a odpovědí nervové buňky (Isaias and Tagliati, 2008). Rozmezí používané
šířky pulzu je 60-90 us. Modulace šířky pulzu určuje, které struktury nervové tkáně
jsou více aktivované, protože axony jsou aktivovány menší šířkou pulzu než těla
neuronů (Ranek, 1975).
Frekvence je určena počtem elektrických pulzů za sekundu; jednotkou je Herz
(Hz). Frekvence je zcela zásadní parametr stimulace, protože rozdílné frekvence
mohou mít zcela opačný efekt. Nízkofrekvenční stimulace (méně než 10 Hz) může
třes, případně i další příznaky zhoršovat (Moro et al., 2002), zatímco vyšší frekvence
příznaky zmírňují. Terapeutický efekt na třes je přítomen až při frekvenci nad 100
Hz (Benabid et al., 1991). Klinické zlepšení stoupá lineárně až do frekvence 130Hz,
následné zlepšení je již menší a frekvence nad 200 Hz již další zlepšení neposkytuje.
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U PN se využívají frekvence 130-185 Hz. Naopak např. u dystonií byl zjištěn lepší
efekt při nízkých frekvencích (Alterman et al., 2007).
Optimální nastavení parametrů DBS není jednorázová záležitost. Individuální
nastavení pro každého pacienta může trvat i několik měsíců a edukace pacienta je
nutným předpokladem dobré spolupráce.
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4. Instabilita a poruchy chůze u Parkinsonovy nemoci

Instabilita a poruchy chůze patří mezi základní symptomy Parkinsonovy nemoci,
které mají výrazný dopad na běžné denní činnosti pacientů. Poruchy chůze vedou ke
ztrátě soběstačnosti a omezení běžných denních aktivit, představují zátěž

pro

pečovatele a jsou významným faktorem vedoucím k umístění pacientů do léčebných
zařízení pro dlouhodobou péči. Důsledkem pádů je také zvýšená morbidita a
mortalita nemocných.

4.1. Struktury a mechanismy zapojené do lokomoce a jejich poruchy u
Parkinsonovy nemoci

Výzkum fyziologie a patofyziologie chůze vychází zejména z experimentů na
rozdílných zvířecích modelech od bezobratlých po primáty a výsledky nelze vždy
jednoduše aplikovat u člověka. Mimo těchto experimentů se rozvíjí technika
počítačového modelování lokomoce s využitím bipedálních robotů.
U lidí se vedle kvalitativního a kvantitativního hodnocení stability a chůze
využívá zobrazovacích metod, včetně funkční MR. Tato metodika je však omezená
vzhledem k nemožnosti pořizování záznamu přímo během chůze. Významné
informace pro aplikaci teoretických či všeobecných poznatků u lidí přinášejí studie a
kazuistiky

popisující

změny

lokomoce

vyvolané

identifikovanou

a

dobře

topograficky definovanou lézí.

Do mechanismu
informace

lokomoce jsou zapojeny četné oblasti CNS,

poskytované

exteroceptivním systémem

vestibulárním,

vizuálním,

senzorické

proprioceptivním

a

a muskuloskeletální systém se správnou regulací

svalového tonu. Vzhledem k energetické a metabolické náročnosti může být chůze
ovlivněna i restrikcí aerobní kapacity při kardiopulmonální insuficienci (Canning et
al., 1997).

V CNS je do lokomoce zapojeno mnoho struktur a okruhů. Okruh kortex bazální ganglia se podílí na volních a kognitivních kontrolních procesech. Další
okruh, bazální ganglia - kmen je zapojen do kontroly automatických pohybů, které
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se vyskytují společně s volní motorikou. Systém lokomoce je stejně jako regulace
svalového tonu pod neustálou kontrolou excitace z kortexu a inhibice z bazálních
ganglií (Takakusaki et al., 2008).
Kromě kortexu, bazálních ganglií a struktur mozkového kmene

je do

lokomočního procesu zapojen mozeček a mícha. Studie sledující aktivitu při
představě chůze na funkční MR prokázala zvýšení signálu ve frontálním a
precentrálním gyru s levostrannou dominancí, oboustrannou aktivaci precuneu,
parahippocampálního gyru, talamu, bazálních ganglií, mozečku v oblasti předního
vermis a přilehlé kůře, tegmenta a pontinní retikulární formace (Jahn et al., 2008).

Dle Takakusakiho a kol. (Takakusaki et al., 2008) vyžaduje fyziologické
lokomoční

chování

integritu

funkcí v třech základních procesech,

které se

odehrávajících se v CNS.

1. aktivace lokomoce - zahrnuje volní příkazy z kůry a emočně spouštěné příkazy
z limbicko-hypotalamického systému
2. regulace lokomoce - systém je tvořen okruhy kortexu, bazálních ganglií a
mozečku
3. exekuce lokomoce - procesy, které probíhají v kmeni, míše a zahrnují lokomoční
centra a systém svalového tonu.

Pro snadnější pochopení vzájemných souvislostí je nejprve charakterizována
exekuce lokomoce a následně aktivace a regulační vlivy.

Exekuce lokomočních programů

V mezopontinním tegmentu se nacházejí dvě důležité funkční oblasti, které se
podílejí na kontrole lokomoce a svalového tonu. První je mesencefalická lokomoční
oblast (MLR) a druhou oblastí je pedunkulopontinní jádro (PPN) (Takakusaki et al.,
2008).
Definice těchto oblastí se u různých autorů liší a především neexistuje konsensus
v chápání jejich společného vztahu. Rozdílnost je dána pravděpodobně tím, zda je
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oblast o velikosti několika milimetrů rozlišována na základě anatomických kritérií
nebo odpovědi

na elektrickou

stimulaci či

podle odlišného mediátorového a

receptorového vybavení buněčných subpopulací. Zatímco někteří autoři používají
termín MLR jako nadřazený k PPN a nucleus cuneiformis (Jahn et al., 2008; Lee et
al., 2000), další práce používají rozdělení, které více reflektuje odpověď ke stimulaci,
kdy MLR odpovídá nucleus cuneiformis a dorsální části PPN a vlastním PPN je
myšlena pouze jeho ventrolaterální část (Takakusaki et al., 2008). U mnoha autorů
však není zcela jasné v jakém pojetí termín užívají a z kontextu mnoha prací
vyplývá, že používají buď termín PPN nebo MLR jako synonymum pro celou
sledovanou oblast v mesopontinním tegmentu.
V této práci je použito rozdělení dle Takakusakiho a kol., kde MLR odpovídá
nucleus cuneiformis a dorsální části PPN a druhou oblastí je ventrolaterální část PPN
s funkcí inhibice svalového tonu (Takakusaki et al., 2008); případně je použito
termínu MLR/PPN.

Z MLR

sestupuje

retikulospinální

trakt

ve

ventrolaterálním

svazku

a

pontomedulární lokomoční dráha v dorsolaterálním svazku. Obě dráhy aktivují míšní
centrum

lokomoce

(„Central

Pattern

Spinal

Generátor";

CPSG).

Aplikace

elektrických stimulů do MLR u decerebrované (přerušení mezi colliculi superiores a
inferiores) kočky nejdříve zvýší svalový tonus a následně iniciuje lokomoci na
úrovni motoneuronů extenzorů zadních končetin (Takakusaki et al., 2008).
V klinické práci popsali Masdeu a kol. ztrátu schopnosti stoje a chůze u pacienta
s hemoragií do dorsální části mesopontinního tegmenta (Masdeu et al., 1994).
Obdobnou náhlou ztrátu schopnosti stoje a chůze se zachovanou hybností dolních
končetin bez oslabení jsme pozorovali u našeho pacienta, kdy následná MR mozku
zobrazila strategicky umístěnou drobnou ischemií mesencefala (příloha č. 2).
Hluboká mozková stimulace PPN (myšlena spíše MLR/PPN) a současně
subtalamického jádra (STN) zlepšila u pacientů s PN poruchy chůze (Stefani et al.,
2007). Tyto klinické údaje ukazují na existenci MLR v mesopontinním tegmentu i u
lidí.

Míšní centrum lokomoce - CPSG je tvořeno neurony a interneuronálními okruhy,
které jsou schopny samy produkovat rytmické, koordinované pohybové vzorce.
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CPSG také integruje supraspinální příkazy a aferentní informace. Proprioceptivní a
exteroceptivní senzorická aferentace ovlivňuje v aktuálním čase činnost spinální
lokomoční sítě interneuronů. Výsledná rytmická aktivita je převáděna na lokomoční
vzorce (flexorů a extensorů) pro každou končetinu a konečným výstupem je
lokomoční rytmus (Burke, 2001). Schéma zapojení CPSG je na obr. 2.
Většina experimentů, která potvrdila existenci CPSG u obratlovců byla prováděna
na kočkách, jež byly schopny lokomoce po míšní transekci (Grillner and Zangger,
1979). U člověka je patrně vzhledem k menší stabilitě bipedální lokomoce přítomen
větší podíl supraspinální kontroly. Nicméně schopnost lokomoce na chodícím pásu
byla prokázána i u pacientů s paraplegií po kompletním přerušení míchy, avšak
pouze s podporou (až 75 %) váhy těla (Dietz et al., 1994).

Obr. 2. Schéma zapojení míšníhocentra lokomoce (převzato z Takakusaki et al., 2008).
(E - extensory, F - flexory)
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V mechanismu lokomoce hraje významnou roli systém regulace svalového tonu.
Neurony s receptory pro cholin v pontomedulární retikulární formaci excitují
retikulospinální neurony, které následně vyvolávají postsynaptickou inhibici
motoneuronech

na

přímo nebo prostřednictvím interneuronů (Chase and Morales,

1990; Takakusaki et al., 2004a).
Obdobná inhibice může být vyvolána z PPN (Takakusaki et al., 2003a; Takakusaki
et al., 2004b), kdy cholinergní projekce z ventrolaterální části PPN aktivuje tento
inhibiční systém regulace svalového tonu. Elektrická stimulace ventrolaterálního
PPN u decerebrováných

koček indukuje svalovou atonii, která je spojena

s hyperpolarizací membrány motoneuronů. Ve stimulované oblasti je velká hustota
cholinergních neuronů, proto se předpokládá, že inhibiční efekt je zprostředkován
právě cholinergními neurony PPN. V souladu s výsledky těchto experimentů

byla

publikována kazuistika pacienta s lézí v dorsolaterálním mesopontinním tegmentu, u
kterého nedocházelo k poklesu svalového tonu během REM spánku (REM spánek
bez atonie) (Culebras and Moore, 1989).
Inhibiční systém vyvolává postsynaptickou inhibici alfa a gama motoneuronů
extensorů i flexorů, ale i interneuronů vmezeřených do spinálních reflexních okruhů
(Habaguchi et al., 2002; Takakusaki et al., 2003b; Takakusaki et al., 2001). To
znamená, že ovlivňuje nejen hladinu

svalového napětí regulací

excitability

motoneuronů, ale modulací excitability spinálních interneuronů má vliv i na
výslednou lokomoci.
Excitační systém svalového tonu tvoří monoaminergní descendentní dráhy jako
coeruleo-spinální, rapheální a excitační retikulospinální trakt. Inhibiční i excitační
systém recipročně ovlivňují a svalový tonus je výsledkem vzájemné rovnováhy.

Aktivace lokomoce

MLR a jeho spoje považujeme za funkční oblast, která odpovídá za iniciaci
lokomoce (Armstrong, 1986). Zahájení lokomoce může být spuštěno volním nebo
emočním impulsem, případně spuštěním automatického procesu v experimentech na
decerebrovaných zvířecích modelech. Bez ohledu na typ aktivace zahrnuje iniciace
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chůze pohybové programy, které jsou

pod kontrolou mozkového kmene a míchy

(Takakusaki et al., 2004a). Schematické znázornění řízení lokomoce je na obr.3.

Obr. 3. Schematické znázornění lokomoce (převzato z Takakusaki et al., 2008)
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Volní iniciace lokomoce je spouštěna z motorického kortexu. Primární motorický
kortex umoňuje přímou aktivací motoneuronů vlastní pohyb svalů, zatímco
suplementární motorická oblast (SMA) je významná pro přípravu a iniciaci pohybů
(Krainik et a l , 2001; Penfield and Welch, 1951).
Selektivní vyřazení odpovídající oblasti primárního motorického kortexu aplikací
muscimolu (alkaloidový

agonista GABA-A receptoru) vedlo u primátů k paréze

končetin, zatímco aplikace do SMA vedla k posturální instabilitě během chůze (Mori
et al., 2003).
Obě motorické oblasti mají odlišné projekce. Projekce z primárního motorického
kortexu jde do míchy, ale SMA má bohaté spojení do pontomedulární retikulární
formace a do MLR/PPN (Keizer and Kuypers,

1989). U pacientů se léze

premotorické a SMA projevují posturální instabilitou, poruchou iniciace chůze a
freezingem (Pahapill and Lozano, 2000). Zajímavým faktem je, že porucha iniciace
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motoriky při lézi této oblasti postihuje u lidí i iniciaci řeči (Chung et al., 2004;
Rostomily et al., 1991).

Limbicko-hypotalamický systém (tzv. Třetí systém) (Petrovický 1995) hraje
klíčovou

roli

v emoční

mimovolní

motorice.

Jedná

se

pravděpodobně

o

fylogeneticky nejstarší systém motoriky a zahrnuje obranné, explorativní a k získání
potravy vázané chování (Sinnamon, 1993). Systém je tvořen projekcí z hippocampu
a amygdaly do nucleus accumbens. Nucleus accumbens je společně s ventrálním
palidem (nejstarší části bazálních ganglií) považováno za struktury, které jsou
prostřednictvím MLR zodpovědné za emoční kontrolu lokomoce (Morgenson, 1991).

Regulace lokomoce

Bazální ganglia jsou společně s okruhy mozečku a motorickými oblastmi kůry
zapojena do automatického provedení vytvořených motorických programů i do
kontroly volních pohybů (Hikosaka et al., 1999; Marsden, 1982).

Okruhy prefrontální kůry, nucleus caudatus a laterální části mozečkových
hemisfér jsou zapojeny do plánování a řízení komplexních, vizuálně kontrolovaných
pohybů končetin. Okruhy motorických oblastí kůry s putamen a střední částí
mozečku se podílejí na volních, samostatných pohybech.
Bipedální lokomoce je relativně nestabilní a vyžaduje dodatečnou

kontrolu

z laterálního mozečku, která není tak důležitá u kvadrupedální lokomoce. Mozeček
dostává senzorické informace v reálném čase (na rozdíl od bazálních ganglií) a
výpadek při jeho poškození není nahraditelný ani vizuální kontrolou. Mozečkový
deficit u lidí se během chůze projeví zhoršenou koordinací dolních končetin i při
volní a vizuální kontrole.
Automatická kontrola postury, rovnováhy a pohybů končetin během lokomoce je
regulovaná

mediální

částí

sluchových, vestibulárních

mozečku,

která

dostává

informace

z vizuálních,

a somatosenzorických struktur a projikuje je zpět do

vestibulárních jader a retikulární formace kmene (Takakusaki et al., 2008).
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U Parkinsonovy nemoci jsou narušeny všechny tři procesy - aktivace, regulace i
exekuce lokomoce. Při snaze objasnit patofyziologické podklady poruch stoje a
chůze u PN je zřejmé, že se jedná o velmi různorodou skupinu poruch.
PN zahrnuje poruchy chůze i rovnováhy, které mají rozdílnou patofyziologii i
klinické

projevy, odlišnou reakci na terapii a mohou se u pacientů

vyskytovat

v různých kombinacích. Zcela zásadní klinický význam má skutečnost, že některé
poruchy chůze u PN reagují na podání levodopy, zatímco jiné jsou k
rezistentní (Blin et al., 1991b). Na obr. 4 je

levodopě

hypotetický model kontroly volních

pohybů, lokomoce a svalového tonu při normální funkci bazálních ganglií a při PN.

Podstatná část poruch chůze a rovnováhy u PN je spojena

se základní

nigrostriatální degenerací a tím s okruhy bazální ganglia-kortex a bazální gangliakmen.
Kortikální motorické oblasti zapojené do motorického okruhu kontrolují
množství a rychlost volních pohybů prostřednictvím kortikospinálního traktu.
Nadměrná GABAergní inhibice talamokortikálnich neuronů způsobuje zpomalení a
redukci pohybů (viz

výše v kapitole Parkinsonova nemoc).Ve studii s využitím

SPÉCT zobrazení Hanakawa a kol. aplikovali pacientům s PN a zdravým kontrolám
" m Tc-HMPAO (techneciem značený hexa-metyl-propyl-aminooxim) těsně před
chůzí (Hanakawa et al., 1999). Ihned po chůzi provedli snímkování a prokázali
snížení aktivity v levé SMA, v oblasti precuneu a mozečku (viz dále) u PN oproti
zdravým kontrolám.
Časné poruchy chůze jsou hypokinetickým projevem, který vede ke zpomalení
chůze, zkrácení kroku. Délka

kroku, rychlost chůze a amplituda pohybu jsou

parametry chůze, které se zlepšují při dopaminergní medikaci (Bowes et al., 1990;
0'Sullivan et al., 1998; Shan et al., 2001).

Přímý vliv bazálních ganglií na mozkový kmen se uplatňuje v regulaci svalového
tonu a rytmických lokomočních pohybů dolních končetin (Pahapill and Lozano,
2000; Takakusaki et al., 2004a). Jedná se o GABAergní eferentní projekci
ze substantia nigra, pars retikulata a z interní části palida do mesopontinního
tegmenta, do výše zmíněné oblasti MLR/PPN.
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Obr. 4. Hypotetický model regulace motoriky bazálními ganglii (převzato z Takakusai et al., 2008).
A. Regulace volní motoriky, lokomoce a svalového tonu při normální činnosti bazálních ganglii.
GABAergní projekce (černě) z bazálnich ganglii k talamokortikálním neuronům je zapojena do volní
kontroly hybnosti, projekce do MLR a PPN je zapojena do automatické kontroly lokomoce a
svalového tonu
B. Narušení hybnosti u Parkinsonovy nemoci. Nedostatek dopaminu v baýálních gangliích zvyšuje
GABAergní eferentní projekci do talamokortikálního okruhu a do kmenových struktur.
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zároveň řízeny

přímo

kortexem, zejména premotorickou a suplementární motorickou oblastí (Keizer and
Kuypers, 1989; Matsumura et al., 2000).
Snížení kortikální excitace MLR u PN vede k postižení lokomoce, stejně jako
snížení excitace PPN ovlivňuje inhibiční systém svalového tonu s následným
zvýšením svalového napětí (s hypertonem typu rigidity). Dysfunkce PPN u PN ale
není způsobena jen narušeným přímým i nepřímým vlivem bazálních ganglii, ale
neuropatologické studie u pacientů prokázaly až 50% úbytek velkých cholinergních
neuronů v laterální části PPN (Gai et al., 1991; Hirsch et al., 1987; Zweig et al.,
1989).
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Mesopontinní tegmentum (MLR/PPN) je tedy pravděpodobně zcela klíčovým
místem integrace lokomočních informací a následné selekce motorického chování.
Tato

oblast

přijímá

volní

signály

z kortexu,

emoční

signály

z

limbicko-

hypothalamického systému a regulační signály z mozečku a bazálních ganglií
(Takakusaki, 2008; Takakusaki et al., 2008).
Při nepoškozeném recipročním spojení MLR/PPN s limbickými strukturami lze
přepokládat, že schopnost emoční aktivace lokomoce (popsaná výše) je u PN
zachována. Tato emoční komponenta se nejspíše uplatňuje při fenoménu paradoxní
kineze, při které dochází k náhlé dobré, ale přechodně trvající iniciaci chůze i
hybnosti v souvislosti se silným emočním podnětem.
Obecně je poškození MLR/PPN a jeho spojů
v rámci PN

s bazálními ganglii a kortexem

zodpovědné zejména za narušení iniciace pohybu, freezing a vlastní

posturální instabilitu, z nichž freezing a posturální instabilita se vyskytují spíše
v pozdním stadiu onemocnění a neodpovídají na terapii levodopou.

Při vyšetření průtokového SPÉCT po testu chůze byla nalezena odlišná aktivita
v mozečku mezi pacienty s PN a zdravými kontrolami (Hanakawa et al., 1999).
U pacientů s PN byla aktivita snížena v levé mozečkové hemisféře a naopak aktivita
ve vermis mozečku byla zvýšena oproti zdravým kontrolám. Snížená aktivita
v mozečkové hemisféře v kontrastu se zvýšenou aktivitou ve vermis může souviset
s obtížemi při laterálním posunu těžiště, kdy pacienti s PN nemohou přesunout
těžiště z jedné nohy na druhou a výsledkem jsou krátké a šouravé kroky (Hanakawa
et al., 1999; Shibasaki et a l , 2004).

Možnost negativního vlivu somatosenzorického, aferentního deficitu u pacientů
s PN na chůzové a posturální mechanismy byla dlouho opomíjena a narušení
rovnováhy se považovalo pouze za poškození eferentace. Již se však objevily práce,
které naznačují, že na posturální instabilitě u pacientů s PN má podíl i deficit
aferentace, zejména propriocepce (Boonstra et al., 2008). V jiné zajímavé studii
porovnávali pacienty s PN a zdravé kontroly během stoje na desce s velmi pomalou
horizontální oscilací (Vaugoyeau et al., 2007). Použitá

amplituda a frekvence

oscilačních pohybů nebyla detekovatelná receptory semicirkulárních kanálků, a při
vyloučení vizuální kontroly byli probandi zcela závislí na proprioceptivních
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informacích. Pacienti s PN měli za těchto podmínek výrazně vyšší

výkyvy

rovnováhy než zdravé kontroly, ale byli schopni korekce při možnosti vizuální
kontroly. Přechod od

kinestetické kontroly rovnováhy k použití vizuální kontroly

byl podstatně pomalejší u pacientů s PN než u zdravých kontrol.
Jiná práce ukázala zvýšenou posturální odpověď na vibrace Achillovy šlachy u
pacientů s PN oproti zdravým kontrolám a neadekvátní posturální reakce byla zcela
stejná v Off i v On stavu (Valkovic et al., 2006). Somatosenzorická porucha by se
mohla podílet i na typické flekční postuře, kterou si pacienti často ani sami
neuvědomují.
Práce hodnotící schopnost funkčního dosahu (pacient při testu stojí ve stoji
spojném a snaží se dosáhnout co nejdále předpaženou horní končetinou) zjistila, že
pacienti s PN měli tendenci podceňovat svoje omezení stability (Kamata et al.,
2007). Toto nesprávné vyhodnocení vlastní situace se může spolupodílet na pádech
při běžných denních aktivitách.

Chůze není pouze automaticky řízený pohyb. Je rovněž závislá na neporušených
mentálních funkcích. U pacientů s PN jsou posturální instabilita, poruchy chůze a
pády asociovány s kognitivním deficitem (Burn et al., 2006), zejména s exekutivní
dysfunkcí a s poruchami pozornosti (Allcock et al., 2009; Amboni et al., 2008).
Závislost chůzových parametrů na pozornosti a kognici je dobře patrna u tzv. „duál
task" studií. Při zadání konkurenčního úkolu jako je počítání, test verbální fluence
nebo přenášení předmětů dochází k změnám některých parametrů, např. ke zvýšené
variabilitě kroku (Bloem et al., 2001b; Yogev et al., 2005). Ve studii sledující vliv
simultánně prováděného testu verbální fluence na chůzi u pacientů s PN a
freezingem se zjistilo zvýšení počtu kroků na dráze při simultánní úloze (Camicioli
et al., 1998). Konkurenční úlohou se dvojnásobně zvyšuje riziko pádů (Bloem et al.,
2006) a u pacientů s PN a kognitivní poruchou lze tento test využít k predikci pádů.
Kognitivní postižení, které omezuje schopnost paralelně provádět určitou činnost
(situace, které se běžně vyskytují v denním životě) má negativní vliv na chůzi a
posturální kontrolu u pacientů s PN (Hausdorff et al., 2003).
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4.2. Epidemiologie a význam poruch chůze u PN

Poruchy chůze byly popsány u 75 % pacientů s anamnézou PN delší než 5 let
(Schrag

et

al.,

2002).

Při

hodnocení

výskytu

poruch

chůze

u

pacientů

hospitalizovaných na neurologickém oddělení byla zjištěna nejvyšší prevalence
poruch chůze u pacientů s PN (93%) ve srovnání s ostatními běžně zastoupenými
diagnózami (Stolze et al., 2005).
Poruchy chůze a instabilita jsou spojeny s rizikem pádů a dle výsledků studií se
odhaduje, že až 70% pacientů má v anamnéze jeden pád ročně a 13% pacientů padá
častěji než jednou za týden (Grimbergen et al., 2004; Wood et al., 2002).
Společně s non-motorickými symptomy, jako je kognitivní deficit a deprese a s
délkou onemocnění byly poruchy chůze vyhodnoceny jako faktory, které nejvíce
ovlivňují kvalitu života pacientů s PN (Gomez-Esteban et al., 2007; Rahman et al.,
2008; Schrag et al., 2002).

Instabilita vede k pádům a následným frakturám,

které jsou

spojené s vyšší

morbiditou i mortalitou pacientů. Navíc pacienti, kteří nejsou schopni vertikalizace
po pádu mohou zemřít z důvodu dehydratace, vyčerpání nebo dekubitů. (Bloem et
al., 2001)

4.3. Vzorce poruch chůze

Projevy poruch chůze u Parkinsonovy nemoci se významně mění s progresí
onemocnění a navíc se velmi liší v závislosti na subtypu onemocnění a případně na
fluktuacích hybného stavu po dávkách léčby.

4.3.1. Obecná semiologická klasifikace poruch chůze (Růžička and Brožová,
2005)

Poruchy chůze z hlediska semiologického dělení zahrnují čtyři základní vzorce:
svalovou slabost, rozšíření baze dolních končetin, topornou chůzi, poruchu iniciace a
zachování chůze. Pátou kategorií jsou tzv. nezařaditelné - bizarní poruchy chůze.
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Při svalové slabosti (u primárně svalových onemocnění a u paréz z postižení
periferních nervů) je pohyb v příslušném segmentu a směru veden menší silou,
případně je zcela nemožný. Slabost, která se projeví poruchou chůze, je doprovázena
abnormálním držením končetiny či jejího segmentu a svalovou hypotonií.
Rozšířená baze dolních končetin je kompenzací

poruch stability a vyskytuje

v kombinaci se směrovými odchylkami (vrávoravá chůze) nebo změnou kadence
kroků (ataktická chůze). Vrávoravá chůze je charakteristická pro poškození
rovnovážného

systému. Ataktická chůze se kromě rozšíření baze vyznačuje

nerovnoměrnostmi v trvání kroků a v kladení nohou. Příčinným mechanizmem jsou
senzorické poruchy vyvolávající nejistotu v prostoru, abnormální mimovolní pohyby,
jež nepředvídatelně mění dráhu dolních končetin, nebo mozečkové dysmetrie,
působící poruchu pohybové koordinace. Ataktická chůze jak o rozšířené, tak o
normální bazi může být také součást komplexní poruchy chůze u lézí kůry či bílé
hmoty frontálních laloků.
Toporná chůze se vyznačuje všeobecným omezením rozsahu pohybů, jímž mohou
být postiženy kromě dolních končetin i pohyby hlavy, šíje, trupu a horních končetin.
Kromě

hypokineticko-rigidního

syndromu

a dystonie

může

být

podmíněna

muskuloskeletálním postižením a spasticitou.
Porucha iniciace a zachování chůze se může vyskytovat jako samostatný fenomén,
nebo v kombinaci s jinou poruchou chůze. Vedle obtíží při zahájení chůze (startovní
hezitace) se zárazy mohou objevit kdykoli v jejím průběhu.
Nezařaditelné - bizarní poruchy chůze zahrnují atypické vzorce poruch chůze,
které jsou obtížně rozpoznatelné a zpravidla v sobě mísí prvky několika vzorců.
K bizarních poruchám se přiřazují pohybové vzorce u hyperkinetických poruch, kde
jsou stoj a chůze rušeny abnormálními pohyby a dále vzorce u psychogenních poruch
chůze.

U PN se v závislosti na stádiu onemocnění a aktuálním hybném stavu vyskytují
všechny semiologické vzorce poruch chůze kromě svalové slabosti, která se však
také může sekundárně objevit v pozdních stádiích nemoci jak důsledek imobilizace.
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4.3.2. Poruchy chůze a stability v časném stadiu onemocnění

Zatímco instabilíta spojená s pády je typická pro střední

a pokročilá stadia

onemocnění, mírné poruchy chůze mohou být přítomny již v časném stadiu PN.
Časné poruchy chůze jsou více spojeny s ostatními příznaky onemocnění, zejména
rigiditou a bradykinezí, které se zpravidla objevují asymetricky. Porucha
vykazuje

chůze

z počátku také určité příznaky asymetrie, která vede k nepravidelnosti

v délce i provedení kroku, kdy na více postižené straně dochází k opoždění a
zkrácení kroku. Velmi rannou známkou poruchy chůze a onemocnění celkově je
vymizení synkinezí HK (přirozené souhyby horních končetin při chůzi) na postižené
straně. Někteří pacienti

udávají jako první příznak, který sami zaregistrovali,

poruchu jiné formy lokomoce např. plavání, příp. jízdy na kole, kdy se asymetrie
provedení pohybů projeví nerovnováhou ještě výrazněji než při chůzi.
Držení trupu může být pozměněno též již v začátku onemocnění. Charakteristické je
flekční držení trupu způsobené převahou rigidity flexorových svalových skupin,
které vede k posunu těžiště těla.

4.3.3. Poruchy chůze a stability v pozdním stadiu onemocnění

S celkovou progresí onemocnění dochází k rozvoji klasické toporné chůze
hypokineticko-rigidního

typu. Vedle ztráty synkinezí, přítomnosti

šouravého,

zkráceného a zpomaleného kroku, zvýšené kadence a přítomnosti úzké baze se
objevují obtíže s iniciací a udržením chůze. Náhlé přerušení pohybu (freezing) je
typickým postižením chůze u pacientů s PN v pokročilé fázi onemocnění, i když se
vyskytuje i u mnoha dalších extrapyramidových onemocnění. Kromě startovní
hezitace při zahájení chůze se freezing objevuje při změnách směru, otáčení,
průchodu zúženým místem, při překonávání nečekaných překážek v dráze, ale též na
volném prostranství nebo ve stresových situacích. V některých případech se při
pokusu o rozejití pacient předklání, zrychleně cupitá na špičkách (festinace),
případně se rozeběhne za předsunutým těžištěm, které se mu však nepodaří
dostihnout a nakonec padá (propulze).
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V pozdních fázích onemocnění chůzi narušují hybné komplikace typu dyskinezí.
Nejčastější dyskinezí je chorea, která se projevuje náhodně se vyskytujícími pohyby
různých částí těla, zpravidla s akrální převahou. Tyto abnormální pohyby se
superponují na chůzi a působí tím zvláštní ataktický vzorec chůze, připomínající
baletní kroky. Kroková kadence je zcela nerovnoměrná, chodidla náhodně dopadají
na podlahu a kroky jsou nepravidelné délky i směru. Při této poruše chůze dochází
k rozšíření baze na rozdíl od tendence k zúžení baze v hypokineticko-rigidním stavu.
Mimovolní pohyby postihující trup a horní končetiny pak ještě umocňují dojem
celkové nepravidelnosti chůzového vzorce.
Variantou choreatických pohybů je balismus s prudkými házivými pohyby větší
amplitudy a rozsahem, které vycházejí z proximálních segmentů končetin. Vzhledem
k velkým

pohybovým

exkursím

dochází

při

balistických

pohybech

častěji

k vychýlení těžiště s následným pádem. Chůze při balistických dyskinezích je
energeticky náročná a pro pacienta vysilující. Navíc vzhledem ke svému bizarnímu
charakteru má větší dopad na sociální stigma pacienta a v některých případech může
být neoprávněně podezírána z psychogenní etiologie.
Dalším dyskinetickou poruchou, která může ovlivňovat chůzi u PN je dystonie,
která je podmíněna svalovými stahy delšího trvání působícími kroucení, repetitivní
pohyby nebo abnormální postavení postižené končetiny. Dystonická chůze je typem
toporné chůze, může se jevit jako prosté kulhání a nepřiměřené našlapování
způsobené dystonickou inverzí nebo everzí. V rámci polékových dopaminergních
dyskinezí se dystonie objevuje jen v malé míře, zpravidla

v kombinovaných

choreodystonických pohybech. Samostatně může dystonie ovlivňovat chůzi v rámci
hypodopaminergního stavu (Off-dystonie). Vyskytuje se zejména ráno před první
dávkou medikace a může značně alterovat chůzi bolestivým stahem chodidla.

Specifickým fenoménem je paradoxní kineze, kdy při silné pozitivní emoci může
dojít k náhlému zlepšení chůze i hybnosti. U řady pacientů se též vyskytuje odpověď
na senzorické podněty (příčná linka v dráze, rytmické povely, počítání) pomocí
kterých jsou schopni pacienti překonat akinezi a freezing.

Tyto jevy ukazují na

neporušený motorický program chůze a senzorický „trik" napomůže jeho spuštění.
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Posturální instabilita je příčinou pádů s následnými úrazy a zranění z pádů jsou
spojena s vyšší morbiditou i mortalitou pacientů. Pády mohou být příčinou vzniku
obav z pádů, které vedou k omezení pohybových aktivit a následná imobilizace je
pak příčinou sociální isolace, svalového oslabení a osteoporózy.

4.4. Parametry stoje a chůze a metody jejich klinického a experimentálního
sledování

Klinické hodnocení stoje zahrnuje vyšetření spontánního stoje, statické testy
stability při modifikovaných stojích, dynamické testy a testy reakce na vychýlení
rovnováhy.
Ve spontánním stoji se hodnotí postavení trupu, hlavy a končetin, šířka baze a
tendence k pádu.
Mezi základní testy modifikovaného stoje patří stoj spojný,

při kterém se

testovaný subjekt snaží udržet stabilní stoj v pozici s chodidly těsně u sebe při
otevřených očích a Rombergův stoj, který hodnotí změny stoje při zavření očí.
Zhoršení stability při vyloučení zrakové kontroly ukazuje na poruchy propriocepce a
zejména poškození vestibulárního systému. Doplněním je tandemový stoj, při kterém
jsou chodidla položena těsně za sebou, dále stoj na jedné noze, nebo stoj na měkké
pěnové podložce. Při testu funkční vzdálenosti dosahu stojí subjekt za čárou a je
požádán, aby dosáhl nataženou paží co nejvíce dopředu, aniž by ztratil rovnováhu.
Vzdálenost je měřena metrem na stěně ve výšce akromionu pacienta. Funkční
vzdálenost dosahu odpovídá vzdálenosti mezi výchozím a cílovým bodem. Stoj ve
všech testech by měl trvat alespoň 20 - 3 Os a pro hodnocení lze užít škály
s rozsahem 0-4 body, kde 0 charakterizuje zcela intaktní stabilitu. Přehled hodnocení
testů je uveden ve škále hodnocení stoje a chůze (Gait and balance scale; GABS)
v příloze č. 3 (Thomas et al., 2004).
Dynamické testy sledují udržení stability při chůzi(viz. dále), skoku na jedné noze
nebo skoku sounož vertikálně (Vařeka 2002).
„Pull test" a „Push and release test" jsou testy reakce na vychýlení rovnováhy.
„Pull test" je zkouška zvrácení trupu vstoje, kdy se testuje odpověď na náhlé silné
vychýlení vzad trhnutím za ramena. Pacient při vyšetření stojí s otevřenýma očima,
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nohy má mírně rozkročené, je připraven a informován o průběhu testu. Při vyšetření
„Push and release test" je pacient ve stejné výchozí pozici. Vyšetřující stojí za
pacientem, který je instruován, aby zatlačil do jeho dlaní, které jsou položeny na
lopatky pacienta. Vyšetřující uvolní ruce z pacienta v okamžiku, kdy cítí tlak
přenesené váhy a ramena i boky pacienta jsou vychýleny 2-5 cm od vertikály (Jacobs
et al., 2006b).

Další součástí hodnocení jsou specializované dotazníky např. dotazník na freezing
(freezing of gait questionnaire) (Giladi et al., 2000), dotazník na obavy z pádu
(Activities-specific Balance Confidence Scale; ABC scale) (Peretz et al., 2006;
Powell and Myers,

1995) nebo vizuální analogová škála k hodnocení pádů

(„Modified falls efficacy scale) (Hill et al., 1996), kterou mohou pacienti vyplňovat
samostatně, případně je možné ji administrovat telefonicky.
Ke komplexnějšímu hodnocení stability se používají celé baterie testů jako je
např. zmíněný GABS. V recentně publikovaná práci F.Horák bylo představeno
ucelené klinické hodnocení instability „Balance Evaluation Systems Test (BESTest)"
(Horák et al., 2009). Tato baterie testů obsahuje celkem 36 položek které detekuje
v šesti systémech posturální kontroly: biomechanická omezení, omezení vertikální
stability, posturální odpověď, přizpůsobení při anticipaci vychýlení rovnováhy,
senzorická orientaci a stabilita při chůzi (www.bestest.us).

Přístrojové vyšetření stability (posturografie) se orientují na detekci COP („Center
of pressure"; centrum tlaku) a jeho změn při aplikaci klinických testů. COP je
označení

pro

střed

rozložení

tlaku,

kterým

působí

proband

na

podložku.

Z technického hlediska jsou využívány dva hlavní principy (Vařejka 2002.) Za prvé
silové plošiny (např. typu Kistler, AMTI)

se snímači umístěnými v rozích, které

snímají reakční sílu a její složky. Z naměřených hodnot lze vypočítat COP

jako

dvourozměrnou veličinu se souřadnicemi udávajícími jeho polohu v ploše. Druhý
způsob využívá desky („koberce") pro měření kontaktních tlakových sil. Tlakové
snímače jsou rozloženy po celé ploše desky (např. systémy Emed, Footscan,
Tekscan) a umožňují podrobnější analýzu rozložení tlaku pro každou nohu i její
části.

Některé

systémy

mají

možnost

elektromyografické vyšetření (EMG).
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současně

provádět

synchronizované

U chůze lze hodnotit několik parametrů, z nichž některé lze získat i jednoduchým
klinickým vyšetřením, pro mnoho dalších je však zapotřebí poměrně rozsáhlého
technického vybavení. Mezi

základní sledované

parametry chůze patří rychlost,

kadence (počet kroků/čas), pravidelnost a rytmus, symetrie, šířka baze, výška kroku,
odchylka od dráhy a výskyt freezingu na dráze. Další hodnoty souvisí s dynamikou
stability jako je pohyb COP, délka fáze dvojí opory a proporce k fázi švihové.
Důležitou součástí evaluace chůze v klinickém i přístrojovém hodnocení je
videodokumentace pro archivaci a možnost dalšího objektivního porovnání.

Klinické vyšetření chůze zahrnuje hodnocení chůze spontánní, modifikované
(např. chůze po patách, po špičkách, chůze vzad) a standardizované testy, které se
používají více

při výzkumném hodnocení. Široce rozšířený je „Stand-Walk -Sit

test" nebo"Time Up and Go", při kterých je pacient instruován, aby vstal ze židle
ušel předepsanou vzdálenost, otočil se a vrátil se zpět s posazením na židli.
(Podsiadlo and Richardson, 1991). Funkční hodnocení chůze („Functional gait
assesment")

slouží k posouzení pravděpodobnosti pádu u pacientů s vestibulární

poruchou a obsahuje mimo jiné testy chůze při horizontálním a vertikálním otočení
hlavy, chůzi po schodech, chůzi pozpátku a překročení překážky (Wrisley et al.,
2004). Test kroků ve čtyřech čtvercích („ Four square step test") testuje schopnost
kroků vpřed, vzad úkroků do stran (Dite and Temple, 2002) a vzhledem k nutnosti
zvládnutí určené sekvence kroků i exekutivní funkce. Test chůze na 6 minut („6minute walk test") je vytrvalostní test, při kterém se sleduje zejména restrikce chůze
pro kardiální či pulmonální obtíže (Haass et al., 2000).

Pro přístrojovou registraci chůze se využívají systémy akcelometrů, jejichž
technické parametry již dovolují i dlouhodobější monitoraci pacientů v domácím
prostředí, což je velmi důležité zejména u fenoménu jako je freezing (Moore et al.,
2008).
Další mobilním systémem evaluace stability a chůze, který se stále rozvíjí je
použití tlakově senizitivních senzorů do bot (Bamberg et al., 2006).
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Komplexním systémem pro vyšetření chůze je 3D kinematická analýza, která
mimo jiné umožňuje stanovit těžiště ( Center of mass; COM), změny jeho polohy
v prostoru a tedy i průmětu do opěrné plochy (Vařeka 2002 ), registrace pohybů
v jednotlivých kloubech a zpravidla má možnosti i současné synchronní registrace
EMG. (např. systémy Charnwood Dynamics, Vicon (Lin et al., 1990)).
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B. Výzkumná část

5. Vliv poruch chůze na kvalitu života pacientů s PN

Souhrn

Cílem této práce bylo vyhodnotit vliv poruch chůze na kvalitu života u pacientů s Parkinsonovou
nemocí (PN) a porovnat vliv některých aspektů poruch chůze jako je freezing, obavy z pádu, pády a
zranění na zhoršení kvality života těchto pacientů.
Do studie byli zařazeni všichni pacienti, kteří byli vyšetřeni v Extrapyramidovém centru
Neurologické kliniky l.LF UK v období
pacientů

mezi červnem 2006 až únorem 2007. Tomuto souboru

(N= 683) jsme rozeslali dotazník na kvalitu života (Parkinson's disease quality of life

questionnaire; PDQ-39) a nově vytvořený dotazník na poruchy chůze.
Dotazník na poruchy chůze obsahoval 8 otázek. Pacienti v něm hodnotili svou chůzi v nejhorším
hybném stavu (1), ovlivnění běžných denních aktivit poruchami chůze (2) a porovnávali tíži poruch
chůze s ostatním motorickým postižením (3). Zbývajících 5 otázek vyhodnocovalo jednotlivé aspekty
poruch chůze jako je freezing ( Freezing of Gait; FOG), levodopa resistentní On - freezing , pády,
omezení běžných denních aktivit pro obavy z pádu a výskyt zranění. Po vyloučení nekompletních
odpovědí jsme zpracovali dotazníky od 491 pacientů (290 mužů, 201 žen), v průměrném věku 66.7
let (SD 9.4) s průměrnou délkou onemocnění 10 (SD 6) let.
Pacienti byli rozděleni podle závažnosti poruch chůze do třech skupin (N! =105: žádné nebo
minimální GD, N 2 =136: mírné GD; N 3 =250: těžké GD). Mezi skupinami byl významný statistický
rozdíl v celkovém skóre i ve všech subdimensích PDQ-39 (průměrné hodnoty celkového PDQ-39
skóre 18.8, 31.2 a

44.2 , pO.OOl). Vícerozměrná lineární regrese prokázala, že největší vliv na

kvalitu života měly obavy z pádu (standardní koeficient regrese = 0.32; pO.OOl). Menší, ale stále
statisticky významný byl vliv On - freezingu a pádů. Ostatní sledované parametry neměly v tomto
srovnání statisticky významný vztah ke kvalitě života.
Tyto výsledky potvrzují, že poruchy chůze mají zcela zásadní vliv na kvalitu života u pacientů s
PN a ukazují, že obavy z pádu jsou významným faktorem, který ovlivňuje kvalitu života těchto
pacientů.

Summary

To determine the influence of gait disorders (GD) on the Quality of life (QOL) in patients with
Parkinson's Disease (PD) and evaluate in more detail the influence of different aspects of GD such as
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freezing (FOG), levodopa-.resistant On freezing, fear of falling, falls and related injuries on QOL
among PD.
A mail survey including clinical information, the PDQ39 questionnaire and our original 8-item
questionnaire of GD (GD8Q) was sent out to all 683 PD patients that were seen at the Prague
Movement Disorders Center between 6/2006 and 2/2007. In GD8Q the patients estimated (Item 1)
their gait at the worst state; (2) the effect of their GD on ADL, and (3) compared the severity of GD
with their other motor symptoms of PD. The remaining 5 items of GD8Q evaluated the occurrence of
phenomena such as (4) FOG, (5) levodopa-resistant FOG in the On state, (6) falls, (7) the degree to
which the patients' activity is limited due to fear of falling and (8) the occurrence of injuries.
After the exclusion of incomplete answers, responses from a total of 491 patients (290 m, 201 f) of
mean age 66.7 (SD 9.4) and mean PD duration 10 (SD 6) years were evaluated.
Patients were divided into three groups with respect to the severity of GD (N, =105: no GD, N 2
=136: moderate GD; N 3 =250: severe GD). Statistically significant intergroup differences were found
in the total score of PDQ39 (means 18.8, 31.2, and 44.2 respectively, p<0.001) as well as in all of its
subdimensions.
Linear multiple regression analysis showed that fear of falling had the highest impact on PDQ39
scores (standardized regression coefficient = 0.32, pO.OOl). The impact of On freezing was smaller,
yet statistically significant. The rest of parameters measured by GD8Q yielded

statistically

nonsignificant relationships.
Our results confirm that gait disorders have a substantial influence upon the QOL in PD patients
and suggest that some of their features, namely fear of falling and levodopa resistant On freezing, play
a major role in QOL deterioration.

5.1.Úvod

Parkinsonova nemoc (PN) je chronické neurodegenerativní onemocnění, které
významně ovlivňuje kvalitu života pacientů („Quality of life"; QOL). PN má
dokonce větší vliv na QOL něž jiná chronická onemocnění jako je ischemická
choroba srdeční (Karen H. Karlsen, 1998) nebo artritida.(Gage et al., 2003)
Poruchy chůze a posturální instabilita jsou časté symptomy u pacientů s PN a
významně se podílí na jejich QOL. Vedle non - motorických symptomů jako je
kognitivní deficit, deprese nebo délka onemocnění byly poruchy chůze vyhodnoceny
jako faktor nejvíce ovlivňující QOL u pacientů s PN. (Gomez-Esteban et al., 2007;
Rahman et al., 2008; Schräg et al., 2002)

V retrospektivní analýze DATATOP

(Deprenyl and tocopherol antioxidative therapy of parkinsonism; antioxidační terapie
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deprenylem a tokoferolem u parkinsonismu) studie bylo vyhodnoceno horšení chůze
jako jediný symptom, který byl provázen horšením QOL (Marras et al., 2008).
Hodnocení chůze v těchto studiích bylo založeno na relativně omezeném subskóre 4
položek (27-30) pro posturální instabilitu a chůzi v rámci Jednotné škály pro
hodnocení Parkinsonovy nemoci (Unified Parkinsons Disease Rating Scale; UPDRS,
příloha č. 4) (Fahn et al., 1987).
Poruchy chůze jsou spojeny s pády. Ve studie sledující výskyt pádů u pacientů
hospitalizovaných pro neurologické onemocnění byla zjištěna největší prevalence
pádů (63%) u pacientů s PN. (Stolze et al., 2004) Pády jsou často příčinnou úrazů a
pacienti s parkinsonským syndromem mají více než dvojnásobné riziko zlomenin
(Vestergaard et al., 2007).
Obavy z pádu („Fear of falling"; FOF) jsou častým doprovodným jevem během
chůze u pacientů s poruchou rovnováhy (Adkin et al., 2003; Jorstad et al., 2005) a
FOF může mít zpětný negativní vliv na poruchy chůze.
Dalším fenoménem typickým pro poruchy chůze u PN je freezing. Jedná se o
náhlé a neočekávané přerušení chůze, které je typické u pacientů s PN, ale vyskytuje
se i u dalších neurodegenerativních onemocnění. Dle fenotypu se rozlišuje:
1. akinese, 2. přešlapování až třes na místě a 3. malé krůčky s minimální lokomocí
vpřed (Schaafsma et al., 2003).
Freezing

může pacienta překvapit kdykoliv během chůze a být tak velmi

omezujícím faktorem s výrazným ovlivněním QOL pacientů s PN (Moore et al.,
2007)
On freezing, je typ freezingu, který neodpovídá na terapii levodopou. Vyskytuje
se vzácněji, ale vzhledem k přítomnosti v období dobré hybnosti, kdy jsou pacienti
více aktivní, může být velmi obtěžující.

Cílem této práce bylo vyhodnotit vliv poruch chůze na kvalitu života u pacientů s
PN a porovnat vliv některých aspektů poruch chůze jako je freezing, levodopa
rezistentní On freezing, FOF, pády a zranění na kvalitu života těchto pacientů.
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5.2. Pacienti a Metody

Všem pacientům (N=683), kteří byli vyšetřeni v Centru pro extrapyramidová
onemocnění

na Neurologické klinice l.LF UK v období mezi červnem 2006 až

únorem 2007 byl rozeslán soubor dotazníků. Studie byla schválena etickou komisí
VFN a všichni pacienti podepsali informovaný souhlas s účastí ve studii.
Rozesílaný soubor obsahoval dotazník na hodnocení kvality života u pacientů s
PN („Parkinson's

disease quality of life questionnaire"; PDQ-39; příloha č. 5) a

nově vytvořený dotazník na poruchy chůze u pacientů s PN, který obsahoval 8
otázek (8-QGD). Tento nový dotazník byl vytvořen za účelem hodnocení různých
aspektů poruch chůze na QOL (příloha č. 6). Otázky 1, 2 a 4 byly použity z
dotazníku na hodnocení freezingu (Moore et al., 2007), otázky 6 a 7 byly použity ze
škály hodnocení chůze a rovnováhy - GABS (příloha č. 3) (Thomas et al., 2004).
Každá z osmi otázek měla 5 možných odstupňovaných odpovědí, kdy odpověď
0 odpovídala nej lepšímu zdravému stavu a 5 představovala největší postižení příloha
č. 6.) Pacienti v něm hodnotili svou chůzi v nejhorším hybném stavu (1), ovlivnění
běžných denních aktivit poruchami chůze (2) a porovnávali s tíži poruch chůze s
ostatním motorickým postižením (3). Zbývajících 5 otázek vyhodnocovalo jednotlivé
aspekty poruch chůze jako je freezing (4), levodopa rezistentní On freezing (5), pády
(6), omezení běžných denních aktivit pro obavy z pádu (7) a výskyt zranění v
důsledku pádů (8).

Na základě odpovědí v prvních třech otázkách dotazníku 8-QGD byli pacienti
rozděleni do tři skupin. V první skupině (GD1) byli pacienti bez poruch chůze nebo
se zcela minimálním postižením, kteří vybrali odpověď 1 v kterékoliv z prvních třech
otázek. Druhou skupinu (GD2) tvořili pacienti s mírnou poruchou chůze, kteří zvolili
odpověď 2 v kterékoliv z otázek 1-3. Třetí skupina (GD3) zahrnovala pacienty s
těžkou poruchou chůze, kteří odpověděli více než 2 v kterékoliv z otázek 1-3.
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Statistická analýza

K hodnocení rozdílu mezi skupinami v hodnotách PDQ-39 jsme použili
neparametrický Jonckheere-Terpstra test. Pomocí metody lineární mnohočetné
regrese jsme vyhodnotili vliv jednotlivých aspektů poruch chůze na kvalitu života
pacientů s PN.

5.3.Výsledky

Z 683 oslovených pacientů

odpovědělo

celkem

512 (75%). Po

vyřazení

nekompletních odpovědí jsme do studie zařadili 491 (72%) pacientů. Soubor tvořilo
290 (59%) mužů a 201 žen v průměrném věku 66.7 let (SD 9.4, rozmezí 43-89) a
průměrnou délkou onemocnění 10 let (SD 6, rozmezí 1-32).
Na základě opovědí v prvních třech otázkách bylo 105 pacientů ve skupině GDI,
136 ve skupině GD2 a 250 pacientů ve skupině GD3. Celkem 386 pacientů ze 491
(79%) ve skupinách GD2-GD3 mělo mírnou až těžkou poruchu chůze. Průměrné
hodnoty

celkového skóre PDQ-39 bylo 18.8 pro GDI, 31.2 pro GD2 a 44.2 pro

GD3. Mezi skupinami GDI a GD3 stejně jako mezi GD2 a GD3 byl nalezen
signifikantní rozdíl (p<0.001) v celkovém skóre PDQ-39 i ve všech jeho položkách.
Mezi skupinami GD1-GD2 byl signifikantní rozdíl v celkovém skóre PDQ-39 a ve
všech jeho subdimensích kromě Sociální podpory. (Tabulka 1)
Tabulka 1. Průměrné hodnoty celkového PDQ-39 skóre včetně jednotlivých položek s ohledem na
tíži poruchy chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí
a
statisticky významný (p<0.01) rozdíl oproti skupině G D I ' b statisticky významný (p<0.01) rozdíl
oproti skupině GD2

Mobilita

ADL

Emoční
komfort

Stigma

Sociální
podpora

Ko an ice

Komunikace

Tělesný
PDQ-39
dyskomfort Celk.skóre

GDI
(N=105)

12.1

17.3

21.9

23.1

10.0

21.8

15.2

29.0

18.8

GD2
(N=136)

36.0 a

33.7 a

32.0 a

31.5 a

13.7

31.3 a

28.6 a

42.5 a

31.2 a

GD3
(N=250)

64.3 ab

54.2 ab

42.8 ab

38.5 a

23.0 ab

39.8 ab

38.3 ab

52.5 ab

44.2 ab

PDQ-39 - „Parkinson's disease quality of life questionnaire"; dotazník na hodnocení kvality života u
pacientů s PN, ADL - „ Activity of daily living"; běžné denní aktivity, GD - „gait disorder"; poruchy
chůze; GDI - skupina pacientů s minimálním postižením chůze, GD2 - skupina pacientů se středně
závažným postižením chůze, GD3 - skupina pacientů se závažným postižením chůze
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Z odpovědí na otázky 4-8 vyplynulo, že 37 pacientů z celkového počtu 491 (71%)
trpí freezingem, 261 (57%) pacientů mělo alespoň někdy zkušenost s levodopa
rezistentním On freezingem. Pády uvedlo 285 (58%) pacientů a 76 pacientů (15%)
má zkušenosti s pádem častěji než jedenkrát za týden. V našem souboru celkem 240
(49%) pacientů utrpělo zranění následkem pádu. Určité omezení běžných denních
aktivit pro obavy z pádů bylo přítomno u 343 (70%) pacientů. Podrobný přehled
odpovědí je uveden v grafu 1.

Graf. 1. Přehled odpovědí pacientů na jednotlivé otázky dotazníku (8-QGD)

Freezing

Freezing On

Pády

FOF

Zranění

Počet pacientů

FOF - „ Fear of Falling"; obavy z pádu

Výsledkem

mnohočetné

regresní

analýzy,

kterou jsme

hodnotili

dopad

jednotlivých aspektů poruch chůze (8-QGD položky 4-8) v QOL skóre byla vysoce
signifikantní korelace mezi FOF v celkovém skóre PDQ-39 (r=0.32, p<0.001) stejně
jako mezi

On freezingem a PDQ-39 (r=0.27, p= 0.001). Mírně slabší, ale stále

signifikantní byla vazba mezi pády a PDQ-39 (r=0.15, p=0.006). Ostatní faktory
neměly signifikantně významný vztah k celkovému skóre PDQ-39 (Tabulka 2).
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Tabulka 2. Standardizované regresní koeficienty, intercept a R2 koeficienty symptomů nemoci
v rozměrech PDQ39 (hladiny významnosti regresních koeficientů jsou uvedeny v závorkách)

PDQ-39

Mobilita

ADL

Emoční
komfort

Stigma

Sociální
podpora

Kognice

Kornuni
kace

ort

PDQ-39
celkové
skóre

.10

.11

-.10

.04

-.01

-.33

.07

.09

-.02

(.112)

(.153)

(.303)

(.719)

(.934)

(.000)

(.472)

(.407)

(.757)

.09

.17

.23

.18

.13

.39

.09

.14

.27

(.142)

(.039)

(.024)

(.112)

(.259)

(.000)

(.363)

(.201)

(.001)

.01

.07

.12

.00

.16

.19

.37

-.03

.15

(.756)

(.191)

(.079)

(.976)

(.034)

(.004)

(.000)

(.646)

(.006)

8-QGD

Tělesný
dyskomf

FOG

FOG On

Pády
.56

.39

.11

.10

-.04

.34

.10

.12

.32

(.000)

(.000)

(.124)

(.216)

(.596)

(.000)

(.137)

(.094)

(.000)

FOF
.16

.05

.21

-.00

.10

-.06

-.09

.17

.10

(.000)

(.231)

(.001)

(.962)

(-153)

(.348)

(.178)

(.010)

(.057)

45.30

40.66

35.38

33.32

17.66

33.66

30.66

44.78

35.18

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(000)

0.71

0.52

0.25

0.09

0.09

0.27

0.27

0.18

0.52

zranění

intercept
R2

PDQ-39 - „Parkinson's disease quality of life questionnaire"; dotazník na kvalitu života pacientů
s Parkinsonovou nemocí, ADL - „ Activity of daily living" ; běžné denní aktivity

5.4. Diskuse

V naší studii byla mírná až těžká porucha chůze zjištěna 79% pacientů. Tedy
pouze 21% pacientů nemělo poruchu chůze, a to i přesto, že tato skupina zahrnovala
i pacienty s odpovědi 1 v prvních třech otázkách dotazníku, neboť zcela minimální
postižení chůze by ještě mohlo odpovídat obtížím u zdravých kontrol stejné věkové
kategorie. Podobné výsledky prokázala i předchozí studie, kde nalezli poruchu chůze
u 75 % pacientů s PN s délkou onemocnění déle než 5 let (Schrag et al., 2002).
Porovnání QOL ve skupinách GDI, GD2 a GD3 ukázalo, že kvalita života je
ovlivněna nejen samotnou přítomností pádů, ale klesá v závislosti na tíži postižení.

Meziskupinový

rozdíl

zaměřený

na

subdimenze

PDQ-39

prokázal

nejen

předpokládaný vliv na Mobilitu a Běžné denní aktivity,

ale též signifikantní vztah

k ostatním

Komunikace

proměnným

Emoční

komfort,

dyskomfort.
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Kognice,

a

Tělesný

FOF měl větší vliv na QOL, dokonce větší než samotné pády. Tento inversní
vztah mezi FOF a QOL byly popsán v jediné studii (Franchignoni et al., 2005), ale
FOF nebyl dosud považován za významný faktor ovlivňující kvalitu života

u

pacientů s PN. Navíc byl FOF přítomen u 70% dotazovaných pacientů. Kombinací
vysokého výskytu a velkého vlivu na QOL tak FOF představuje významný faktor
ovlivňující kvalitu života pacientů s PN. V porovnání s

ostatními sledovanými

aspekty poruch chůze nemá FOF epizodický charakter a může tak trvale ovlivňovat
chování pacienta a omezovat jeho běžné denní aktivity.
FOF souvisí s porušením posturální kontroly (Adkin et al., 2003)

a byl

vyhodnocen jako faktor predikce pádů i u pacientů s PN, kteří nemají zkušenost s
pádem v celém předchozím roce (Pickering et al., 2007). Navíc jiná předchozí studie
prokázala,

že odhad FOF koreluje s výsledky vyšetření posturální instability

pacientů s PN (Adkin et al., 2003) a byla navržena jednoduchá škála

u

pro jejich

hodnocení. (Peretz et al., 2006)
Vedle očekávaného vztahu FOF k Mobilitě a Běžným denním aktivitám měl FOF
vysokou asociaci s kognitivní postižením hodnoceným v rámci PDQ-39. Vztah mezi
rovnováhou, chůzí a kognitivním postižením byl popsán zejména u starší populace s
FOF. (Vellas et al., 1997)
Levodopa resistentní On freezing měl taktéž významný vliv na QOL našich
pacientů s PN. Pacienti v pokročilé fází PN mají tendenci provádět některé činnosti
pouze pokud jsou v On stavu. V tom případě se pak výskyt neočekávaného a
nepředvídatelného On freezingu stává velmi nepříjemnou zkušeností, které se
pacienti obávají. To je pravděpodobně důvodem, proč v naší srovnávací studii vyšel
On freezing jako významnější faktor než běžný freezing, jehož negativní vliv na
QOL byl již v minulosti popsán (Moore et al., 2007)
Třetím významným faktorem ve vztahu ke kvalitě života byly pády. Pády navíc
mohou být příčinou vzniku obav z pádů (Bloem et al., 2001b) s následným dalším
horšením kvality života.
Naše studie byla v tomto ohledu založena sice pouze na

dotazníkových

odpovědích a poruchy chůze nebyly hodnoceny objektivně, ale údaje zejména o
obavách z pádu, samotných pádech a zraněních jsou vždy závislé na informacích,
které nám poskytne přímo pacient. Přes tato určitá omezení naše studie ukázala na

48

podstatný vliv obav z pádu na kvalitu života u velkého souboru pacientů
s Parkinsonovou nemocí.
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6. Studie 2. Vyšetření instability spojené s pády u pacientů s Parkinsonovou
nemocí: srovnání „Pull testu" a "Push and release testu"

Souhrn

Cílem této práce bylo porovnat „Pull"test a „Push&release" (P&R) test

z hlediska jejich

schopnosti predikovat pády u pacientů s Parkinsonovou nemocí ve stavu On i Off.
Do studie bylo zařazeno celkem 82 pacientů. Pacienti s pády (N=36) a bez pádů (N=46) byli
rozděleni na základě anamnézy pádů. V první skupině byli pacienti, kteří utrpěli nejméně jeden pád v
posledních 6-ti měsících. Obě skupiny jsme vyšetřili pomocí „Pull testu" a P&R testu vždy ve stavu
s vysazenou medikací (Off) i s medikací (On).
Celková výtěžnost v detekci pacientů s pády a bez pádů byla určena pomocí binominální logistické
regrese a pomocí analýzy "area under the receiver operating characteristics curve" (AUC).
Statistická analýza prokázala, že ve stavu Off byl „Pull test" přesný v 85,4% (0.87) a P&R test v
86,6% (0.90). Ve stavu On byla výtěžnost při „Pull testu" pouze 76,8% (0.78), zatímco P&R test byl
správný v 87,8% (0.87).
Oba testy mají podobnou validitu pro průkaz pádů při hodnocení pacientů v Off stavu. Nicméně ve
stavu On je P&R test přesnější než „Pull test".

Summary

The aim of this study was to compare the Pull Test and the Push and Release (P&R) test as regards
their ability to predict Parkinson (PD) fallers and non-fallers in relation to their medication state.
Eighty-two PD patients participated in the study. Fallers (N=36) and non-fallers (N=46) were
grouped on the basis of their fall history. Fallers were those who had fallen at least once within the
last 6 months. The two groups were compared on the basis of the patients' performance in the Pull and
the P&R tests, both in their Off and On medication state. The overall accuracy of the classification of
PD patients as fallers and non-fallers was determined by means of binomial logistic regression (BLR)
and the analysis of the" area under the receiver operating characteristics curve"(AUC).
In the Off medication state, the statistical analysis revealed that the Pull Test was accurate
(methods BLR (AUC)) in 85.4% (0.87) of cases and the P&R Test in 86.6% (0.90). In the On
medication state the Pull Test was only 76.8% (0.78) accurate, while the P&R Test was 87.8% (0.87)
accurate.
Both clinical tests are valid and relatively equivalent when assessing patients in their Off
medication state; however, the P&R test is more accurate than the Pull Test in the On state.
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6.1. Úvod

Posturální instabilita spojená s pády je jednou z hlavních komplikací pokročilé
fáze Parkinsonovy nemoci (PN). Odhaduje se, že až 70% pacientů s PN upadne
jednou za rok a 13% procent padá častěji než jednou za týden (Grimbergen et al.,
2004; Wood et al., 2002).
Široce používaným testem posturální instability u PN a příbuzných onemocnění
se stal „Pull test", který byl v roce 1987 začleněn do Jednotné škály pro hodnocení
Parkinsonovy nemoci (Unified Parkinsons Disease Rating Scale; UPDRS) (příloha
č.4 ) (Fahn S, 1987; Hunt and Sethi, 2006). „Pull test" je zkouška zvrácení trupu
vstoje, kdy se testuje odpověď na náhlé, silné vychýlení rovnováhy trhnutím za
ramena vzad. Tento test je z hlediska klinické práce výhodný, protože je časově i
prostorově nenáročný a nevyžaduje technické vybavení. Nicméně nejednotnost
v jeho přesném provedení a hodnocení může být důvodem vysoké variability
výsledků a to jak v rámci skupiny vyšetřujících tak u konkrétního vyšetřujícího (tzv.
„inter- a intra- rater" variability) (Munhoz et al., 2004). Další nevýhodou tohoto testu
je jeho malá schopnost predikce pádů a nedostatečná korelace s objektivním
přístrojovým vyšetřením typu dynamické posturografie (Bloem et al., 1998).
Schopnost predikovat pády u ostatních klinických

testů posturální instability

(např. Funkční Vzdálenost dosahu, Bergova Škála Rovnováhy, Dynamický Index
Chůze, „Up and go" test nebo stoj na jedné noze) je také nedostatečná a vede
k nutnosti použití celého souboru testů nebo provedení vyšetření pomocí rozsáhlých
komplexních škál pro instabilitu a poruchy chůze (Balash et al., 2005; Bloem et al.,
2001a; Bloem et al., 2001b; Jacobs et al., 2006a) Po běžný ambulantní provoz je
však důležité, aby vyšetření posturální instability bylo jednoduché, prostorově i
časově nenáročné a přitom dostatečně klinicky spolehlivé.
Z tohoto důvodu byl ke klinickému hodnocení posturální instability vyvinut
„Push and release" (P&R) test (Jacobs et al., 2006b). Tento test hodnotí schopnost
zachování stability při vychýlení těžiště s tlakem do opory, která je náhle uvolněna.
Dosud byla publikována pouze jedna práce, která porovnávala tyto dva

výše

zmíněné testy a prokázala, že P&R test je senzitivnější s ohledem na vnímání
nerovnováhy samotnými pacienty, vykazuje nižší variabilitu („inter variabilitu) a jednotnost pro použitou sílu (Jacobs et al., 2006b).
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rater"

Cílem této studie bylo vyhodnotit a porovnat klasický „Pull test" s novým P&R
testem s ohledem na jejich schopnost odlišit u PN pacienty s pády a bez pádů.
Motorické vlastnosti jako jsou držení těla a chůze u pacientů s PN kolísají
v závislosti na

dopaminergní medikaci. Při vyšetřování posturální instability jsou

pacienti často hodnoceni jako jedna skupina bez ohledu na aktuální hybný stav (On
s dobrou hybností pod vlivem medikace versus Off se zhoršenou hybností bez vlivu
medikace). To je často zdrojem nesrovnalostí u studií, které se zabývají hodnocením
výskytu pádů. Z tohoto důvodu jsme v naší studii vyšetřovali pacienty s PN oběma
testy v Off i On stavu.

6.2. Pacienti a metody

Do studie bylo zařazeno 82 pacientů (64 mužů, 18 žen) s idiopatickou PN ve třech
centrech pro extrapyramidová onemocnění (Bratislava, Praha, Mnichov). Diagnóza
Parkinsonovy nemoci byla stanovena dle kritérií „UK Parkinson's Disease Society
Brain Bank,, (příloha 1). Pacienti podepsali souhlas v souladu s Helsinskou deklarací
a studii schválila místní etická komise.
Pacienti byli rozděleni na 2 skupiny na základě jejich anamnézy pádů. Pacienti
s pády (Fs; n=36) udávali alespoň jeden pád v posledních 6-ti měsících; (Bloem et
al., 2001a); druhou skupinu tvořily pacienti bez pádů (NFs; n = 46) ve stejném
období.
Vstupní kriteria zahrnovala ochotu pacienta zúčastnit se studie, kognitivní stav
zaručující schopnost reflektovat vlastní pády a schopnost spolupráce při klinických
vyšetřeních. Ze studie byly vyloučeni všichni pacienti, kteří měli jiné neurologické
nebo ortopedické onemocnění, které by mohlo mít vliv na jejich chůzi a stabilitu a
pacienti s výrazným kognitivním deficitem, který byl znemožňoval

provedení

instrukcí během vyšetření (Dibble and Lange, 2006).
Všichni pacienti měli jasnou odpovídavost na dopaminergní terapii. Nejprve byli
vyšetřeni v definovaném Off stavu , tj. 12-ti hodinové vysazení medikace levodopou
a 48-mi hodinové vysazení agonistů dopaminu (Defer et al., 1999). Následné
vyšetření v On stavu probíhalo cca 1 hodinu po podání 1,25 -1,5 násobku ranní
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dávky antiparkinsonské medikace přepočtené na ekvivalent levodopy (Reimer et al.,
2004).

Pacienty jsme vyšetřili v On i Off stavu pomocí motorické části UPDRS.
Vyšetření „Pull testem" (položka 30 UPDRS III) bylo součástí tohoto hodnocení.
Následně bylo provedeno vyšetření pomocí P&R testu. Většina pacientů měla
předchozí zkušenost s vyšetřením „Pull testem" během ambulantních návštěv; P&R
testem byli vyšetřeni poprvé. Vzhledem k tomu, že neexistuje jasný konsensus na
přesné provedení a hodnocení „Pull testu", použili jsme doporučení Vissera (Visser
et al., 2003). Pacienti byli po předchozím vysvětlení průběhu testu náhle, rychle a
bez předchozího varování vychýleni vzad trhnutím za ramena. Test byl prováděn
pouze jednou a 2 kroky pacienta byly považovány za ještě fyziologickou korekci
(hodnoceno 0). P&R test byl taktéž předem vysvětlen a následně proveden přesně
podle originálního popisu: „Pacient stojí pohodlně a má otevřené oči. Vyšetřující
stojí za pacientem. Pacient je instruován aby zatlačil zády do dlaní vyšetřujícího,
které jsou položeny na pacientových lopatkách.. Vyšetřující umožní pomocí flexe
v loktech pohyb trupu pacienta dozadu a současně poskytuje dlaněmi podporu trupu
pacienta. Síla, kterou tlačí pacient do dlaní vyšetřujícího, nesmí být příliš velká, aby
nedošlo ke zvednutí špiček od podlahy a pacient se též nesmí pouze pasivně položit
na dlaně examinátora. Vyšetřující uvolní ruce z pacienta v okamžiku, kdy cítí tlak
přenesené váhy a ramena i boky jsou vychýleny od vertikály. K vyrovnání
rovnováhy je pacient nucen ukročit vzad." Detailní hodnocení testů je uvedeno
v tabulce 1.

Statistické hodnocení

Statistická analýza byla provedena pomocí programu SPSS pro Windows,
Version 12.0. Klinické a demografické proměnné mezi oběma skupinami pacientů s
PN byla porovnána použitím T-testu pro parametrická data (věk a délka onemocnění)
a Mann-Whitney U-test a Wilcoxon test pro neparametrická data (UPDRS motorické
skóre, „Pull test" a P&R test skóre; p<0.05).
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Schopnost testů klasifikovat pacienty s pády a bez pádů byla hodnocena dvěma
přístupy. Za prvé, specificita, sensitivita, pozitivní a negativní prediktivní hodnota,
diagnostická výtěžnost a přesnost obou testů byla hodnocena pomocí logistické
regresní analýzy. Sensitivita byla definována jako počet (procento) pacientů s pády v
anamnéze (Fs), kteří byli pozitivně diagnostikováni testem jako pacienti se sklonem
k pádům (pozitivní test). Specificita byla určena jako počet (procento) pacientů bez
pádů v anamnéze (NFs), kteří byli diagnostikováni jako pacienti bez sklonu k pádům
(negativní test). Diagnostická přesnost byla stanovena průměrnou hodnotou mezi
specificitou a senzitivitou. Pozitivní predikční hodnota byla počítána jako podíl
pacientů se sklonem k pádům (testem pozitivních) ke všem ve skupině s anamnézou
pádů (Fs). Negativní predičkní hodnota byla počítána jako podíl pacientů bez sklonu
k pádům (testem negativních) ke všem ve skupině pacientů bez anamnézy pádů
(NFs) (Altman and Bland, 1994).
Druhý přístup hodnocení

schopnosti

P&R testu a „Pull testu"

správně

diagnostikovat a rozdělit skupiny pacientů (Fs a NFs) byl založen na analýze AUCROC („Area Under the Curve - Receiver Operating Characteristics") za použití
metodiky popsané v Hanley and McNeil (Hanley and McNeil, 1982) AUC byla
interpretována jako pravděpodobnost správné diagnostiky pacienta s pády z náhodně
vybrané dvojice pacientů - ta se může pohybovat od 0,5 (žádná predikce) do 1,0
(validní predikce). Klinický test rovnováhy s větší AUC je považován za test s větší
predikční silou (Dibble and Lange, 2006). Z tohoto důvodu byly AUC analýzy
použity ke srovnání relativních predikčních validit testů.

6.3. Výsledky

Průměrný věk pacientů v souboru byl 63.6 let (± 9.1 SD) a průměrná délka
onemocnění 8,1 let

(±5.3 SD). Podrobné klinické a demografické údaje jsou

uvedeny v tabulce 1. Mezi oběma skupinami nebyl nalezen žádný rozdíl ve věku
pacientů, ale lišily se funkčním postižením dokumentovaném v motorickým skóre
UPDRS; (NFs < Fs). Dále byl nalezen signifikantní rozdíl mezi On a Off stavem
v obou skupinách. (On < Off; p < 0.05; tabulka 2)
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Průměrné skóre „Pull testu" ve skupině s pády (Fs) bylo 1,5 ± 1.0 v Off stavu a
1.0± 0,9 v On stavu. V P&R testu bylo průměrné skóre 2.3 ± 0,8 v Off stavu a 1.9 ±
1.0 ve stavu On. Pacienti bez pádů (NFs) měli průměrné skóre pro „Pull test" 0,2 ±
10,4 v Off stavu a 0,2 ± 10,4 v On stavu. V P&R testu bylo průměrné skóre 0,9 ±
0,7 v Off stavu a 10.4 ± 10,6 ve stavu On. Všechny skóre se významně lišily mezi
oběma skupinami (NFs < Fs; p = 0,05).
Hodnoty logistické regresní analýzy a AUC-ROC analýzy jsou uvedeny v tabulce
3 a grafech 1 a 2.

6.4. Diskuse

Z hlediska další prevence a cílené individuální rehabilitace je velmi významné
zjistit, kteří pacienti s PN jsou ohroženi pády (Keus et al., 2007). Studie, které se
zabývaly diagnostickým přínosem

různých testů pro predikci pádů nepřinesly

dostatečně slibné výsledky. Například studie Dibble a spol., kteří hodnotili 45
pacientů s PN ve stavu On , uvedli celkovou diagnostickou přesnost ( přepočítanou
podle hodnoty senzitivity a specificky dostupné v článku) pro tyto testy : Funkční
vzdálenost dosahu, Bergova škála rovnováhy, Dynamický index chůze, „Up and go"
test mezi 62-77% (Dibble and Lange, 2006).
My jsme hodnotili přínos „Pull" a P&R testu a zjistili jsme, že oba testy rozlišují
mezi pacienty s pády a bez pádů s podobnou celkovou přesností okolo 85% (AUCROC okolo 0.90 v Off stavu). „Pull test" byl velmi senzitivní v identifikaci pacientů
s pády za cenu nižší specificit, oproti tomu P&R test měl o něco lepší specificitu než
senzitivitu a lépe identifikoval pacienty bez pádů než pacienty s pády. Důležitým
faktem je, že oba klinické testy

měli rozdílné výsledky pro On stav.

prokázal vysokou diagnostickou výtěžnost

P&R test

88% (AUC-ROC 0.87) se slabší

sensitivitou než specificitou s ohledem na identifikaci pacientů s pády a bez pádů
(tabulka 3). Naproti tomu „Pull test" měl pouze mírnou diagnostickou výtěžnost.
Jacobs a kol. publikovali podobné výsledky, které ukázali, že P&R test vykazuje
větší korelaci s anamnézou pádů než „Pull test" a identifikoval pacienty s pády lépe
než pacienty bez pádů (Jacobs et al., 2006b). Tato korelace byla pouze nízká,
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pravděpodobně vzhledem k určenému cíli práce a použité statistické analýze. Navíc
hodnotili pacienty bez ohledu na cyklus medikace.
Zajímavým výsledkem pro „Pull test" v naší studii

je rozdíl v diagnostické

výtěžnosti mezi On a Off stavem. Tyto výsledky odpovídají experimentální studii,
která použila dynamickou posturografii (Bloem et al., 1998) a prokázala statisticky
signifikantní korelaci mezi „Pull testem" a vychýlením těla při rotaci ve stoji na
špičkách v Off stavu, ale tento vztah nebyl prokázán v On stavu. To demonstruje
mimořádnou výtěžnost
hlediska je však

„Pull testu"

v Off stavu u pacientů s PN. Z praktického

vyšetřování u pacientů s PN v Off stavu méně vhodné a často

vyžaduje hospitalizaci. Navíc k většině pádů dochází v době, kdy pacienti považují
své motorické obtíže za potlačené.
Důležitý praktický aspekt této studie je provádění a hodnocení testů rovnováhy.
U P&R testu jsme postupovali striktně podle popsaných instrukcí. Při „Pull testu"
jsme vycházeli z doporučení Vissera (Visser et al., 2003), tedy provedení náhlého a
rychlého trhnutí za ramena směrem dozadu s předchozím vysvětlením, ale bez
varování pacienta. Pokud pacient provedl více než 2 korekční kroky vzad, odpověď
byla hodnocena jako abnormální. Tento postup může být zodpovědný za všeobecně
vyšší diagnostickou výtěžnost oproti dříve uvedeným. (Bloem et al., 2001a; Jacobs
et al., 2006a; Jacobs et al., 2006b; Munhoz et al., 2004) Třetí vyšetřovací pokus u
P&R testu byl popsán jako více specifický pro identifikaci PN pacientů s dobrou
stabilitou (Jacobs et al., 2006b). Pro udržení podmínek pro srovnatelnost obou testů
jsme „Pull test" i P&R test prováděli pouze jednou. Během předběžného testování
jsme zjistili, že jeden jasně vysvětlený a správně provedený pokus je dostatečný pro
posouzení pacientovi rovnováhy. Odpověď k prvnímu vychýlení rovnováhy, ať již
v „Pull testu" nebo P&R testu, také lépe reflektuje odpověď při nečekaných pádech
při běžných denních aktivitách.
Naše studie ukázala, že nový P&R test je přesnější než klasický „Pull test"
v detekci pádů u pacientů s PN, zejména ve stavu On. Tyto výsledky ukazují na
vhodnost uplatnění testu v klinické praxi i ve výzkumu.
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Tabulka 1. Klinické a demografické údaje skupin pacientů
S p á d y (Fs)
Bez pádů (NFs) (n=46)
Proměnná

(n=36)
Průměr ± SD
Průměr ± SD

Věk (roky)

65.1 ± 9 . 3

62.4 ± 8.8

DD (roky)

11.4 ± 5 . 3

5.4 ± 3 . 8 *

Stupeň 1

0/5

3/20

Stupeň 1.5

0/1

1/7

Stupeň 2

2/3

17/14

Stupeň 2.5

6/5

21/5

Stupeň 3

12/20

4/0

Stupeň 4

16/2

0/0

UPDRS

OFF

39.4 ± 8.0

27.1 ± 9 . 1 *

motorická škála

ON

23.9 ± 9.0 f

13.8 ± 7 . 5 f *

Modifikovaná
Hoehn- Yahr škála
(Off/On)

DD - doba trvání nemoci, SD standardní deviace, křížky f označují významnost rozdílu mezi On a
Off stavy, hvězdičky * označují významné rozdíly mezi dvěma skupinami pacientů (p<0.05).

Tabulka 2. Kritéria k hodnocení testů stability
Skóre

Pull Test

Push and Release Test - P&R Test
K vyrovnání dochází jedním

krokem

0

Normální, k vyrovnání možné dva kroky
normální délky a šířky
Dva

až

tři

drobné

kroky

vzad

s

K vyrovnání třeba tři či více kroků bez

1
pomoci druhé osoby

vyrovnáním
Čtyři

či

více

drobných

kroků

s

Retropulze, nutná pomoc druhé osoby

2
vyrovnáním

jako prevence pádu

Retropulze, nutná pomoc druhé osoby

Velmi nestabilní pacient, sklon k pádu již

jako prevence pádu

spontánně

->

Pád bez kroku či

pokusu o vyrovnání

4

Neschopnost stoje bez asistence
neschopnost stoje bez asistence
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Tabulka 3. Výsledky logistické regresní analýzy

Test

Celková

Positiv.

Negativ.

Regresní

Sensitivita

Specifická

přesnost

predikční

predikční

koeficient

(%)

(%)

(%)

hodnota ( % )

hodnota ( % )

p & R T e s t

2 35

Pull Test

2.19

69.4

97.8

85.4

96.2

80.4

»ON"

P&RTest

1.88

75.0

97.8

87.8

96.4

83.3

Stav

Pull Test

2.09

69.4

82.6

76.8

75.8

77.6

"OFF"

-

88 9

8 4 8

8 6 6

82.1

90.7

stav

Graf. 1. Výsledky analýzy AUC-ROC („Area Under the Curve - Receiver Operating
Characteristics"). Off stav: (95% konfidenční interval): ''Pull test" 0,87 (0.78-0.95') a P&R test: 0.90
(0.82-0.97).

OFF state

P&R Test
Pull Test

0,2

0,4

0,6

0,8

False Positive Rate
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Graf.

2.

Výsledky

analýzy

AUC-ROC

(„Area

Under

the

Curve

-

Receiver

Operating

Characteristics"). On stav: (95% konfidenční interval): "Pull test" 0.78 (0.68-0-0.89) a P&R test:
0.87 (0.79-0.96).

ON state

False Positive Rate
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7. Studie 3. Porovnání krátkodobého a dlouhodobého efektu hluboké mozkové
stimulace na chůzi a ostatní motorické projevy Parkinsonovy nemoci

Souhrn

Cílem této studie bylo porovnat vliv krátkodobé a dlouhodobé hluboké mozkové stimulace (Deep
brain stimulation; DBS) subtalamického jádra (nucleus subthalamicus; STN) na jednotlivé symptomy
Parkinsonovy nemoci (PN) a zjistit, zda u pacientů s dlouhodobou DBS nedochází k poklesu efektu
stimulace na posturální instabilitu a chůzi při zachovaném účinku na ostatní motorické symptomy.
Do první skupiny jsme zařadili pacienty 1-2 roky od implantace (N=8), ve druhé skupině (N=10)
byli pacienti stimulovaní 5 let. Obě skupiny pacientů byli vyšetřeni

ve všech čtyřech stavech

s ohledem na medikaci a stimulaci (On/Off; Off/Off; 0fE70n; On/On). Pro hodnocení jsme použili
Jednotnou škálu pro hodnocení Parkinsonovy nemoci (Unified Parkinsons Disease Rating Scale;
UPDRS) I-III a škály pro hodnocení chůze a rovnováhy (Gait and Balance scale; GABS) I—III.
Pro srovnání jednotlivých skupin byla použita analýza rozptylu pro opakovaná měření (repeated
measures ANO V A), kde meziskupinový faktor byl počet let po DBS (lrok a 5 let), vnitroskupinovými
faktory potom medikace (On, Off) a stimulace (On, Off).
U pacientů s krátkodobou stimulací pacientů ( průměrná délka stimulace 15.8 měsíců, věk 58,8 let,
délka onemocnění 13 let) došlo ve stavu bez medikace po zapnutí stimulace k signifikantnímu
zlepšení ve všech sledovaných kategoriích kromě třesu (p=0.08). Ve skupině pacientů s dlouhodobou
stimulací (průměrná délka stimulace 67,6 měsíců, věk

61,7 let, délka onemocnění 17,1 let se po

zapnutí stimulace ve stavu Off medikace signifikantně zlepšily všechny hodnoty kromě subskóre
UPDRS pro posturální instabilitu a poruchy chůze (Postural instability, gait disorders; PIGD).
Po zapnutí stimulace v medikačním

stavu On u pacientů s krátkodobou

stimulací

došlo

k signifikantnímu zlepšení všech hodnot kromě třesu. U pacientů s dlouhodobou stimulací se ve stavu
On medikace signifikantně

zlepšilo celkové skóre UPDSR III, subskóre rigidity a bradykineze.

Hodnoty třesu, PIGD a GABS II. se významně nezlepšily. Skóre pro chůzi v UPDRS III. zůstalo po
zapnutí stimulace zcela beze změn a ve všech kvantitativních testech chůze se pacienti zhoršili, i když
se jednalo o nesignifikantní změny.
Efekt DBS na symptomy PN není konstantní v čase. Zatímco krátkodobá stimulace zlepšuje
příznaky včetně PIGD u dlouhodobé stimulace dochází k snížení až vymizení efektu na PIGD při
zachovaném účinku na ostatní symptomy PN.

60

Summary

In our study we compared short and long-term effects of subthalamic nucleus (STN) deep brain
stimulation (DBS) on Parkinson's disease's (PD) symptoms and we studied subset of patients with
long-term stimulation trying to evaluate possible DBS effectivity „wearing Off" on postural instability
and gait or other symptoms.
First group consists of patients with history of DBS 1-2 years since implantation (N= 8) (group
DBS1), second group was represented by patients with DBS history about 5 years (N=10) (group
DBS5).
Both groups were examined during all possible clinical states (On/Off; Off/Off; Off/On; On/On).
Unified Parkinsons Disease Rating Scale (UPDRS I-III) and Gait and Balance scale; (GABS) I-III
was used for for clinical state evaluation. For comparing both groups

we used specific UPDRS

subscore for tremor, rigidity, bradykinesia and postural instability with gait disorders (PIGD).
Repeated measures ANOVA with time since implantation (years) as between group fixed factor and
therapy or DBS effect (On, Off) as within group fixed factors were used.
In the first group, DBS1, (mean time since DBS was 15.8 month, mean age 58.8 years, disease
duration 13 years) clinical state improved with active DBS in all subscores except tremor (p= 0.08),
and no significant difference between groups according to medication effect was found (On/On,
On/Off).
In the second group, DBS5 (mean time since DBS was 67.6 month, mean age 61.7 years, disease
duration 17.1 years) in medication Off state (On/Off), all subscores except gait score and

PIGD

remarkably improved after DBS turning on.
In DBS5 group during non-active DBS and effect of medication ( O f f O n ) total score UPDRS III,
rigidity, bradykinesia improved with no effect on tremor, PIGD and GABS II subscore. After DBS
turning on (On/On) UPDRS III did not changed and other scores for gait deteriorated.
Effect of DBS on symptoms in PD is not constant in time. We proved that short term stimulation
has got positive effect on majority of symptoms including gait disorder however long term stimulation
loses its efficiency in gait improvement („wearing O f f ) with stable effectivity for other symptoms.

7.1. Úvod

Hluboká mozková stimulace (Deep Brain Stimulation; DBS) je úspěšná metoda
léčby u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) v pozdních stadiích onemocnění, kdy
jsou přítomny hybné komplikace jako jsou fluktuace hybného stavu a mimovolní
pohyby. Jedná se o neuromodulační výkon funkční stereotaktické chirurgie, při
kterém jsou pacientovi do určeného cíle v mozku implantovány stimulační elektrody,
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které vysílají elektrické pulzy o vysoké frekvenci. Zatím je u pacientů s PN
nejčastějším cílem nucleus subthalamicus (STN), případně vnitřní palidum (GPi).
Dlouhodobý efekt DBS na poruchy chůze, které patří k nejvíce invalidizujícím
obtížím v pozdních stádiích nemoci, není dosud dostatečně objasněn. Současné
poznatky vycházejí ze sledování pacientů v odlišně designovaných studiích, které
přinášejí rozdílné výsledky.
Meta-analýza 36-ti studií DBS STN či Gpi potvrdila zlepšení chůze 1 rok po operaci
při medikačním stavu Off a o něco menší zlepšení i ve stavu On (Bakker et al.,
2004). Práce analyzující výsledky ze 38 studií sledující pacienty s DBS popsala
klesající efekt DBS na axiální symptomy onemocnění.(Hamani et al., 2005) Studie,
která hodnotila bezpečnost DBS u pacientů s PN popsala horšení chůze u 4%
pacientů jako jednu z komplikací dlouhodobé DBS (Kenney et al., 2007).
Postupné horšení chůze u pacientů s PN po DBS je zpravidla vysvětlováno
přirozenou progresí onemocnění. Příčinou ale může být též selektivní snižování
efektu stimulace na poruchy chůze, případně negativní působení chronické DB na
stabilitu a chůzi.
Cílem této práce bylo porovnat krátkodobý a dlouhodobý efekt STN stimulace na
základní příznaky onemocnění (třes, bradykineze, rigidita) a poruchy

chůze

s instabilitou.

7.2. Metodika

Do prospektivního hodnocení bylo zařazeno 18 pacientů Movement Disorders
Center, nemocnice Mount Sinai v New Yorku, kteří přišli na obvyklou kontrolní
návštěvu po 12-ti hodinovém vysazení medikace. Do první skupiny (N=8) jsme
zařadili pacienty 1-2 roky od implantace, ve druhé skupině (N=10) byli pacienti se
stimulací okolo 5ti let.. Pro podrobnější klinickou charakteristiku pacientů bylo
použito hodnocení Jednotnou škálu pro hodnocení Parkinsonovy nemoci (Unified
Parkinsons Disease Rating Scale; UPDRS) I. a II. a vyšetření škálou poruch chůze a
rovnováhy (Gait and Balance scale; GABS) I. Pacienti byli vyšetřeni ve všech
čtyřech stavech (On/Off; Off/Off; Off/On; On/On) škálou UPDRS III, hodnocením
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instability pomocí GABS II. a kvantitativní analýzou chůze GABS III (Přílohy 3 a
4).
Stav Off medikace, On stimulace odpovídal standardnímu vysazení léků po dobu
12-ti hodin. Následovalo vyšetření ve stavu Off/Off po 30-60 minutách vypnuté
stimulace. Po tomto vyšetření byla pacientovi podána ranní dávka medikace a
nejméně po 30-ti minutách jsme provedli vyšetření ve stavu On medikace/Off
stimulace. Poslední vyšetření ve stavu On/On probíhalo po následném zapnutí
stimulace (délka trvání stimulace 30-60 minut).
Efekt stimulace byl hodnocen porovnáním aktuálních hodnot vyšetření

při

vypnuté a zapnuté stimulaci ve stavu bez medikace. Stejný způsob hodnocení byl
proveden i v medikačním stavu On. Následně byl porovnán aktuální efekt stimulace
mezi skupinami pacientů s krátkodobou a dlouhodobou

stimulací pro skóre

jednotlivých symptomů. Porovnali jsme celkovou hodnotu UPDRS III a GABS II, a
dále subskóre pro tremor, rigiditu, bradykinezi, chůzi a subskóre pro posturální
instabilitu a poruchy chůze (PIGD).
Z kvantitativního vyšetření chůze v rámci GABS III jsme samostatně srovnávali
čas na celkové dráze 14 metrů při chůzi zvolné rychlosti, čas při nejrychlejší možné
chůzi a čas při Stand-walk-sit testu (SWS), kdy je pacient instruován, aby po signálu
vstal ze židle, ušel předepsanou dráhu, otočil se, vrátil se zpět ke židli a posadil se.
Posledním hodnocením bylo porovnání efektu stimulace a medikace u pacientů s
krátkodobou a dlouhodobou stimulací na celkové skóre UPDRS a subskóre PIGD.

Statistická analýza

Pro srovnání jednotlivých skupin byla použita analýza rozptylu pro opakovaná
měření (repeated measures ANOVA), kde meziskupinový faktor byl počet let po
DBS (1 rok a 5 let), vnitroskupinovými faktory potom medikace (On, Off) a
stimulace (On, Off). Všechny faktory byly tzv. „fixeď 4 . Statistická významnost byla
hodnocena pomocí Tukey-Kramer post-hoc testu. Pro přehledné vyjádření aktuálního
zlepšení jednotlivých symptomů u pacientů po zapnutí DBS v medikačním stavu On
i Off jsme použili procenta.
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7.3. Výsledky

Pacienti s krátkodobou DBS (8 pacientů) byli v průměru stimulováni

po dobu

15.8 měsíců, jejich průměrný věk byl 58,8 let a délka onemocnění 13 let. Ve skupině
s dlouhodobou stimulací (10 pacientů) byl průměrný věk 61,7 let, délka onemocnění
17,1 let a pacienti byli pacienti stimulováni v průměru 67,6 měsíců. Přehled
demografických a klinických údajů obou skupin pacientů je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1. Přehled demografických
s krátkodobou a dlouhodobou stimulací

Pacienti (8)
krátkodobá DBS
Pacienti (10)
dlouhodobá
DBS

údajů a hodnot UPDRS I, II a GABS I. u pacientů

Délka
stimulace
(měsíce)

Věk

Délka
onemocnění

15.8

58.8

13.0

1.25

7.4

4.13

67.6

61.7

17.1

2.8

15.8

10.9

UPDSR
I.

UPDRS
II.

GABS
I.

U pacientů s krátkodobou stimulací ve stavu bez medikace došlo po zapnutí
stimulace k signifikantnímu zlepšení ve všech sledovaných kategoriích kromě třesu,
chůze zvolenou rychlostí a SWS testu, (tabulky 2 a 3)
Ve skupině pacientů s dlouhodobou stimulací se po zapnutí stimulace ve stavu Off
medikace signifikantně zlepšily hodnoty celkového skóre UPDRS III, třesu, rigidity,
bradykineze a GABS II. Hodnoty PIGD a chůze se významně nezměnily, (tabulka 2
a 3)
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Tabulka 2. Hodnoty UPDRS III ( včetně subskóre) a GABS II ve všech čtyřech stavech
(medikace/stimulace) u pacientů s krátkodobou a dlouhodobou stimulací (hladiny významnosti změny
hodnot při zapnutí stimulace uvedeny v závorce)

Tremor
0-24

Rigidita
0-20

Bradikineze
0-32

Chůze
0-4

PIGD
0-16

UPDRS
III.
0-108

7.38

8.88

12.50

1.50

4.63

38.00

16.25

DBS lrok
On stim
DBS Slet
Offstim
DBS 51et
On stim
DBS lrok
Offstim

2.00
(0.081)

6.38
(0.015)

8.88
(0.039)

0.88
(0.011)

3.25
(0.008)

23.75
(0.002)

9.25
(<0.001)

4.30
0.80
(0.001)

8.70
4.70
(<0.001)

19.30
11.60
(<0.001)

2.00
1.80
(0.343)

6.50
5.70
(0.121)

46.00
28.30
(<0.001)

25.10
21.30
(0.030)

3.71

5.00

8.43

0.86

2.43

22.43

7.00

DBS lrok
On stim
On stim
DBS 51et
Offstim

1.00
(3.71

2.38
(0.008)

4.75
(0.007)

0.25
(0.047)

1.00
(0.011)

10.75
(0.008)

4.63
(0.025)

1.80

4.70

12.10

1.30

5.10

29.20

17.80

DBS Slet
On stim

0.60
(0.096)

1.80
(0.003)

6.80
(0.002)

1.30
(1.00)

3.90
(0.081)

16.00
(0.002)

15.10
(0.163)

Položky
(hodnocenO

GABS
II.

Pacienti
DBS lrok
Offstim
oo
«
O
cE
O

<u

o
co
¡3
T3
O
e
c
O

Po zapnutí stimulace v medikačním stavu On u pacientů s krátkodobou stimulací
došlo k signifikantnímu zlepšení všech hodnot kromě třesu a SWS testu.
U pacientů s dlouhodobou stimulací se ve stavu On medikace signifikantně zlepšilo
celkové skóre UPDSR III, rigidity a bradykineze. Hodnoty třesu, PIGD a GABS II se
významně nezlepšily. Skóre pro chůzi v UPDRS III zůstalo po zapnutí stimulace
zcela beze změn a ve všech kvantitativních testech chůze se pacienti zhoršili, i když
se jednalo o nesignifikantní změny.

65

Tabulka 3. Časové parametry chůze (GABS 3) ve všech čtyřech stavech (medikace/stimulace) u
pacientů s krátkodobou a dlouhodobou stimulací (hladiny významnosti změny hodnot při zapnutí
stimulace uvedeny v závorce)

Parametry
chůze
(dráha 14 m)

Cas při zvolné rychlosti
(s)

Cas při maximální rychlosti
(s)

SWS test (s)

20.88
18.28
(0.149)

16.18
14.14
(<0.001)

18.35
18.37
(0.985)

27.88
25.66
(0.105)

24.26
22.91
(0.182)

39.01
29.76
(0.135)

19.51
17.07
(0.008)

15.14
14.16
(0.050)

17.49
17.13
(0.415)

22.15
23.16
(0.478)

19.47
19.80
(0.713)

24.62
28.87
(0.463)

Pacienti

o
•o
o
E
s=
O

o
o
a

•o
o
E
s
O

DBS lrok
Offstim
DBS lrok
On stim
DBS Slet
Offstim
DBS Slet
On stim
DBS lrok
Offstim
DBS lrok
On stim
DBS 51et
Offstim
DBS Slet
On stim

Při porovnání procentuálních změn po zapnutí stimulace ve stavu Off medikace
mezi pacienty s krátkodobou a dlouhodobou stimulací je u pacientů s dlouhodobou
stimulací

patrná tendence většího procentuálního zlepšení ve všech kategoriích

kromě chůze, PIGD a vyšetření GABS II, kde byl efekt naopak méně výrazný,
(tabulka 4)

Při stejném srovnání v medikačním stavu On je rozdíl ještě výraznější. U pacientů
s krátkodobou

stimulací

se

PIGD

zlepšilo

o 29,73%,

zatímco

u

pacientů

s dlouhodobou stimulací pouze o 12.31%. V hodnotách pro GABS II. se jednalo
zlepšení 43% u krátkodobé stimulace versus 15 % u dlouhodobé stimulace; u chůze
byl rozdíl 70% versus 0%.
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Tabulka 4. Procentuální změny (pokles) hodnot UPDRS III (včetně subskóre) a GABS II po zapnutí
stimulace u pacientů s krátkodobou a dlouhodobou stimulací v medikačním stavu On a Off

Položky

Tremor

Rigidita

Bradykin.

Chůze

PIGD

UPDRS
III.

72.88

28.17

29.00

41.67

29.73

37.50

43.08

81.40

45.98

39.90

10.00

12.31

38.48

15.14

73.08

52.50

43.64

70.00

58.82

52.07

33.93

66.67

61.70

43.80

0

23.53

45.21

15.17

GABS
II.

Off
medikace

DBS
lrok
DBS
5 let

On
medikace

Pacienti

DBS
lrok
DBS
Slet

Při hodnocení efektu stimulace a medikace u pacientů s krátkodobou a
dlouhodobou stimulací na celkovou hodnotu UPDRS III. byl patrný dobrý efekt
medikace i stimulace u obou skupin pacientů. (Graf 1) Avšak při porovnání efektu
stimulace a medikace na subskóre PIGD u obou skupin pacientů je vidět efekt
stimulace i medikace u pacientů s krátkodobou stimulací, zatímco u pacientů
s dlouhodobou stimulací je nižší efekt stimulace při přetrvávajícím efektu medikace.
(Graf 2)
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Graf 1.

Efekt medikace a stimulace na hodnoty UPDRS III. u pacientů
s krátkodobu a dlouhodobou STN - DBS
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Off/Off Onmeď
Off stim

Off/Off Onmeď
Off stim

Off/Off Off med/
On stim

Pacienti s krátkodobou STN - DBS

Off/Off Off med/
On stim

Pacienti s dlouhodobou STN - DBS

Graf 2.

Efekt medikace a stimulace na hodnoty PIGD (položky 27- 30
UPDRS) u pacientů s krátkodobou a dlouhodobou STN - DBS

Off stim

On stim

Off stim

Pacienti s krátkodobu STN - DBS

0n

stim

Pacienti s dlouhodobou STN - DBS
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7.4. Diskuse

Výsledky naší studie ukazují, že krátkodobá stimulace (1-2 roky) pozitivně
ovlivňuje symptomy Parkinsonovy nemoci včetně poruch rovnováhy a chůze. Pouze
u třesu nebylo přítomno signifikantní zlepšení i přes vysoké procentuální zlepšení
subskóre, což

bylo způsobeno vysokým rozptylem hodnot třesu v naší skupině

pacientů. Výsledek může být též ovlivněn použitím společného subskóre pro klidový
i akční třes, který není typický pro PN a též nemusí dobře reagovat na STN stimulaci

Při dlouhodobé DBS došlo k výraznému snížení až vymizení efektu na PIGD při
zachovaném efektu na ostatní symptomy. A zároveň efekt medikace na PIGD byl u
této skupiny pacientů zachován, třebaže menší než u pacientů s krátkodobou
stimulací.
Odlišně designovaná předchozí studie hodnotící efekt DBS při Off medikaci
ukázala zlepšení všech symptomů kromě řeči po prvním roce vzhledem k výchozím
(„baseline") hodnotám (Off) a přetrvávající efekt po pěti letech stimulace (kromě
snížení efektu na akinezi) (Krack et al., 2003). Při stejném hodnocení v medikačním
stavu On došlo v jejich studii k poklesu efektu mezi 1. a 5. rokem pro akinezi, řeč,
posturální instabilitu a FOG. Vzhledem k metodice, kdy se zlepšení porovnávalo
s Off hodnotami pacientů před zahájením stimulace, byl v této studii pokles efektu
vysvětlován progresí axiálních symptomů v rámci přirozeného vývoje onemocnění.
Na rozdíl od výše uvedených studií jsme vnáší skupině pacientů porovnávali
změnu

k jejich aktuálnímu Off stavu. Tedy při zachovaném efektu stimulace by

mělo dojít k obdobnému procentuálnímu zlepšení i při vyšším Off skóre pacientů.
Tento rozdíl je patrný v případě celkového skóre UPDRS III. ve stavu Off/Off, které
bylo sice u pacientů s dlouhodobou stimulací a tedy i delším onemocněním vyšší (46
versus 38 bodů), ale zlepšení

skóre po zapnutí stimulace bylo u obou skupin

pacientů o 38%. Oproti tomu procentuální zlepšení chůze kleslo ze 43% u pacientů
s krátkodobou stimulací na 10% u pacientů s dlouhodobou stimulací. Při hodnocení
pacientů s dlouhodobou stimulací v medikačním stavu On nedošlo vlivem stimulace
k žádnému zlepšení chůze.
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Obdobnou

hypotézu

selektivního

horšení

chůze

při

dlouhodobé

DBS

předpokládala práce van Nuenena a kol. (van Nuenen et al., 2008), která hodnotila
chůzi a celkový efekt u pacientů po stimulaci. V této sebeposuzovací dotazníkové
studii 49% pacientů uvedlo horšení chůze, přestože jinak udávali celkové zlepšení
stavu. Navíc 19% pacientů pociťovalo selektivní horšení chůze již po ótiti měsících.
Nicméně tato studie byla založena pouze na dotaznících, pacienti hodnotili svůj stav
retrospektivně a byli stimulováni kratší dobu.
Při našem srovnání efektu stimulace k aktuálním hodnotám v Off/Off stavu je
zřejmé, že tento pokles účinku nelze vysvětlit pouze přirozenou progresí

poruch

chůze. S progresí onemocnění pravděpodobně narůstá podíl poruch chůze a stability,
které nejsou dopaminergního původu (Bonnet et al., 1987), a tím může docházet
k poklesu efektu stimulace. Nicméně v naší studii medikace zlepšila PIGD i u
pacientů s dlouhodobou stimulací, třebaže

se jednalo o menší

zlepšení než u

pacientů s krátkodobou stimulací.
Pokud by měla vysokofrekvenční STN stimulace negativní přenesený efekt např. na
PPN, očekávali bychom tento efekt již po roce, a nikoli s tak dlouhým odstupem od
zahájení stimulace.

Při hodnocení chůze UPDRS a kvalitativním hodnocením bylo zřejmé, že
hodnocení UPDRS nejlépe odpovídalo testu chůze nejrychlejší možnou rychlostí na
rozdíl od testů SWS a chůze zvolenou rychlostí. Předpokládáme, že rozdíl je dán
tím, že SWS test nehodnotí selektivně pouze chůzi a u testu chůze zvolenou rychlostí
mají pacienti tendenci jít stále stejně pomalu bez ohledu na celkový hybný stav.

Studie je provedena na omezeném souboru pacientů, nicméně poprvé jsme
pomocí vyšetření ve všech čtyřech stavech nalezli selektivně snížený efekt
dlouhodobé DBS na PIGD při zachovaném efektu na ostatní symptomy onemocnění.
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8. Efekt nízkofrekvenční hluboké mozkové stimulace na poruchy chůze a řeč pilotní studie

Souhrn

Cílem této pilotní práce bylo posoudit efekt nízkofrekvenční 60Hz

(Deep brain stimulation of

nucleus subthalamicus; DBS) na poruchy chůze a řeč u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN ).
U

12-ti

pacientů

s chronickou

vysokofrekvenční

DBS

nucleus

subthalamicus

(STN)

s přetrvávajícími poruchami schůze a řeči jsme snížili frekvenci stimulace na 60Hz. Tři pacienti
změnu frekvence stimulace akutně netolerovali pro zhoršení třesu (1), rigidity (1) a zhoršení chůze
(1). Zbývajících 9 pacientů (3 ženy, 6 mužů) jsme zařadili do sledování. Průměrný věk pacientů byl
66.8 (± 9.6 SO) let, průměrná délka onemocnění 16.6 (± 5.0 SD) let a pacienti byli stimulováni v
průměru 4.3 let (2-8) s parametry frekvence (130-185Hz). Hodnocení Jednotné škály pro hodnocení
Parkinsonovy nemoci (Unified Parkinson's Disease Rating Scale; UPDRS) ve stavu On

bylo

provedeno před změnou stimulace a 8-12 týdnů po snížení frekvence. Pro porovnání výsledků jsme
použili párový T-test.
Nalezli jsme statisticky významný rozdíl v celkovém skóre UPDRS-II (pokles z 19.3 na 15.4
(p<0.05). Hodnoty celkového skóre UPDRS III se významně nezměnily ( pokles 27.2 na 24.8.)
Subskóre UPDRS II pro řeč (položka 5), pády (položka 13) a chůzi (položka 15) se signifikantně
zlepšily (p<0.05), stejně jako subskóre UPDRS III pro řeč (položka 18) a chůzi (položka 29). U dvou
pacientů se však stabilita i chůze zhoršila (položky 27-30).
V naší skupině pacientů došlo při stimulaci frekvencí 60Hz k signifikantnímu průměrnému
zlepšení řeči i chůze. Nicméně 2 pacienti s predominancí rigidity a tremoru nemohli být do sledování
zařazeni pro akutní zhoršení. U jednoho pacienta došlo dokonce k akutnímu zhoršení stability a chůze
a u dvou pacientů se zhoršila chůze při chronické stimulaci. Poruchy chůze u PN netvoří jednotnou
kategorii a případné použití metody bude limitováno výběrem správných

kandidátů. K objasnění

efektu 60 Hz DBS stimulace u pacientů s PN a dominantní poruchou chůze bude nutné doplnit další
studii s podrobnějším vyšetřením chůze.

Summary

Aim of this study was to evaluate the effect of 60 Hz
subthalamicus;DBS)

in Parkinson's

Disease

(Deep brain stimulation of nucleus

(PD) patients with persisting

gait

and

speech

abnormalities despite optimized high-frequency DBS.
We switched 12 DBS PD patients with persistent gait difficulties to 60Hz stimulation. Three had to
be withdrawn immediately after settings change because of increased tremor (1), rigidity (1) and
worsening of gait (1). The remaining nine subjects (3 women, 6 men) were included in the study.
They had a mean age of 66.8 (± 9.6 SD) years, a mean PD duration of 16.6 (± 5.0 SD) years and they
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had been chronically stimulated for a mean 4.3 (range 2-8) years with high frequency DBS (130185Hz). ON-medications Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) scores were collected
open label 8-12 weeks after switching the frequency of stimulation to 60 Hz and compared to baseline
(pre-switch).
Statistically significant differences between high frequency and 60 Hz STN-DBS were found for
average UPDRS-II scores, which went from 19.3 to 15.4 (p<0.05). Total mean UPDRS-III scores
show a non-significant change from 27.2 to 24.8. UPDRS-II sub-item 5 (speech), 13 (falling), 15
(walking) and UPDRS-III sub-items 18 (speech) and 29 (gait) significantly improved (p<0.05).
However,

two

patients

showed

worsening

of postural

instability

and

gait

(items

27-30).

A significant average improvement of gait and speech was evident in 9 PD patients after switching
their DBS to 60Hz. However, it was not possible to use lower frequencies in two other patients with
predominant tremor or rigidity. Furthermore one subject was withdrawn due to immediate gait
worsening and two others showed worsening of postural instability and gait at 60Hz, suggesting that
gait disorders in PD are not a uniform category. Further studies using finer tools for gait and speech
assessment will be needed to determine whether 60 Hz DBS can represent an alternative therapy for
PD patients with gait and speech difficulties.

8.1. Úvod

Hluboká mozková stimulace (DBS) je úspěšná a široce používaná metoda léčby u
pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí (PN).
jsou:

Obvyklé parametry stimulace

amplituda 1-4 V, šíře pulzu 60-90 us a frekvence 130-185 Hz. Možnost

ovlivnění axiálních symptomů při použití těchto standardních parametrů je však
menší ve srovnání s ovlivněním tremoru, bradykineze a rigidity. Zejména efekt na
chůzi a řeč se časem zhoršuje. Pro ovlivnění freezingu (FOG), který je významným
faktorem s negativním dopadem na kvalitu života (Moore et al., 2007) bylo navrženo
použití nižší frekvence DBS (Moreau et al., 2008). V této studii hodnotili efekt
nízkofrekvenční STN stimulace u 13-ti pacientů s poruchami chůze, kteří byli již 5
let stimulování vysokou frekvencí. Při nízkofrekvenční stimulaci došlo u pacientů
k signifikantnímu snížení počtu freezingů ve srovnání se stavem Off, zatímco při
vysokofrekvenční stimulaci (130 Hz) byl počet FOG naopak vyšší.
V jiné studii, Wojtecki a kol. uvádějí zlepšení verbální fluence při použití
nízkofrekvenční stimulace (Wojtecki et al., 2006).
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Cílem této pilotní práce bylo vyhodnotit efekt DBS stimulace při frekvenci 60Hz
u pacientů s PN, u kterých byla porucha chůze při vysoké frekvence stimulace
nedostatečně kompenzována.

8.2. Metodika

Účast v pilotní, otevřené studii byla nabídnuta pacientům s PN po DBS, u kterých
byla zjištěna nedostatečná kompenzace poruch chůze během pravidelné ambulantní
kontroly v Movement Disorders Center Mount Sinai Hospital. Soubor tvořilo 12
pacientů, u kterých jsme snížili frekvenci stimulace z původní 145-180 Hz na 60 Hz.
Šířka pulsů u všech pacientů byla 60us. Pacienti byli po snížení stimulace nejméně
hodinu sledováni na ambulanci, aby byla ověřena tolerance ke změně a mohli být
zařazeni do konečného souboru. Tři pacienti změnu frekvence akutně netolerovali
z důvodu zhoršení tremoru (1), rigidity (1) a zhoršení chůze (1). Zbývajících devět
pacientů (3 ženy, 6 mužů),

průměrný věk 66,8 (±9,6 SD) let, délka trvání

onemocnění 16.6 (± 5,0 SD), kteří byli chronicky stimulováni po dobu 4,3 (2-8) let
jsme zařadili do sledování. Sedm pacientů udávalo v anamnéze FOG, šest pacientů
mělo posturální instabilitu a sedm pacientů v minulosti utrpělo pádem.
Medikace odpovídala ekvivalentu levodopy v průměrné dávce 590 mg (400-1000) na
den.
Pacienty jsme vyšetřili pomocí Jednotné škály pro hodnocení Parkinsonovy
nemoci (Unified Parkinsons Disease Rating Scale; UPDRS) I, II III (příloha č. 4)
před změnou stimulace a 8-12 týdnů po změně frekvence. Obě vyšetření byla
provedena v On stavu. Kromě celkového skóre UPDRS I, II a III jsme samostatně
porovnali hodnoty pro řeč (položka, pády, freezing a chůzi ve |II. části UPDRS a
hodnoty pro klidový třes, akční třes, rigiditu, bradykinezi, držení těla, chůzi a
stabilitu ve III. části UPDRS.
Pro statistické zpracování jsme použili párového T- testu.
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8.3. Výsledky

Při porovnání hodnot UPDRS pro vysokofrekvenční a nízkofrekvenční stimulaci
jsme nalezli signifikantní rozdíl v celkovém průměrném skóre UPDRS II a jeho
subskóre pro řeč, pády a chůzi (p<0.05; graf 1.)

Graf 1. Hodnoty UPDRS II pro jednotlivé symptomy onemocnění při 60 Hz a vysokofrekvenční
DBS

UPDRS - Jednotná škála pro hodnocení Parkinsonovy nemoci (Unified Parkinsons Disease Rating
Scale; DBS - hluboká mozková stimulace; Deep brain Stimulation, STN - nucleu subthalamicus, * hladina statistické významnosti 0.05.

Celkové skóre UPDRS III se významně nezměnilo, ale došlo k signifikantnímu
zlepšení

v položce

18 (řeč) a 29 (chůze) ve srovnání
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s hodnocením

při

vysokofrekvenční stimulaci.(graf 2) U dvou dlouhodobě sledovaných pacientů došlo
naopak k zhoršení chůze a posturální instability (položky 27-30 UPDRS III).
Pro uchování dostatečného efektu na ostatní symptomy PN bylo u sedmi pacientů
nutné zvýšit napětí v průměru o 1,3 V (0,7-2,5).

Graf 2. Hodnoty UPDRS III pro jednotlivé symptomy onemocnění při 60 Hz a vysokofrekvenční
DBS

UPDRS - Jednotná škála pro hodnocení Parkinsonovy nemoci (Unified Parkinsons Disease Rating
Scale; DBS - hluboká mozková stimulace; Deep brain Stimulation, STN - nucleu subthalamicus, * hladina statistické významnosti 0.05.

8.4. Diskuse

Snížení frekvence DBS vedlo k celkovému zlepšení chůze u pacientů v našem
souboru. Nicméně skutečnost, že u dvou pacientů měla změna frekvence zcela
opačný efekt ukazuje, že snížení frekvence nemůže být řešením pro všechny
poruchy chůze u pacientů s PN. Jeden pacient, který nemohl být zařazen do
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dlouhodobě sledovaného souboru, dokonce změnu frekvence akutně netoleroval
právě pro zhoršení chůze. Důvodem může být, že poruchy chůze u Parkinsonovy
nemoci netvoří uniformní kategorii, ale jsou multifaktoriální. V našem omezeném
souboru pacientů se nám nepodařilo najít rozdíl mezi poruchami chůze u pacientů
kteří se zlepšili a těmi, kteří se naopak zhoršili.
Zajímavým výsledkem bylo zlepšení řeči u našich pacientů; efekt na řeč popsali i
(Moreau et al., 2008) Pokud však navrhují pro vysvětlení efektu nízkofrekvenční
stimulace STN přesah efektu na pedunkulopontinní jádro (PPN) pak tato hypotéza
nevysvětluje zlepšení řeči. Výsledky ukazují na význam hledání nejen nových cílů,
ale i nových programů stimulace při snaze o optimální kontrolu příznaků PN.
Přes prokázané zlepšení chůze je však vzhledem k přítomnosti opačné reakce a
potenciálnímu negativnímu dopadu nízkofrekvenční stimulace na třes, rigiditu a
bradykinezi zatím předčasné považovat tuto metodu jako nové řešení pro pacienty
s dominantním postižením chůze. Další použití této metody bude záviset zejména
stanovení vhodných kriteriích pro výběr kandidátů.
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9. Závěr

V závěru bych chtěla shrnout odpovědi na otázky, které byly formulovány v cílech
této práce.
1.

Poruchy chůze se vyskytují u 79% našich pacientů s PN, mají zcela zásadní

negativní dopad na kvalitu jejich života a s tíží postižení klesá kvalita života těchto
pacientů.
2. 71% procent našich pacientů trpí freezingem, 57% pacientů mělo alespoň někdy
zkušenost s levodopa rezistentním On freezingem. Pády uvedlo více než polovina
pacientů

a

49% pacientů utrpělo zranění následkem pádu. Určité omezení v

běžných denních aktivit pro obavy z pádů bylo přítomno u 70% pacientů.
Ze sledovaných aspektů poruch chůze (freezing, On-freezing, obavy z pádu, pády a
zranění) měly největší vliv na kvalitu života obavy z pádu. Tento závěr ukazuje na
nutnost cíleného screeningu tohoho symptomu u pacientů s PN a poruchou chůze.
3. P&R test je ve stavu On přesnější než klasický „Pull test" v detekci pacientů s PN
ohrožených pády. Výsledek práce indikuje možnost širšího využití P&R testu v
klinické praxi, kdy jsou pacienti zpravidla hodnoceni ve stavu On.
4. Efekt DBS na jednotlivé symptomy PN není konstantní v čase. Krátkodobá (1
rok trvající) DBS má dobrý terapeutický efekt na jednotlivé symptomy PN včetně
poruch chůze a posturální instability. Oproti tomu u pacientů s dlouhodobou
stimulací (5 let) dochází k snížení a vymizení terapeutického účinku na instabilitu a
poruchy chůze při přetrvávajícím efektu na ostatní symptomy onemocnění.
5. Použití nízké frekvence (60Hz) DBS v pilotní studii vedlo u některých pacientů
s PN ke zlepšení chůze.

Výsledky prací, které se týkaly DBS a jejího efektu na poruchy chůze u PN a
možnosti využití novým parametrů přinášejí četné otázky pro další výzkum. Není
objasněna podstata efektu nízkofrekvenční stimulace a další použití této terapie je
podmíněno nutností zhodnocení celkového vlivu této metody na větším souboru
pacientů a stanovením kritérií pro výběr vhodných kandidátů.
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10. Přílohy

Příloha č. 1.

Klinická diagnostická kritéria Parkinsonovy nemoci dle UK Parkinson's Disease Society Brain Bank.
Krok 1: Diagnóza parkinsonského syndromu
•
•

bradykineze (zpomalení iniciace volního pohybu a postupné snižování rychlosti a amplitudy pohybu při repetitivních činnostech)
a nejméně jeden příznak z následujících:
• svalová rigidita
• klidový třes 4-6 H/.
• posturální instability nezpůsobená primární dysfunkcí zrakovou, vestibulámí, mozečkovou nebo proprioceptivní

Krok 2: Zpochybňující a vylučující kritéria Parkinsonovy nemoci
• v anamné/.e opakované ikty a stupňovitý vznik parkinsonských projevů
• opakované úrazy hlavy
• prodělaná encefalitida
• okulogyrní krize
• léčba neuroleptiky v době začátku obtíží
• v rodině více než jeden dalSí podobný případ
• trvalá remise
• výlučné jednostranné postiženi po více než 3 letech trvaní obtíží
• supranukleámí pohledová obrna
• mozečkové příznaky
• časné těžké vegetativní postižení
• časná těžká demence s poruchami mncstickými. fatickými a praxickými
• Babinskiho příznak
• nádor mozku nebo komunikující hydrocefalus na CT mozku
• chybění odpovědi na silné dávky L-DOPA (je-li vyloučena malabsorpce)
• intoxikace MPTP
Krok 3: Podpůrná prospektivní pozitivní kritéria Parkinsonovy nemoci
• jednostranný začátek
• přítomnost klidového třesu
• progresivní průběh
• přetrvávající asymetrie s těžším postižením na straně začátku
• výtečná odpověď na L-DOPA (70-1009ř zlepšení)
• výrazná chorea po dávce L-DOPA
• klinické trvání 10 let a více
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Příloha č. 2.

MR mozku - drobné ischemické ložisko v mesencefalu u pacienta s náhlou ztrátou
schopnosti stoje a chůze při zachované hybnosti dolních končetin.
82-letý pacient s demencí, léčený pro hypertenzi byl přivezen sanitou pro náhle
vzniklou neschopnost chůze (neschopen návratu z koupelny). V anaméze údaj o pádu
před 3-mi týdny s lehkým zhoršením chůze. Při vyšetření pacient neschopen stoje a
chůze ani s dopomocí další osoby. Hybnost a síla dolních končetin při vyšetření na
lůžku byla zcela intaktní. CT a následné MR vyšetření prokázalo drobné ischemické
ložisko v mesencefalu - v mesencefalické lokomoční oblasti (MLR).
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Příloha č. 3. Škála pro hodnocení chůze a rovnováhy (GABS)

JMÉNO:

Datum narození:

Diagnóza:

A
Datum

1.

•
'ra

T3
>3
0
X
o

'<5
(A
O
c
E
n

c
<

Soběstačnost
0 = zcela nezávislý
1 = potřeba minimální asistence pouze při
několika činnostech
2 = potřeba mírné asistence při některých
činnostech
3 = potřeba časté asistence při většině činností
4 = zcela závislý v téměř všech aktivitách
běžného života
2. Chůze v prostředí
0 = schopen chůze kamkoli, schopen překonat
každý terén
1 = schopen chůze v nejbližším okolí, schopen
chůze do kopce a z kopce
2 = schopen chůze pouze po rovné cestě
3 = schopen chůze pouze doma
4 = neschopen chůze
3. Chůze
0 = Normální
1 = mírné obtíže, bez potřeby opory
2 = chůze s holí nebo s chodítkem
3 = omezená chůze, vyžaduje oporu kromě
hole a chodítka
4 = chůze není možná ani s oporou, nutný
invalidní vozík, upoutání na lůžko
4. Pády
0 = žádné
1 = zřídka, méně než jednou měsíčně
2 = pády > 1x za měsíc
3 = pády > 1x za týden
4 = pády > 1x den
5. Omezení aktivit vzhledem k obavám z pádů
0 = bez omezení
1 = schopen nezávislé, opatrné chůze
2 = obvykle se přidržuje během chůze, při
sprchování a oblékání
3 = výjimečně se odváží vyjít z domu pro
obavy z pádu
4 = nepokusí se ani vstát nebo jít pro
obavy z pádu
6. Freezing (motorické blokády)
0 = žádný
1 = zřídka freezing při chůzi, může nastat
váhání na začátku pohybu
2 = freezing > 1x týdně
3 = freezes > Ixdenně, příležitostné pády z
důvodu freezingu
4 = neschopen chůze pro freezing, časté pády
7. Freezing (motorické blokády) - modifikující
faktory
0 = žádný freezing
1 = freezing pouze příležitostně
na začátku
chůze, při otáčení, procházení úzkým
průchodem nebo při dosažení cíle
2 = freezing ve více než 25 % na začátku chůze,
při otáčení, procházení úzkým prostorem
nebo dosažení cíle
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1
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C

D

I JMÉNO:
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Datum narození:

A

Diagnóza :
Datum

3 = freezing ve více než 50% na začátku chůze,
při otáčení, procházení úzkým prostorem
nebo dosažení cíle
4 = freezing po většinu času, více než 75%

Mezisoučet (1-7)
8.

Vstávání ze židle (UPDRS 27), pacient se pokusí
vstát ze íidle s rovným opěradlem, ruce má zkřížené na
prsou
0 = normální
1 = pomalé, potřebuje více pokusů
2 = zvedá se s oporou o ruce
3 = tendence k pádu nazad, potřebuje více
pokusů, ale vstane bez pomoci
4 = neschopen vstát bez pomoci
9. Držení postavy ve stoji (UPDRS 28)
0 = normální
1 = ne zcela vzpřímený, nepatrně nahrbený
postoj může být normální pro starší osoby
2 = mírně nahrbený, abnormální postoj, může
být nepatrně nakloněn k jedné straně
3 = těžce nahrbený s kyfozou, může být mírně
nahrben k jedné straně
4 = značné fiekční držení, postoj je výrazně
abnormální
10. Posturalní stabilita (UPDRS 30)
0 = normální
1 = retropulse, ale vyrovná bez pomoci
2 = chybí posturální odpověď, mohl by upadnout,
kdyby jej vyšetřující nezachytil
3 = velmi nestabilní, tendence ke spontánní
ztrátě aktivity
4 = neschopen stát bez opory
11. Rovnováha ve stoji
(stoj spojný s otevřenýma očima)
0 = bez zhoršení
1 = nárůst výkyvů, ale schopen stát ve stoji
spojném
2 = není schopen stát ve stoji spojném, ale
schopen stoje o širší bazi
3 = rovnováha porušena bez ohledu na šířku
baze
4 = není schopen stát déle než 10 s bez opory
nebo pomoci
12. Romberg test (stoj spojný se zavřenýma očima,
měří se jak dlouho vydrží bez úkroku)
0 = bez obtíží,
> 20s
1 = mírné obtíže,
10-20s
2 = středně těžké obtíže, 5-1 Os
3 = těžké obtíže
< 5s
4 = neschopen stoje bez opory
13. Stoj na jedné noze
0 = bez obtíží,
> 20s
1 = mírné obtíže,
10-20s
2 = středně těžké obtíže 5-1 Os
3 = těžké obtíže,
< 5s
4 = neschopen stoje na jedné noze
14. Tandemový stoj (chodidla těsně za sebou)
0 = bez obtíží,
> 20s
1 = mírné obtíže,
10-20s
2 = středně těžké obtíže 5-1 Os
3 = těžké obtíže,
< 5s
4 = neschopen tandemového stoje
15. Chůze 5 m (UPDRS 29)
0 = normální
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8

9

10

11

12

13

14

15

B

C

D

I JMÉNO:

Datum narození:

A

Diagnóza :

B

C

D

Datum

1 = chodí pomalu, může mít krátký šouravý krok,
snížené synkineze horních končetin
2 = chodí s obtížemi, ale vyžaduje jen malou
nebo žádnou oporu, mívá festinace nebo
propulse
3 = těžká porucha chůze vyžadující oporu
4 = neschopen chůze
16. Otočení o 180° během chůze
0 = normální otočení
1 = potřebuje k otočení jeden nebo dva kroky
navíc, bez freezingu, bez zhoršení
rovnováhy
2 = otočení en bloc, příležitostné freezing
3 = pro otočení potřebuje částečnou oporu
4 = neschopen otočení bez úplné opory
17. Otočení o 360° (úplné otočení, zastavení a úplné
otočení na druhou stranu)
0 = schopen otočení o 360° v obou směrech,
<4s
1 = schopen otočení o 360 0 jistě pouze
v jednom směru > 4s
2 = schopen otočení o 360° jistě, ale pomalu,
> 4s
3 = potřebuje vedení nebo slovní podnět
4 = potřebuje oporu během otočení
18. Chůze po špičkách
0 = normální
1 = zhoršená
2 = neschopen provést
19. Chůze po patách
0 = normální
1 = zhoršená
2 = neschopen provést
20. Tandemová chůze
0 = normální
1 = zhoršená
2 = neschopen provést
21. Synkinezepaží (pohyby zápěstí ve s vlslém
směru)
0 = normální
1 = snížené
2 = chybí
22. Test provokující freezing (zvednutí ze židle,
chůze 5 m, projití mezi židlemi postavenými 60 cm od
sebe, otočení o 180°, chůze zpět a posazení)

Z
UJ
>K
ym

>(/>
>

16

17

18

19

20

21

22

a) startovní hesitace
0 = Ne
1 = Ano

a

b) náhlé přechodné přerušení chůze
0 = Ne
1 = Ano
c) motorický blok při otáčení
0 = Ne
1 = Ano
d) motorický blok při dosažení cíle (židle)
0 = Ne
1 = Ano
e) motorický blok při procházení úzkým
průchodem (60 cm)
0 = Ne
1 = Ano

b
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c

d

e
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JMÉN0 :

Datum narození:

A

Diagnóza :

B

c

D

Datum

23. Funkční vzdálenost dosahu (Pacient stoji za
čárou a je požádán, aby dosáhl nataženou paži co
nejvíce dopředu, aniž by ztratil rovnováhu. Vzdálenost
je měřena metrem připevněným na zeď ve výšce
akromionu pacienta. Funkční vzdálenost dosahu
odpovídá vzdálenosti mezi
výchozím a cílovým
bodem.
0 = normální (> 25 cm)
1 = snížená (< 10 cm)
24. Tinettiho hodnocení chůze - modifikované
(Pacient je sledován během chůze na vzdálebost 5
m, maximum bodů = 12)
a) Začátek chůze
0 = bez hesitace
1 = hesitace nebo opakované
pokusy na začátku
b) Délka a výška kroku
i) délka kroku pravé DK
0 = pravá DK béhem kroku mine
levou DK ve fázi opory
1 = pravá DK ve fázi kroku
nepřesáhne úroveň levé DK ve
fázi opory
ii) výška kroku pravé DK
0 = při chůzi se zcela zvedá pravá
DK od země
1 = při chůzi se nezvedá pravá DK
zcela od zemé
iii) délka kroku levé DK
0 = levá DK během kroku mine
pravou DK ve fázi opory
1 = levá DK ve fázi kroku
nepřesáhne úroveň pravé DK
ve fázi opory
iv) výška kroku levé DK
0 = při chůzi se zcela zvedá levá DK
od zemé
1 = při chůzi se nezvedá levá DK
zcela od zemé
c) Symetrie kroků
0 = přibližně stejná délka kroku
pravé a levé DK
1 = délka kroku pravé a levé DK
není stejná (odhad)
d) Kontinuita a rytmicita kroků
0 = pravidelná a plynulá chůze
1 = nepravidelná a přerušovaná
chůze
e) Odchylka od přímé dráhy (odchylka jedné
DK v průměru o více než 30 cm od přímé
dráhy (odhad))
0 = schopen přímé chůze bez
opory či pomoci
1 = mírná nebo střední odchylka
nebo chůze s pomocí či oporou
2 = značná odchylka
f) Držení postavy pří chůzí
0 = stabilní, bez kolísání, bez
flekčního držení bez nutnosti
opory či pomoci
1 = bez kolísání, ale přítomna flexe v
kolenou nebo vyrovnávání
rozpažením HK
2 = značné kolísání nebo potřeba
pomoci či opory
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23

24

a

b
i

ii

iii

iv

c

d

e

f

¡§§ ¡¡¡JJjJ

JMÉN 0 :

Datum narození:

Diagnóza:

A

B

C

D

Datum

1

g) Šířka kroku
0 = paty se při chůzi téměř dotýkají
1 = paty jsou při chůzi vzdáleny od
sebe
25. Posturografie (stoj naboso na středné silné pěnové
podložce, cca 12cm, zavřené oči,)
0 = pacient je schopen stoje
1 = pacient není schopen udržet rovnováhu

CELKOVÝ

POČET

BODŮ:

g

25

(1-25)

26. Chůze běžné rychlosti
(dráha 5m, 4 měření)
a) čas (s)

26

b) Počet kroků

b

c) Kadence (počet kroků za minutu)

c

27. Chůze maximální rychlosti
(dráha 5m, čas v s)

27

28. Stand-walk-sit test
(dráha 10m, čas v s)
(zvednutí ze židle, chůze 5m, otočení o 180",
chůze zpět a posazení)

28

MHüj§jf¡¡¡I

T h o m a s M., Jankovic J., Suteerawattananon M., W'ankadia S., Caroline KS., Vuong KD., Protas E. Clinical gait and balance
scale (GABS): validation and utilization. J Neurol Sei. 2004 Jan 15;217(1 ):89-99. Překlad: H.Brožová.
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Příloha č.4.

Jednotná škála hodnocení Parkinsonovy nemoci (UPDRS)
/. Myšlení, chování a nálada

•

1/ postižení intelektu

0=Žádné
1=Mírné. Zapomnětlivost s částečným vybavováním si událostí, bez dalších obtíží.
2= Nepříliš velká ztráta paměti s desorientací a mírnými obtížemi při zvládání složitějších problémů.
Mírné, ale definitivní narušení výkonu v domácím prostředí s nutností příležitostné nápovědy.
3= Vážná ztráta paměti s desorientací v čase a často i v místě. Vážné narušení schopnosti zvládat
problémy.
4= Vážná ztráta paměti se zachováním orientace pouze osobou . neschopnost udělat si úsudek nebo
řešit problémy. Neschopen sebeobsluhy, vyžaduje značnou pomoc. V žádném případě nemůže být
nechán o samotě.

21 porucha myšlení

( způsobena demencí nebo intoxikací léky)

•

0 =Žádná
1 = Živé sny.
2 = „ Neškodné" halucinace se zachováním náhledu.
3 = Příležitostné až časté halucinace nebo bludy, bez náhledu, mohou narušovat denní aktivity.
4= Trvalé halucinace, bludy nebo floridní psychóza. Neschopen se o sebe postarat.

•

3/ deprese

0= Nepřítomna.
1= Období smutku nebo obviňování většího než bývá normální. Nikdy netrvá dny nebo týdny.
2= Trvalá deprese ( 1 týden a více)
3= Trvalá deprese s vegetativními symptomy ( nespavostí, nechutenstvím, úbytkem váhy, ztrátou
zájmu).
4= Trvalá deprese s vegetativními symptomy a suicidálními myšlenkami a záměry.

4/ motivace / iniciativa
0=
1=
2=
4=

Normální
Méně se prosazující, pasivnější.
Méně iniciativní nebo bez zájmu o aktivity, které nejsou zcela běžné.
Úplná ztráta motivace.

•

II. Aktivity běžného života
51

řeč

0=
1=
2=
3=
4=

Normální.
Mírně postižena, bez obtíží srozumitelná.
Mírně postižena , někdy je pacient žádán o zopakování výroku.
Vážně postižena , často je pacient žádán o zopakování výroku.
Po většinu času nesrozumitelná.
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•

6/ s a l i v a c e
0=
1=
2=
3=
4=

Normální
Nepatrné, ale bezpochyby zvýšené slinění. Sliny mohou v noci vytékat z úst.
Mírně zvýšená salivace, sliny mohou vytékat z úst.
Znatelně zvýšená salivace s občasným vytékáním slin z úst.
Značné vytékání slin z úst vyžadující neustále kapesník.

71 polykání
0=
1=
2=
3=

Normální
Zřídkakdy zaskočí sousto.
Příležitostně zaskočí sousto.
Vyžaduje měkkou stravu.

4= Vyžaduje nasogastrální sondu nebo výživu gastrostomií.

8/ psaní rukou
0= Normální.
1=
2=
3=
4=

Nepatrně zpomalené nebo malé písmo.
Mírně zpomalené nebo malé písmo. Všechna slova jsou čitelná.
Těžce porušené, ne všechna slova jsou čitelná.
Většina slov je nečitelná.

9/ krájení jídla a manipulace s příborem
0=
1=
2=
3=
4=

Normální.
Poněkud pomalé a neobratné, ale není nutná pomoc.
Ač neobratně a pomalu, je schopen nakrájet většinu jídla. Někdy je nutná pomoc.
Jídlo musí někdo nakrájet, aleje schopen pomalu jíst sám.
Musí být krmen.

10/ oblékání
0=
1=
2=
3=
4=

Normální.
Poněkud pomalé, ale pomoc není nutná.
Příležitostná pomoc při zapínání knoflíků a oblékání do rukávů.
Vyžaduje značnou pomoc, ale nekteré věci zvládne sám.
Bezmocný.

11/osobní hygiena
0=
1=
2=
3=
4=

Normální.
Poněkud pomalá, ale pomoc není nutná.
Potřebuje pomoci při sprchování či mytí nebo je velmi pomalý v provádění hygieny.
Vyžaduje asistenci při mytí, čištění zubů .česání, a koupání.
Močový katetr či jiné hygienické pomůcky.

12/ obracení se v posteli a upravení přikrývky
0=
1=
2=
3=
4=

Normální.
Poněkud pomalé a neobratné, ale pomoc není nutná.
Může se obrátit nebo upravit si přikrývku sám, ale s velkými obtížemi.
Začne se obracet nebo upravovat si přikrývku , ale sám není schopen dokončit.
Bezmocný.
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13/ pády ( bez vztahu k „freezing" stavu)
0=
1=
2=
3=
4=

Žádné.
Zřídkakdy padá.
Příležitostné pády, méně než jednou denně.
Pády průměrně jednou denně.
Pády více než jednou denně.

14/ freezing za chůze
0=
1=
2=
3=
4=

Žádné.
Zřídka freezing za chůze, může nastat váhání na začátku pohybu.
Příležitostně freezing za chůze.
Častý freezing, příležitostné pády z důvodů freezingu.
Časté pády z důvodů freezingu.

15/ chůze
0=
1=
2=
3=
4=

Normální.
Mírné obtíže. Nejsou přítomny souhyby paží nebo je tendence šourat nohama.
Střední obtíže. Vyžaduje malou nebo žádnou pomoc.
Těžká porucha chůze vyžadující pomoc.
Nemůže vůbec chodit ani s pomocí.

16/ třes ( symptomatická stížnost na třes jakékoliv části těla)
0= Nepřítomen
1=
2=
3=
4=

Nepatrný, zřídkakdy přítomný.
Mírný, pacienta obtěžuje.
Těžký, narušuje mnoho denních aktivit.
Značný, narušuje většinu denních aktivit.

17/ sensorické obtíže způsobeném parkinsonismem
0=
1=
2=
3=
4=

Žádné.
Příležitostně přítomna necitlivost, pálení čí mírná bolest.
Často je přítomna necitlivost, pálení či bolest, ale pacienta netrápí.
časté pocity bolesti.
Mučivá bolest.

III Vyšetření hybnosti
18/ řeč
0=
1=
2=
3=
4=

Normální.
Nepatrná ztráta výrazovostí .výslovnosti a hlasitosti řeči.
Monotonní, splývavá, ale srozumitelná řeč. Středně porušena.
Znatelně porušena, je obtížné porozumět.
Nesrozumitelná.

19/ mimika
0=
1=
2=
3=
4=

Normální
Naznačená hypomimie, může být běžná „ poker face "
Nepatrné, ale nepochybně abnormální ochuzení mimiky.
Mírná hypomimie, rty jsou někdy oddělené od sebe.
Maskovitá tvář s těžkou až úplnou ztrátou mimiky. Rty jsou trvale od sebe oddělené.
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Hlava

20/ klidový třes
0 = Nepřítomen
1= Nepatrný a zřídka přítomný.
2= Třes je stálý, malé amplitudy. Neboje větší amplitudy, ale pouze
intermitentně přítomen.
3= Větší amplitudy, přítomen většinu času.
4= Značné amplitudy , přítomen většinu času.

PHK

•

PDK

LHK

LDK

21/ intenční a statický třes rukou
0=
1=
2=
3=
4=

Nepřítomen.
Nepatrný, přítomný jen za pohybu.
Nevelké amplitudy, přítomný jen za pohybu.
Nevelké amplitudy, přítomný při statické zátěži stejně jako za pohybu.
Značné amplitudy , narušuje stravování.

PHK

m

LHK

22/ rigidita ( hodnotí se pasivní pohyb velkých kloubů bez ohledu na příznak
Hlava
charakteru ozubeného kola. Pacient sedí a je relaxován.)
0=
1=
2=
3=
4=

Nepřítomna.
Nepatrná, zjistitelná pouze aktivací druhostranné končetiny.
Mírná až střední.
Značná, ale je zachován plný rozsah pohybu.
Těžká, plného rozsahu pohybu dosahuje jen obtížně.

PHK

•

PDK

LHK

LDK

23/ poklep prsty o sebe ( Pacient opakovaně a rychle poklepává palcem o špičku
ukazováku s co největší amplitudou. Každou rukou zvlášť.)
•
•
.
0=
1=
2=
3=
4=

m

Normální pohyb.
|
|
|
Mírně zpomalený pohyb a / nebo snížení amplitudy.
Mírně narušený pohyb. Vždy se brzy vyčerpává. Mohou být příležitostné zárazy v pohybu.
Těžce porušený pohyb. Časté váhání na začátku pohybu nebo zárazy během pohybu.
Neschopen provést pohyb.

24/ pohyby rukou ( pacient rychle a opakovaně rozvírá a zavírá pěst s prsty
nataženými ,co největší amplituda. Každou rukou zvlášť)
.
•
•
0=
1=
2=
3=
4=

m

Normální pohyb.
|
|
|
Mírně zpomalený pohyb a / nebo snížení amplitudy.
Mírně narušený pohyb. Vždy se brzy vyčerpává. Mohou být příležitostné zárazy v pohybu.
Těžce porušený pohyb. Časté váhání na začátku pohybu nebo zárazy během pohybu.
Neschopen provést pohyb.

25/ rychlé alternující pohyby rukama ( Pacient provádí pronaci a supinaci v
horizontální nebo vertikální poloze, co možná největší amplitudy. Oběma rukama
p
najednou.)
I
I
IL
0=
1=
2=
3=
4=

Normální pohyb.
j|
Mírně zpomalený pohyb a / nebo snížení amplitudy.
•
'
•
Mírně narušený pohyb. Vždy se brzy vyčerpává. Mohou být příležitostné zárazy v pohybu.
Těžce porušený pohyb. Časté váhání na začátku pohybu nebo zárazy během pohybu.
Neschopen provést pohyb.
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26/ pohyby nohou ( pacient rychle a opakovaně poklepává špičkou nohy o zem,
pata zůstává opřena , co největší amplituda.)
i
iL
p i
0=
1=
2=
3=
4=

Normální pohyb.
I
I
I
Mírně zpomalený pohyb a / nebo snížení amplitudy.
Mírně narušený pohyb. Vždy se brzy vyčerpává . Mohou být příležitostné zárazy v pohybu.
Těžce porušený pohyb. Časté váhání na začátku pohybu nebo zárazy během pohybu.
Neschopen provést pohyb .

27/ vstávání ze židle ( Pacient se pokusí vstát ze židle, ruce zkřížené na prsou.)

m

PI
0=
1=
2=
3=
4=

28/
0=
1=
2=
3=
4=

Normální
Pomalé nebo potřebuje více pokusů.
Zvedá se s oporou paží.
Tendence k pádu vzad. Potřebuje více pokusů, ale vstane bez pomoci.
Neschopen vstát bez pomoci.

postoj

|

|L

•

Normálně vzpřímený.
Ne zcela vzpřímený, nepatrně nahrbený postoj. Může být normální pro starší osoby.
Mírně nahrbený, bezpochyby abnormální postoj. Může být nepatrně nakloněn k jedné straně.
Těžce nahrbený s kyfozou. Může být mírně nakloněn k jedné straně.
Značné flekční držení, postoj je extrémně abnormální.

•

29/ chůze

0= normální
1= Chodí pomaleji, může mít krátký šouravý krok, ale nemívá zrychlení a zkrácení kroku nebo
propulse.
2= Chodí s obtížemi, ale požaduje malou nebo žádnou oporu. Mívá zrychlení a zkrácení kroku
nebo propulse..
3= Těžká porucha chůze vyžadující oporu.
4= Nechodí vůbec ani s oporou.

30/ posturální stabilita ( Zkouška zvrácení trupu vestoje - odpověď na náhlé silné
vychýlení vzad trhnutím za ramena, zatímco pacient stojí s otevřenýma očima, nohy
mírně rozkročené. Je připraven a ví, co bude následovat.)
0=
1=
2=
3=
4=

Normální posturální odpověď
Retropulse, ale vyrovná bez pomoci.
Absence posturální odpovědi. Mohl by upadnout, kdyby ho vyšetřující nezachytil.
Velmi nestabilní. Tendence k spontánní ztrátě rovnováhy.
Neschopen stát bez opory.

•

31/ bradykineze a hypokineze těla ( kombinace zpomalenosti, váhání na začátku
pohybu, snížených souhybů, malé amplitudy a celková chudost pohybu.)

•

0= Žádná
1= Minimální zpomalení, činí dojem uvážlivého pohybu. Může být normální pro některé lidi.
Může být snížená amplituda pohybů.
2= Mírný stupeň zpomalení a chudosti pohybu, který ke bezpochyby abnormální. Snížení
amplitudy pohybu.
3= Větší zpomalení a chudost pohybu či malá amplituda.
4= Značné zpomalení, chudost či malá amplituda pohybu.
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Příloha č. 5. Dotazník kvality života pro pacienty s Parkinsonovou nemocí (PDQ-39)

datum vyplnění
P a c i e n t v y p l n í s a m o s t a t n ě . K a ž d á o t á z k a testu m u s í být z o d p o v ě z e n a z a š k r t n u t í m p o u z e j e d n é o d p o v ě d i .

Jak často jste měl/a během posledního měsíce kvůli Parkinsonově nemoci potíže při
provádění následujících činností?
nikdy zřídka

někdy

často

vždy

1) Bylo pro Vás obtížné zabývat
se ve svém volném čase činnostmi,
které byste rád/a dělal/a?

•

•

•

•

•

2) Bylo pro Vás obtížné starat se
o domácnost, např. drobné
opravy,úklid a vaření?

•

•

•

•

•

3) Bylo pro Vás obtížné nosit tašky
s nákupem ?

•

•

•

•

•

4) Dělalo Vám potíže ujít 1
kilometr?

•

•

•

•

•

5) Dělalo Vám potíže ujít
100 metrů?

•

•

•

•

•

6) Dělalo Vám potíže se pohybovat
doma tak snadno, jak byste si
přál/a?

•

•

•

•

•

90

Jak často jste měl/a kvůli Parkinsonově nemoci potíže při provádění následujících
činností?
nikdy zřídka někdy často

vždy

7) Bylo pro Vás obtížné se pohybovat
na veřejnosti?

•

•

•

•

•

8) Potřeboval/a jste někoho, aby
Vás doprovázel, když jdete ven?

•

•

•

•

•

9) Měl/a jste strach nebo obavy, že
na veřejnosti upadnete?

•

•

•

•

•

10) Musel/a jste zůstat doma častěji
než byste si přál/a?

•

•

•

•

•

11) Bylo pro Vás obtížné se umýt?

•

•

•

•

•

12) Bylo pro Vás obtížné se obléci?

•

•

•

•

•
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Jak často jste měl/a kvůli Parkinsonově nemoci potíže při provádění následujících
činností?
nikdy zřídka někdy často

vždy

13) Dělalo Vám potíže si zapnout
knoflíky nebo zavázat tkaničky?

•

•

•

•

•

14) Bylo pro Vás obtížné
psát čitelně?

•

•

•

•

•

15) Dělalo Vám obtíže nakrájet si
jídlo?

•

•

•

•

•

16) Bylo pro Vás obtížné udržet šálek
(sklenici) s pitím, aniž byste ho vylil/a ?

•

•

•

•

•

17) Měl/a jste pocity deprese?

•

•

•

•

•

18) Cítil/a jste se stranou a
osamělý/á?

•

•

•

•

•
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Jak často jste měl/a kvůli Parkinsonově nemoci potíže při provádění následujících
činností?
nikdy zřídka někdy

často

vždy

19) Bylo Vám do pláče?

•

•

•

•

•

20) Cítil/a jste vztek nebo hořkost?

•

•

•

•

•

21) Cítil/a jste úzkost?

•

•

•

•

•

22) Cítil/a jste obavy ze své
budoucnosti?

•

•

•

•

•

23) Cítil/a jste, že je nutné
Parkinsonovu nemoc před ostatními skrývat?

•

•

•

•

•

24) Vyhýbal/a jste se situacím, kdy
byste musel jíst nebo pít na
veřejnosti?

•

•

•

•

•

25) Cítil/a jste na veřejnosti kvůli
Parkinsonově nemoci rozpaky?

•

•

•

•

•
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Jak často jste měl/a kvůli Parkinsonově nemoci potíže při provádění následujících
činností?
nikdy zřídka někdy často

vždy

26) Trápilo Vás jak na Vás ostatní
reagují?

•

•

•

•

•

27) Měl/a jste potíže s blízkými
osobními vztahy?

•

•

•

•

•

28) Postrádal/a jste od manžela/ky
nebo partnera/ky takovou podporu,
jakou potřebujete?

•

•

•

•

•

29) Postrádal/a jste od Vaší rodiny nebo od blízkých •
přátel takovou podporu jakou potřebujete?

•

•

•

•

30) Neočekávaně jste během dne
usnul/a?

•

•

•

•

•

31) Měl/a jste potíže se soustředit,
například při čtení nebo sledování
televize?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

32) Měl/a jste někdy pocit, že
Vám neslouží paměť?
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Jak často jste měl/a během posledního měsíce kvůli Parkinsonově nemoci potíže při
provádění následujících činností?
nikdy zřídka někdy často

vždy

33) Měl/a jste někdy nepříjemné
sny nebo halucinace

•

•

•

•

•

34) Měl/a jste potíže s řečí?

•

•

•

•

•

35) Měl/a jste pocit, že nejste
schopen/a náležitě komunikovat
lidmi?

•

•

•

•

•

36) Měl/a jste pocit, že Vás ostatní
přehlížejí?

•

•

•

•

•
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Příloha č. 6

Dotazník na poruchy chůze (GD8Q)

1. Během Vašeho nejhoršího hybného stavu je Vaše chůze:
0
1
2
3
4

normální
téměř normální - trochu zpomalena
pomalá, ale jsem schopen chůze bez opory
potřebuji hůl, chodítko nebo jinou oporu
nejsem schopen chůze

2. Narušují Vaše obtíže s chůzí Vaše běžné denní činnosti a soběstačnost?
0
1
2
3
4

nenarušují
velmi málo narušují
středně narušují
výrazně narušují
nejsem schopen chůze

3. Vaše porucha chůze pro Vás představuje:
0
1
2
3
4

žádné obtíže
velmi malé obtíže ve srovnání s ostatními hybnými poruchami
obtíže srovnatelné s ostatními hybnými poruchami
větší obtíže než ostatní hybné poruchy
nej větší hybné postižení

4. Objevuje se během Vaší chůze, otáčení nebo rozejití „zamrznutí"
(freezing) - pocit, že nemůžete odlepit nohy od země ?
0
1
2
3
4

nikdy
velmi zřídka - asi lx za měsíc
zřídka - asi lx za týden
často - asi lx denně
pokaždé při chůzi
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5. Stává se Vám, že „zamrznete" při chůzi, i když jste jinak v dobrém hybném
stavu?
0
1
2
3
4

nikdy
zřídka
občas
velmi často
vždy, obtíže se „zamrznutím" mám stejné v dobrém i špatném hybném sta\u

6. Vyskytly se u Vás pády?
0
1
2
3
4

nikdy
zřídka, méně než 1 x měsíčně
pády více než 1 x měsíčně
pády více než 1 x týdně
pády více než jednou denně

7. Cítíte se omezen/a v běžných denních aktivitách pro obavy z pádu?
0
1
2
3
4

nejsem omezen/a
jsem schopen/a nezávislé, opatrné chůze bez opory
obvykle se přidržuji během chůze, sprchování a oblékání
výjimečně se odvážím vyjít z domu pro obavy z pádu
nepokusím se ani vstát nebo jít pro obavy z pádu

8. Zranil/a jste se někdy při pádu?
0
1
2
3
4

nikdy
ano, ale zranění nikdy nevyžadovalo lékařské ošetření
ano, vyhledal/a jsem lékařské ošetření
ano, byl/a jsem pro zranění následkem pádu hospitalizován v nemocnici
ano, byl/a jsem pro zranění následkem pádu hospitalizován v nemocnici a
zranění způsobilo trvalé následky
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12.1. Fear of Falling Has Greater Influence Than Other Aspects of Gait
Disorders on Quality of Life in Patients with Parkinson's Disease
Hana Brozova 1 , Jan Stochl 2 , Jan Roth 1 , Evzen Ruzicka 1
1

Department of Neurology, Charles University in Prague, 1st Faculty of Medicine and General
Teaching Hospital and 2 Department of Kinanthropology, Charles University in Prague, Czech
Republic

ABSTRACT:
We assessed the influence of gait disorders (GD) on quality of life (QOL) in Parkinson's
disease (PD). In a survey including the PDQ-39 and a new 8-item questionnaire of GD (8QGD), 491 PD patients estimated their gait at the worst state, the effect of their GD on
activities of daily living, compared the severity of GD with the other PD symptoms,
evaluated the occurrence of freezing of gait (FOG), levodopa-resistant FOG, falls, activity
limitation due to fear of falling (FOF), and the occurrence of injuries. Significant differences
in PDQ-39 scores were found between three groups of patients divided with respect to the
severity of GD. Linear multiple regression analysis showed that FOF had the highest impact
on PDQ-39 scores (r=0.32, pO.OOl). These results confirm that GD have a substantial
impact upon the QOL in PD and suggest that FOF plays a major role in QOL deterioration.

Keywords: Parkinson's disease, Gait Disorders, Quality of life, Fear of falling, Freezing of gait

INTRODUCTION
Parkinson's disease (PD) is a chronic neurodegenerative disease with a substantial
impact on health-related quality of life (QOL). Notably, PD has a greater impact on
QOL compared to other chronic diseases such as diabetes mellitus, 1 coronary heart
disease or arthritis.2
Gait disorders (GD) and postural instability are common symptoms in patients
with PD and often affect their activities of daily living (ADL). Along with disease
severity and non-motor symptoms such as cognitive impairment and depression,
postural instability and GD were found to be the main variables affecting QOL. J °
Especially, freezing of gait (FOG) can greatly influence the QOL of PD patients. 6 In
a retrospective analysis of the DAT ATOP study patient cohort, worsening gait and
balance were the only variables accompanied by worsening QOL. 7 However, this
finding was based only on the relatively limited information provided by the 4-item
Postural Instability Gait Disorder subscore of the UPDRS.
The aim of our study was to evaluate in more detail the influence of different
aspects of GD such as freezing, fear of falling (FOF), falls and related injuries on
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QOL among PD patients and to determine which of these factors play the most
important roles in QOL deterioration in PD.

PATIENTS AND METHODS
We mailed a set of questionnaires to all 683 patients with PD that were seen in the
Prague Movement Disorders Center between June 2006 and February 2007. The
study was approved by the local research ethics committee. All subjects provided a
written informed consent.
The set contained the PD questionnaire for assessment of health-related quality of
life (PDQ-39) and a newly conceived 8-item questionnaire on gait disorders in PD
(8-QGD). This investigational tool was constructed with the aim to analyze in more
detail the influence of various aspects of GD on QOL. Questions number 1,2 and 4
were adopted from Freezing of gait questionnaire, 8 number 6 and 7 from Gait and
balance scale.9 Patients were required to respond to each of the 8-items by choosing
one out of five possible responses scored from zero to four, with zero representing
normal performance and four denoting the greatest level of impairment (Appendix
1). The patients estimated their gait at their worst stage (Item 1); the effect of their
GD on ADL (Item 2), and compared the severity of their GD with other motor
symptoms of PD (Item 3). The remaining 5 items of the questionnaire evaluated the
occurrence of phenomena such as FOG (Item 4), levodopa-resistant FOG in the "on"
state (Item 5), falls (Item 6), the degree to which the patients' activity is limited due
to FOF (Item 7) and the occurrence of injuries (Item 8).
Based on the responses to the first three items of 8-QGD, distribution of the
responders into three groups according to the severity of GD was designed as
follows: Group 1 (GDI) contained patients with no or minimal GD (scoring no more
than 1 in any of items 1-3). Group 2 (GD2); included patients with moderate GD
(scoring 2 in any of items 1-3). Group 3 (GD3) contained patients with severe GD
(scoring higher than 2 in any of items 1-3).
The intergroup differences in the PDQ-39 scores were analyzed using the
nonparametric Jonckheere-Terpstra test. A linear multiple regression analysis was
employed to study the relationship between GD phenomena and QOL in PD patients.

RESULTS
The response rate among the 683 PD patients was 75% (512), with 72% (491)
remaining after the exclusion of incomplete answers. The analysis included 290
(59%) males and 201 females of mean age 66.7 years (SD 9.4, range 43-89) and
mean PD duration 10 years (SD 6, range 1-32).
According to the first three items of 8-QGD, 105 patients ranked in the group
GDI, 136 in GD2 and 250 in the group GD3. Hence 386 of 491 (79%) patients
ranked to GD2-3 groups representing moderate to severe GD. The mean PDQ score
was 18.8 in GDI; 31.2 in GD2 and 44.2 in GD3. Between the groups GDI and GD3,
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as well as between GD2 and GD3, significant differences were identified in the total
PDQ-39 score (pO.OOl) as well as in all its subdimensions. Between the GDI and
GD2 groups, significant differences were found in the total score and in all PDQ-39
subdimensions except Social support (Table 1).
The responses to 8-QGD items 4-8 revealed that 347 out of 491 (71%) patients
experienced FOG, whereas 281 (57%) had at least rare experience with levodopa
resistant FOG in the "on" state. Falls were reported by 285 (58%) patients, with 76
(15%) suffering more than one fall a week, and 240 (49%) patients reported injuries
due to falls. Though 343 (70%) patients stated some degree of limitation due to FOF.
Multiple regression analysis evaluating the impact of individual aspects of GD (8QGD items 4-8) to QOL showed a highly significant relationship between FOF and
PDQ-39 total score (r=0.32, pO.OOl) as well as between "On" freezing (r=0.27, p=
0.001) and PDQ-39. Less powerful, but still significant, was the relationship between
falls and PDQ-39 (r=0.15, p=0.006). Other factors did not significantly affect PDQ39 total scores (Table 2).

DISCUSSION
Moderate to severe GD were frequent in our group of PD patients, affecting 79 %.
Other way round, only 21 % of patients were free of GD, including those in GD 1
group stating minimal impairment that could yet be attributed to normal age-related
cautious gait. Similarly, in a previous study 75 % of patients with PD of more than 5
years duration suffered from GD. 10 Our results further show that the QOL was
considerably decreased in patients with severe GD compared to moderate GD, and
even in patients suffering from moderate GD, compared to those with no or minimal
GD. The intergroup differences concerned all subdimensions of PDQ-39, not only an
expected influence of GD on Mobility and ADL but including also a significant
association with the dimensions of Emotional wellbeing, Cognition, Communication
and Bodily discomfort.
FOF appeared to have the highest impact on QOL, even greater than falls
themselves. The inverse relationship between FOF and QOL in PD was previously
described in a sporadic study 11 , but FOF has not been routinely regarded as a factor
of QOL deterioration in PD. Indeed, in comparison to other aspects of GD, FOF does
not have episodic character so that it can permanently influence the patient's
behavior and cause significant activity restrictions. FOF was found to be associated
with an altered postural control 12 and it was identified as a predictor for falls among
PD patients reporting no falls in the previous year. l j Furthermore, it was
demonstrated that an estimate of FOF can help to predict postural instability in PD
patients 12 and a simple scale was suggested for its assessment. 14 Beyond the expected
relationship with mobility and ADL, FOF had a high association to cognition
subscore of PDQ-39 in our patients. Accordingly, a relationship between balance,
gait, and cognitive impairment was described in elderly fallers who reported FOF. 1 '
Levodopa-resistant "On"-freezing had also a high influence on QOL. Patients
with advanced PD adjust their behavior to their actual motor state and tend to
perform activities only in the "On" state. For them, the occurrence of unexpected and
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unpredictable "On" freezing could be a very debilitating experience. This is probably
the reason why in our comparison the "On" freezing was found as a more significant
factor than simple FOG, with its previously established influence on QOL in PD
patients. 6
Finally, the impact of falls on QOL is not surprising and it was shown
previously."5 Falls can subsequently induce FOF in PD 6 and further worsen overall
QOL.
The present study has an important limitation. It is based on self-administered
questionnaires while the severity of GD was not objectively evaluated. On the other
hand, the data about FOF, occurrence of falls and injuries are always dependent on
patients provided information. So we believe that within its limits, this study
indicates a substantial influence of FOF upon the QOL in a large cohort of PD
patients.
Financial disclosures:
Czech government funding, research projects MSM 0021620849 and MSM 0021620864, grant IGA
NR/9220-3

Appendix 1. Questionnaire of gait disorders (8-QGD)

1. During your worst state - Do you walk:
0
1
2
3
4

Normally
Almost normally—somewhat slow
Slow but fully independent
Need assistance or walking aid
Unable to walk

2. Are your gait difficulties affecting your daily activities?
and independence?
0
1
2
3
4

Not at all
Mildly
Moderately
Severely
Unable to walk

3. Ambulation
0
1
2
3
4

Normal
Minimal difficulties compared to other motor impairment
Difficulties similar to the other motor impairment
More prominent gait disorder compared to other motor impairment
Gait disorder is a major motor impairment

102

4. Do you - feel that your feet get glued to the floor while
walking, making a turn or when trying to initiate walking? (freezing)?
0
1
2
3
4

Never
Rare - about 1 per month
Occasionally - 1 per week
Often about 1 per day
Most of the time

5. Do you have an experience with freezing even in your best state?
0
1
2
3
4

Never
Rare
Occasionally
Often
Always, the experience with freezing is similar in the best and the worse state

6. How often do you fall?
0
1
2
3
4

No falls
Rare falls (<1 per month)
Falls > 1 per month
Falls > 1 per week
Falls > per day

7. Limitation of activities due to fear of falling
0
1
2
3
4

No limitation
Able to ambulate independently but with caution
Usually hold on during walking, shower, or dressing
Rarely ventures outside the house, because of fear of falling
Does not even attempt to stand or walk because of fear of falling

8. Have you hurt yourself by falling?
0
1
2
3
4

Never - no injuries
Minor injuries - not requiring medical treatment
Injuries requiring medical treatment
Injuries requiring hospitalization
Injuries requiring hospitalization, without full recovery

103

Table 1. M e a n s of total score and subscores of P D Q - 3 9 with regard to the severity of gait disorder in
P D patients

GD1
(105 patients)
GD2
(136 patients)
GD3
(250 patients)

Mobility

ADL

Emotional
wellbeing

Stigma

Social
support

12.1

17.3

21.9

23.1

10.0

21.8

15.2

29.0

18.8

36.0 a

33.7 a

32.0 a

31.5 a

13.7

31.3 a

28.6 a

42.5 a

31.2 a

64.3 ab 54.2 ab

42.8 ab

38.5 a

23.0 ab

39.8 ab

38.3 ab

52.5 ab

44.2 ab

a

Significantly (p<0.01) different from GDI

b

Significantly (p<0.01) different from GD2

Bodily
PDQ-39
Cognition Communication discomfort total score

PD, Parkinson's disease; PDQ-39, Parkinson's disease quality of life questionnaire; ADL, Activity of daily living; GD, gait
disorder; G D I , patients with no or minimal GD; GD2, patients with moderate GD; GD3, patients with severe GD.

Table 2. Standardized regression coefficients, intercept and R-squared of gait disorder s y m p t o m s on
dimensions of P D Q 3 9 (Significance of the regression coefficient in brackets)

PDQ-39

.10

.11

-.10

.04

-.01

-.33

.07

.09

PDQ39
total
score
-.02

(.112)

(.153)

(.303)

(.719)

(934)

(.000)

(.472)

(.407)

(.757)

.09

.17

.23

.18

.13

.39

.09

.14

.27

Mobility

ADL

Emotional
wellbeing

Stigma

Social
support

Cognition

Communication

Bodily
discomfort

8-QGD
FOG
FOG
„on"
falls

FOF

injuries

intercept
Rsquared

(.142)

(.039)

(.024)

(.112)

(.259)

(.000)

(.363)

(.201)

(.001)

.01

.07

.12

.00

.16

.19

.37

-.03

.15

(.756)

(.191)

(.079)

(.976)

(.034)

(.004)

(.000)

(.646)

(.006)

.56

.39

.11

.10

-.04

.34

.10

.12

.32

(.000)

(.000)

(.124)

(.216)

(.596)

(.000)

(-137)

(.094)

(.000)

.16

.05

.21

-.00

.10

-.06

-.09

.17

.10

(.000)

(.231)

(.001)

(.962)

(153)

(.348)

(.178)

(.010)

(.057)

45.30

40.66

35.38

33.32

17.66

33.66

30.66

44.78

35.18

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

(.000)

0.71

0.52

0.25

0.09

0.09

0.27

0.27

0.18

0.52

PDQ-39, Parkinson's disease quality of life questionnaire; 8-QGD, 8-item questionnaire of gait disorder; ADL, Activity of daily
living; FOG, freezing of gait; FOG „on", levodopa resistant freezing of gait; FOF, fear of falling.
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STN-DBS FREQUENCY EFFECTS ON FREEZING
OF GAIT IN ADVANCED PARKINSON DISEASE
To the Editor We read with interest the article by
Moreau et al.1 describing a new treatment for severe
freezingof gait (FOG) in advanced Parkinson disease
(PD) by using 60 Hz STN-DBS. We reported that
stimulation of the ST^J with lower frequencies produced a positive effect on gait and speech but symptoms insufficiently improved or even worsened after
several years of high frequency (HP) STN-DBS.2
We switched 12 patients with PD with persistent
gait difficulties to 60 Hz stimulation after a mean 4.3
years (range 2-8) of bilateral HF STN-DBS. Seven
patients had FOG, six had postural instability, and
seven experienced falls. Three patients could not
acutely tolerate the change in settings because of increased tremor (1), rigidity (1), and gait worsening
(1). The remaining 9 subjects (3 women, 6 men)
were followed open label. These 9 subjects had a
mean age of 66.8 (9 6 SD) years and a mean PD
duration of 16.6 (5-0 SD) years.
ON-medication UPDRS scores were collected
8-12 weeks after switching to 60 Hz and compared to
ON-medication scores obtained at higher stimulation
frequencies Significant average improvements were observed for the UPDRS-II subscale (3-9 points; p <
0.05), UPDRS-II subitems relative to speech, falling,
and walking (p < 0.05), and UPDRS-HI subitems relative to speech and gait {p < 0.05). Postural instability
and gait (items 27-30) worsened in two patients. An
average voltage increase of 1.3 volts (range 0.7-15) was
required bilaterally in aven patients for beneficial maintenance of other PD symptoms.
The conflicting responses observed with regard to
frequency suggests that lower frequency STN stimulation may not be the solution to all gait problems in
advanced PD. In our limited experience, we failed to
find distinguishing features between responders and
nonresponders.
The selection of proper candidates will be a
challenge to the widespread use of 60 Hz STNDBS. There was also dramatic speech improvement in some of our patients, as well as in some
described by Moreau et al.1 Therapeutic current
spreading to the pedunculo-pontine nucleus may
explain the beneficial effect of lower stimulation

frequencies on gait,1 but this mechanism would
not underlie speech improvement.
As very low frequency STN stimulation improves
verbal fluency,9 it is possible that in addition to new
targets of stimulation, alternative programming strategies may be needed to optimize control of the complex symptoms of PD.
Han a Brozova, Czech Republic; Isabelle Bamaurt,
Ron L Alurman, MicheU Tagliati, New York, NY
Disdoam:
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Reply from the Authors: We thank Dr. Brozova
and colleagues for their comments on our article and
their findings which underline the utility of investigating modulation of STN-DBS parameters in general and the stimulation frequency in particular.
The idea of increasing voltage in order to obtain a
better efficacy is partially true and somewhat limited.
The effects of DBS remain unclear and inconsistent4
It is evident that the neurodegeneration and disease
progression modify the various brain structures involved5 and thus their activity. This has led to the
concept of different disease phenotypes within PD.
These phenotypes could be associated with different
patterns of noisy basal ganglia signals that disrupt
both local and remote functions.5
In addition to the hypothetical diffusion of current to the PPN, it has been suggested that different
DBS frequencies may suppress or override the various noisy signals in the basal gangjia-cortical loop
(i.e., in the beta band, <30 Hz).6 Or they may boost
disease-impaired local activity in these structures (i.e.
in the gamma band, 60-90 Hz). The clinical results
confirm fundamental studies suggesting that DBS
not only suppresses the abnormal pattern of basal
ganglia activity but also drives activity that mimics
normal gamma band patterns (60 Hz).
The current challenge is to define the various
frequency effects for different phenotypes and candidates. This is in progress for gait disorders but
speech disturbances and cognitive functions require further investigation. Our initial results suggest that good candidates for 60 Hz STN-DBS
may be patients with PD with long disease duration, severe gait disorders with freezing of gait, and
predominant but partially dopa-responsive axial
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signs. However, these findings need further confirmation.
Finally, to improve the benefit of 60 Hz STNDBS, it may be necessary to increase the voltage at 60
Hz within a range that could vary among patients.
Voltage should be assessed stepwise in each padent
from 4 to 5-5 V. In addition, the range could be
higher than the previously reported increase of 1.3 V
(range: 0.7-25) With 60 Hz and a 60 /as pulse
width, we observed a greater improvement in gait at
5 V than at 4 V. 1
C. Moreau, L Defebvre, A. Destie, S. Bltust,
P. Clement, J.-L Blan, P Krysekowiak, D. Dews,
LitU, France
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TRAJECTORIES OF BRAIN LOSS IN AGING AND
THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENT
To the Editor We were pleased to read the report
by Carlson et al.1 on ventricular volume and cognitive decline in an elderly cohort At a rime when
the late-life neuroimaging community can be
highly "hippocampus-centric," the study reminds
us that ventricular volume is a reliable MRI measure that can be both easy to measure—even in the
relatively low-resolution scans used in this study—
and predictive of cognitive trajectory.
The editorial by Dr. Weiner mentions that the
results . . may not be completely generalizable to
other populations.*2 Given the unusual characteristics of this cohort, this point cannot be overemphasized. At enrollment, subjects were in their mid-80s
and free of cardiovascular (CV) risk, factors that are
highly prevalent late in life and may contribute to
dementia in a significant percentage of cases.3,4

Copyright © by

Given that these very common CV risk (actors are
linked to accelerated ventricular expansion and cognition, it will be important to replicate the study on a
more representative cohort to clarify its relevance.
Furthermore, we would be interested to know
whether all 79 study participants stayed completely
free of all CV risk factors throughout their roughly 2to 15-year involvement in the study, or how incident
CV conditions were dealt with.
Since ventricular volume may be strongly related
to survivorship, mortality is another important
source of bias to consider in the very old.5 Given the
general consensus that ventricular expansion accelerates later in life, the curious finding that ventricular expansion decelerated with age may simply
reflect the deaths of typical subjects, whose ventricles were expanding at an increasing rate until they
died. If this is the case, the data may be biased
toward representing a relatively unusual group of
extremely healthy individuals whose atypical survivorship is reflected in very slow ventricular expansion.
In spite of these possible sample biases, two key
results are concordant with those we obtained on a
slightly younger epidemiologic cohort 6 In particular, expanded ventricles in cognitively normal subjects were predictive of subsequent cognitive decline,
and ventricular expansion accelerated part of the way
through the progression from normal cognition to
dementia. The current study has the advantage of
more frequent scans, allowing for a more finegrained analysis of brain change trajectories that accompany cognitive transitions.
Replication of these trajectories in an epidemiologic
cohort with similarly frequent scans could bolster the
utility of serial ventricular volume measurements as a
readily available predictor of cognitive function.
Owen T. Carmichael, Oscar Lopez, Jama T. Becker,
Lewis KuUer, Davis, CA
Disdosvn:

T h e authors report no disclosures

Reply from the Authors: We thank Carmichael et
al. for their comments. Our study findings and their
implications for new avenues of investigation would
certainly benefit from replication, ideally using a variety of study designs^ Our study took advantage of
a well characterized oohort to advance the understanding of the complex patterns of change in brain
volume afforded by annual clinical and MRI assessment. The low burden of vascular risk factors in this
group is a strength of this design because conclusions
can be drawn regarding the role of brain aging relatively free of vascular disease.
We re-emphasize that the cohort size and design
of our study placed limits on the precision of patterns
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Push and Release Test Predicts Better Parkinson Fallers and
Nonfallers than the Pull Test: Comparison in OFF and ON
Medication States
Peter Valkovič, MD, PhD, 1-2 * Hana Brožová, MD, 3 Kai Bötzel, MD, -1 Evžen Růžička, MD, DSc, 3
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A b s t r a c t : The aim of this study was to compare the Pull
Test—Retropusion Test and the Push and Release Test
(P&R) as regards their ability to predict Parkinson (PD) fallers and nonfallers in relation to their medication state.
Eighty-two P D patients participated in the study. Fallers (N
= 36) and nonfallers (N = 46) were grouped on the basis of
their fall history. Fallers were those who had fallen at least
once within the last 6 months. The two groups were compared on the basis of the patients' performance in the Pull
and the P & R tests, both in their " O F F " and " O N " medication state. The overall accuracy of the classi6cation of PD
patients as fallers and nonfallers was determined by means of
binomial logistic regression (BLR) and the analysis of the

"area under the receiver operating characteristics curve"
(AUC). In the O F F medication state, the statistical analysis
revealed that the Pull Test was accurate (methods BLR
(AUC)) in 85.4% (0.87) of cases and the P&R Test in 86.6%
(0.90). In the ON medication state, the Pull Test was only
76.8% (0.78) accurate, while the P&R Test was 87.8% (0.87)
accurate. Both clinical tests are valid and relatively equivalent when assessing patients in their OFF medication state;
however, the P&R Test is more accurate than the Pull Test
in the ON state. This indicates that it is more widely applicable in clinical practice. 3 2008 Movement Disorder Society
Key w o r d s : Parkinson's disease; falls; postural instability;
push and release test; pull test

Postural instability and falls constitute major reasons
for the serious complications in advanced Parkinson's disease (PD). It is estimated that up to 70% of those with PD
fall each year, and 13% fall more than once a week.1-2
Once incorporated into the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) in 1987, the Pull Test
became the most widely used tool for clinical evaluation of postural instability in patients with PD and
related movement disorders.3-4 This test evaluates the
ability to recover from a backward pull on the shoulders. Despite its obvious advantages (minimal require-

ments of personnel, limited instrumental and spatial
demands) the Pull Test also has important shortcomings. For example, there is no formal consensus on its
exact execution and scoring. Indeed, this is the reason
for the low intra- and inter-rater consistency and discriminative power.5 Other important negative features
of the Pull Test are its failure to predict future falls in
daily life6 and the lack of obvious correlation between
this clinical test and more objective measures of postural instability (dynamic posturography).7
Unfortunately, the ability of other single clinical
measures (e.g., Functional Reach Test, Berg Balance
Scale, Dynamic Gait Index, Timed Up and Go Test, or
One-leg Stance Test) to predict falls in PD is weak as
well, stressing the need for multiple balance tests executed together or tests with separate tasks of increasing
complexity.6-8"10 However, such an approach is relatively time-consuming for the clinical routine and
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TABLE 3. Results of binonial logistic regression

OFF State
ON Sute

Test

Regression
coefficient

Senctivity (®)

Specificity
(%)

Overal
accuracy (%)

Pon tire predictive
value (%)

Negative predctive
value

P&R Test
Pall Ten
P&R Test
Pull Test

2 35
2 19
1 88
2 09

88 9
694
75.0
69 4

84 8
97.8
97.6
826

86 6
854
87.8
76 8

82 1
962
96 4
75 8

90 7
804
83.3
77.6

parkinsonian fallers and nonfallers have not shown
very promising results. For example, the very recent
study of Dibble and Lange. 13 who assessed 45 FD subjects in the ON medication state, reported an overall
moderate diagnostic accuracy of the Functional Reach
Test, Berg Balance Scale, Dynamic Gait Index, Timed
Up and Go Test, and Cognitive Timed Up and Go Test
(recalculation according to specificity and sensitivity
values available in the article), between 62% and 77%.
We evaluated the diagnostic utility of the Pull test
and the P&R Test. In brief, we found that both tests
discriminated between fallers and nonfallers with a
similar overall accuracy above 85% (AUC-ROC about
0.90) in the OFF slate, the Pull Test was less sensitive
than specific and highly accurate in identifying fallers,
the P&R Test had slightly better specificity than sensitivity and correctly classified nonfallers better than fallers. However, more importantly, the two clinical tools
had greatly different results in the ON medication
state. The P&R Test showed excellent overall diagnostic accuracy of up to 88% (AUC-ROC 0.87), with
weaker sensitivity than specificity and the direction to
identity correctly fallers better than nonfallers (see pre-

dictive values in Table 3). In contrast, the Pull Test
had only moderate diagnostic accuracy.
Jacobs el a l . u published similar findings showing
that the P&R Test provided a stronger correlation with
falling history than the Pull Test and identified fallers
belter than nonfallers. However, their correlation was
only moderate, probably due to a difference in the statistical analyses and their encpoims. Moreover, they
evaluated FD subjects regardless of medication cycle.
Another interesting limitation of the Pull test is the
discordance in its diagnostic accuracy as shown in ovastudy (OFF vs. ON comparison). This result is in line
with the unique experimental study using dynamic
posturography of Bloem et al.,7 who showed a statistically significant correlation between the Pull test and
body sway elicited by "toe-up" support surface rotalions in the PD subjects tested in the OFF state, but
there was no correlation in the ON state. This demonstrates the exceptional applicability of the Pull test in
the OFF state of PD patients. From the practical point
of view, however, medication wash-out is not always
successful in PD subjects, and sometimes requires hospitalization. Moreover, most of die falls occur when

OFF state

ON s t a t e

P&R Test
Pull T«»t

00

02

04
ot
08
False Positive Rate

ooH
00
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1
1
1
1
01
04
06
09
False Positive Rate

ID

FIG. L. Results cf the aiea under the receiver operating characteristic analysis OFF stSe a e a under the curve (95% confidence interval): Pull
Test 0 87 [0.78 0 95) and P&R Test: 0 90 (0 82 0.97) ON state area urvdK the curve (95* «iifider.ee irierval): Pull Test: 0 78 (0 68 0 89) and
P&R Test 0 87 (0 79 0 96) Note the apparent Afierence in fcvor of the P&R Test over the Puil Test in ON medication Kale
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probably also requires both more personnel and more
space.
Recently, a new alternative test, the Push & Release
(P&R) Test, was introduced.11 It rates the postural
response to a sudden release of a subject pressing
backward on an examiner's hands placed on the subject's back. So far only one full-paper report comparing the P&R test with the Pull Test has been published. It showed that the P&R test is more sensitive as
regards the subject's balance confidence, interrater reliability, and consistency of perturbation forces applied
to the subject."
The aim of our study was to quantify and compare
the "classic" Pull Test with the "new" P&R Test as
regards their ability to distinguish between PD fallen
and nonfallers. The motor features such as posture
and gait in PD patients clinically fluctuate depending
on dopaminergic medication intake. Consequently,
patients are often pooled into one group regardless of
the medication state. This, however, is often a source
of discrepancies in fall-assessment studies. We therefore evaluated the two tests in PD patients during both
their OFF and ON treatment states.

of antiparkinson medication. This had been recalculated on the basis of levodopa equivalents14 and
administered as a soluble levodopa preparation.
Patients also underwent testing after withdrawal of
medication, which had lasted for at least 12 hours.15
Procedure
Patients were examined (in both ON and OFF) using
the motor component of the UPDRS.3 The Pull Test
was assessed as an integral part of the UPDRS; item
no. 30. Immediately after the UPDRS (together with
the Pull Test) assessment, subjects were tested bymeans of the P&R Test. Most of our subjects had already had prior experience with the Pull test from visits to movement disorder specialists; they underwent
assessment with the P&R Test for the first time.
Although there is no strict consensus on how to correctly perform and judge the Pull Test, we proceeded
according to the recommendation of Visser et al.16;
i.e., a sudden, firm, and quick shoulder pull without
prior warning, but with prior explanation, and executed
only once. If the patient took more than two steps
backward, this was considered abnormal. Uikewise, the
P&R Test was first clearly explained, executed only
once and strictly according to the original description,
as follows: "Subjects stood in a comfortable stance
with their eyes open. Examiners stood behind the subjects. The subjects were instructed to push backward
against the palms of the examiners' hands placed on
the subjects' scapulae while the examiners flexed their
elbows to allow backward movement of the trunk
while they supported the subjects' weight with their
hands. The force of the subjects' push was not so
strong as to cause their heels to come off the ground,
and subjects were not permitted to passively lean back
into the examiners' hands. When the subjects' shoulders and hips moved to a stable position just behind
their heels, the examiners suddenly removed their
hands, requiring the subjects to take a backward step
to regain balance." 11 For details on scoring of both
balance tests, see Table 1.

SUBJECTS AND METHODS
Subjects
Eighty-two patients (64 men, 18 women) from three
movement disorder centers (Bratislava, Prague, Munich) with idiopathic PD were diagnosed according to
the UK Parkinson's Disease Society Brain Bank criteria.12 Subject consent was obtained in agreement with
the Declaration of Helsinki, and the local Ethic Committees approved the study protocol. Patients were subdivided into "fallers" (Fs; n = 36) and "nonfallers"
(NFs: n = 46) based on their self-reported fall history.
Fs were those who had fallen at least once within the
last 6 months.6
The inclusion criteria required a willingness and
ability to participate in a clinical balance examination
and accurately report fall incidence, situation, and consequences. Patients were excluded from the study if
they had a history of any other neurologic or an orthopedic disorder that would affect their ambulatory or
balance ability (e.g.. stroke, fracture), or any cognitive
deficits that precluded cooperation with the procedures
of this study. 13
All patients had a clear and lasting beneficial
response to dopaminergic therapy. They were examined during the ON state, about 1 hour after they had
taken 1.25 to 1.5-multiple of their usual morning dose

Statistical Analysis
Statistical examination of the data was performed
using SPSS for Windows, Version 12.0. Clinical and
demographic variables between both groups of PD subjects were compared by Student's /-test for parametric
(age and duration of disease), and by Mann-Whitney
¿/-test and Wilcoxon test for nonparametric data
(UPDRS motor scores. Pull and P&R Test scores; P <
0.05).
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COMPARISON OF TWO BALANCE TESTS IN PD
T A B L E 1. Balance
Score
0
1
2
3
4

test scoring

1455

criteria

Push and release tes:

Pull test

Recovers independently with 1 step of normal length and width
Two to three small steps backwari but recovers independently
Four and more steps backward, but recovers independently
Retropulsion, needs to be assisted to prevent fall
Falls without attempting a step or unable to stand without assistance

Normal, may take 2 steps to recover
Takes 3 or more steps, but recovers unaided
Reiropulsion. needs to be assisted to prevent fall
Very unstable, tends to lose balance spontaneously
Unable to stand without assistance

The ability of both balance tests to classify PD
patients as Fs and NFs was determined by two
approaches. First, the specificity, sensitivity, overall
diagnostic accuracy, positive predictive value, and negative predictive value for each test, and medication
state were calculated by means of binomial logistic
regression. Sensitivity was calculated as the proportion
of participants with a history of falls who were correctly classified as Fs and specificity as the proportion
of subjects without a history of falls correctly classified
as NFs. Overall diagnostic accuracy was established as
a mean value between specificity and sensitivity.
Because the sensitivity and specificity values do not
give enough information about the direction of the test
results, we also calculated predictive values. Positive
predictive value was calculated as the proportion of
patients correctly classified as Fs from all subjects
classified as Fs. Negative predictive value was calculated as the proportion of patients correctly classified
as NFs from all subjects classified as NFs.17

ability as documented by the values of UPDRS motor
scores; NFs < Fs. There was a significant difference
between ON and OFF scores in both PD groups; ON
< OFF (P < 0.05; Table 1).
The mean score of the Pull Test in the group of Fs
was 1.5 ± 1.0 in OFF and 1.0 ± 0.9 in ON state.
Their mean value in the P&R Test was 2.3 ± 0.8 in
OFF and 1.9 ± 1.0 in ON. The group of NFs attained
mean scores in the Pull Test of 0.2 ± 0.4 in OFF and
0.2 ± 0.4 in ON state. Finally, they reached a score of
0.9 ± 0.7 in OFF and 0.4 ± 0.6 in ON medication
state. All partial scores differed significantly between
the two groups; NFs < Fs {P < 0.05).
Values of the binomial logistic regression and the
AUC-ROC analyses are given in Table 3 and Figure 1.
DISCUSSION
It is vitally important to identify those individuals
with PD who are at risk for falls in order to alter therapeutic interventions aimed to reduce fall risk and fallrelated injuries, and in particular to individually tailor
physiotherapy.19 Several studies that have dealt with
the diagnostic utility of various clinical tests to predict

Second, the diagnostic accuracy of the P&R Test
and the Pull Test in classifying Fs and NFs was confirmed by comparing the area under the receiver operating characteristics curve (AUC-ROC) of each test
using the methodology described by Hanley and
McNeil.18 The AUC was interpreted as the probability
of correctly identifying the person with PD who will
fall from a randomly selected pair of patients; it may
range from 0.50 (no predictive value) and 1.00 (perfect
predictive ability). The clinical balance test with larger
AUC represented the clinical balance test with the
greater predictive ability.13 For this reason, the AUC
calculations were used to assist the comparison of the
relative predictive value of the tests.

T A B L E 2. Clinical and demographic characteristics
subject groups
Fallen (a = 36)

RESULTS
The overall patient sample were 63.6 ± 9.1 (mean
± SD) years of age and had PD for a mean duration
of 8.1 ± 5.3 years. Clinical and demographic characteristics of the groups are given in Table 2. There was
no significant difference in age between the two patient
groups, but they differed significantly in functional dis-

Variable

Mean i SD

Age (years)
DD (years)
Modified Hoehn and
Yahr score (OFF/ON)
Stage 1
Stage 1.5
Stage 2
Stage 2.5
Stage 3
Stage 4
UPDRS motor score
OFF
ON

65.1 = 9 3
11.4 ± 5 3

of the

Non-fallen (n = 46)
Mean z SD
62.4 ± 8.8
5.4 £ 3.8*

0/5
0/1
2/3
6/5
12/20
16/2

3/20
1/7
17/14
21/5
4A>
0/0

39.4 £ 8.0
23.9 ± 9.0b

27.1 ± 9.1*
13.8 ± 7 5 * b

DD, duration of Parkinson's disease since diagnosis.
'Significance beiween the two patient groups; P < 0.05.
^Significance between ON and OFF.
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14. Seznam zkratek použitých v textu

PN

Parkinsonova nemoc

DBS

hluboká mozková stimulace (Deep Brain Stimulation)

CNS

centrální nervový systém

GABA

kyselina gama-amino máselná

PET

pozitronové emisní tomografie

REM

ry chlé oční pohyby (Rapid Eye Movement)

On

stav dobré hybností pod vlivem dopaminergní medikace

Off

stav zhoršené hybnosti bez vlivu dopaminergní medikace

PIGD

posturální instabilita a poruchy chůze (Postural instability. Gait
disorders)

UKPDSBB

klinická diagnostiká kritéria UK Parkinson's Disease Society
Brain Bank

COMT

katechol-o-metyltransferáza

MR

magnetická rezonance

STN

mucleus subthalamicus

VIM

ventrální intermediální jádro talamu

GPe

zevní palidum,

GPi

vnitřní palidum

MLR

mesencefalická lokomoční oblast

PPN

pedunkulopontinní jádro

CPSG

míšní lokomoční centrum (Central Pattern Spinal Generator)

SMA

suplementární motorická oblast

SPÉCT

jednofotonová emisní tomografie (Single photon emission
computed tomography)

" m Tc-HMPAO

techneciem značený hexa-metyl-propyl-aminooxim

COP

centrum tlaku (Center of pressure)

COM

těžiště (Center of mass)

EMG

elektromyografické vyšetření

FOG

freezing (freezing of gait)

ČR

Česká republika
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D l . D2

dopaminové receptory typu 1 a 2

Obr.

obrázek

Hz

Herz

MAO-B

inhibitory monoaminooxidázy - typu B

us

mikrosekunda

SD

směrodatná odchylka

FOF

obavy z pádu (fear of falling)

GD8Q

dotazník na poruchy chůze

DATATOP

studie antioxidační terapie deprenylem a tokoferolem u
parkinsonismu (Deprenyl and tocopherol antioxidative therapy
of parkinsonism)

AUC

analýza - area under the receiver operating characteristics
curve
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