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BRATISLAVA

Len v 10 až 15 per-
centách prípadov 

pacientov je Parkinso-
nova choroba dedičná. 
Väčšinou sú teda za 
ňou iné príčiny.  

Na vine sú  
aj pesticídy

Lekár Matej Škorvá-
nek tvrdí, že v 85 až 90 
percentách prípadov ide 
o tzv. sporadickú Par-
kinsonovu chorobu, 
ktorej príčinou je prav-
depodobne vonkajšie 
prostredie. „Napríklad 
vplyv špecifických toxí-
nov, chemikálií či pesti-
cídov,“ objasňuje lekár.
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Putuje z čriev  
do mozgu

Parkinsonova choro-
ba sa šíri podobným me-
chanizmom ako infek-
cie. Prvé zmeny sa ude-
jú v črevnom systéme 
alebo v čuchovej sliznici 
a odtiaľ sa choroba po-
stupne šíri do mozgu.
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Zapojte sa  
do výskumu

Ak máte podozrenie, 
že svoje sny priveľmi 
prežívate, prihláste sa 
do výskumného projek-
tu. Kontaktujte pracov-
níkov výskumného tímu 
na čísle 0940 513 350 
alebo vyplňte formulár 
cez stránku www.par-
kinsonovachoroba.com.  
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Nová metóda košických lekárov umožní včas diagnostikovať vážne ochorenie

Košice - Mávate príliš živé sny, pri 
ktorých rozhadzujete rukami, hý-
bete nohami či vykrikujete zo sna 
a máte viac ako 50 rokov? Možno aj 
vám hrozí Parkinsonova choroba! 
S prevratnou a pritom jednoduchou 
metódou diagnostiky tohto ochore-
nia prišli košickí neurológovia s ko-
legami vo Viedni a v Barcelone. Čím 
skôr sa na parkinsona príde, tým sú 
väčšie šance zvládnuť ho!

Odborníci Neurologickej 
kliniky Lekárskej fakul-

ty Univerzity P. J. Šafárika 

a Univerzitnej nemocnice L.  
Pasteura v Košiciach už tretí 
rok vyvíjajú unikátnu metó-
du diagnostiky Parkinsono-
vej choroby. Ide o druhé naj-
častejšie neurodegeneratívne 
ochorenie, ktorého najvý-
raznejším príznakom je tras, 
spomalenosť a zlá pohyb-
livosť. Lekári používajú pri 
diagnostike viac metód. Ko-
lonoskopiou zisťujú prítom-
nosť špeciálnej látky, ktorú 
majú len parkinsonici. Nasle-
duje vyšetrenie v spánkovom 

laboratóriu, kde 
človeka celú noc 
monitorujú. 

Najmä nadrá-
nom sa prejavu-
je porucha sprá-
vania sa počas 
spánku, odborne 
parasomnia. Chorý 
rozpráva zo spánku, 
robí prudké pohyby, 
o ktorých sa mu práve 
sníva. Pacienti o probléme 
ani nemusia vedieť, pokiaľ ich 
naň neupozorní partner alebo 
napríklad nespadnú z postele.

„Prítomnosť parasomnie 
u päťdesiatnikov a starších 
dokáže predpovedať vznik 
Parkinsonovej choroby 
takmer u 90-percent ľudí,“ 
vysvetľuje koordinátor pro-
jektu Matej Škorvánek.

Kým sa 
parkinson naplno rozvinie 
a objavia sa typické „pohy-
bové“ prejavy, prejde nieke-
dy 10, dokonca až 20 rokov. 
„Diagnostika pacientov ešte 
v predmotorickom štádiu je 

kľú-
čová, 

umožní 
začať s liečbou 

v štádiu, keď ešte 
ochorenie nie je veľmi po-
kročilé. Vďaka tomu sa šan-
ce na efektívne spomalenie 
vývoja choroby výrazne zvý-
šia,“ dopĺňa Škorvánek.
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Doktorka Feketeová 
sleduje spánkovú 
aktivitu pomocou 
somnografického 

vyšetrenia. 
Pacientka spí 

pokojne.
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Zdravie 
s darčekom

PODČIARKNUTÉ ODBORNÍKMI

 PRAKTICKÝ 

ZÁSOBNÍK NA LIEKY
pre každéhodo každej kabelky, 

na pracovný stôl
aj do auta
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Čo je Parkinsonova choroba
 

Ide o  ochorenie centrálnej aj 
periférnej nervovej sústavy, kto-
ré súvisí aj so stratou špecifických 
nervových buniek produkujúcich 
dopamín. Dopamín je chemická 

látka, ktorá funguje aj ako ner-
vový prenášač a  zohráva kľúčo-
vú úlohu v motorických funkciách 
mozgu. Skoré príznaky môžu byť 
mierne a ostať aj bez povšimnutia. 

Parkinsona 
odhalia sny

Príznaky choroby

Mozog:
Oči:

Svaly:

Ústa:

Koža:

Pľúca:

Črevá:

  ●  nekontrolovateľné 
mrkanie

  ● problém otvoriť oči

  ● sťažená reč
  ● slintanie 

● monotónny hlas
  ● strata alebo 

 zníženie mimiky

  ● nadmerné potenie

  ● sťažené  
      dýchanie

  ● zápcha

  ● depresie, úzkosť
  ● pokles intelektuálnych  

       schopností
  ● narušená rovnováha

 ● stuhnutosť
● trasenie 
● spomalenie 
pohybu
● zmenšenie  
písma


