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U všech pacientů s Parkinsonovou ne-
mocí (PN) dochází k degeneraci dopaminer-
gních buněk v substantia nigra pars compacta 
(buněčný komplex A 9), která je u většiny 
pacientů v menším rozsahu kombinována ta-
ké s degenerací dopaminergních buněk ve 
ventrálním tegmentu (buněčný komplex A 10) 
a s degenerací buněk noradrenergních (locus 
coeruleus), cholinergních (nucleus basalis 
Meynerti) a serotoninergních (nuclei dorsales 
rapheae) (19, 7). Jestliže dojde pouze k zániku 
buněk komplexu A9, klinické symptomy jsou 
převážně motorické, avšak zároveň se mohou 
objevit i drobné kognitivní poruchy, které jsou 
obvykle lehkého stupně, ohraničené, diskrétní 
a selektivní. Jedná se o tzv. poruchu exeku-
tivních funkcí, které se uplatňují při úkonech 
směřujícím k určitému cíli (naplánování, inici-
ace, zaměření a udržení pozornosti, monito-
rování provádění úkolu za účelem dosažení 
určitého specifického cíle). Charakteristicky 
se projeví v testu třídění karet (Wisconsin Card 
Sorting Test), který vyšetřuje pracovní paměť, 
pozornost a schopnost rychlé změny „vnitřní“ 
strategie (16). U pacientů s PN bez demence 
lze obecně pozorovat narušené provádění 
úkolů bez vnějších stimulů (např. senzoric-
kých). Poruchy může částečně kompenzovat 
chování řídící se vnějšími podněty. Toto platí 
i v případě poruchy chůze: pacientovi se lépe 
jde po schodech nežli po rovině. Nácvik sen-
zorických triků (např. počítání, rytmická hudba, 
překračování čar na podlaze) se proto uplatňu-

je při rehabilitaci pacientů s PN. Také časné 
paměťové deficity lze chápat v tomto smyslu: je 
poškozena volná výbavnost – „free recall“ (tak 
jak ji vyšetřuje například test verbální fluence), 
nikoli však výbavnost po nápovědě – „cued 
recall“ (pacient je schopen rozpoznat zapama-
tovaná slova na seznamu). Některé recentní 
studie prokazují, že časné selektivní frontální 
dysfunkce mají prediktivní hodnotu pro rozvoj 
demence (např. časné poruchy v testu verbální 
fluence) (16, 19). Tzv. „prefrontální syndrom“ se 
projevuje nejen poruchou motoriky a kognitivní 
poruchou, ale i behaviorálními symptomy. 
Především ze studií s použitím funkčních 
zobrazovacích metod je známo, že v rámci 
prefrontálního syndromu jsou poruchy exeku-
tivních funkcí anatomicky vázány na dorzola-
terální prefrontální kortex, dezinhibiční chování 
s imitací a utilizací na orbitofrontální kortex 
a zvýšená apatie, snížení zájmu a chudost 
pohybů na přední cingulum (17). 

Kognitivní poruchy mohou progredovat do 
demence u 20–40% pacientů. Rozvoj demen-
ce u PN snižuje kvalitu života, zvyšuje stres 
pečovatele, zkracuje dobu setrvání pacienta 
v kruhu rodiny a urychluje jeho umístění do 
ústavu s ošetřovatelskou péčí. Demence vý-
znamně zkracuje dobu přežití pacientů s PN 
(způsobuje dvojnásobný nárůst mortality) (3). 
Patofyziologicky se pravděpodobně uplatňuje 
jednak současný úbytek buněk v buněčném 
komplexu A10, jednak rozsáhlejší degenerativ-
ní procesy, včetně zániku především choliner-

gních, ale i adrenergních a serotoninergních 
buněk a přerušení jejich vzestupných drah (19, 
7). Neuropsychologický profil demence u PN 
je charakterizován progresivním „dysexekutiv-
ním“ syndromem s paměťovým deficitem a po-
ruchou abstraktního myšlení. I když u většiny 
dementních pacientů s PN jsou zároveň pří-
tomny Lewyho tělíska v kortexu a patologický 
nález charakteristický pro Alzheimerovu ne-
moc (neuritické plaky a neurofibrilární klubka), 
pouze nanejvýš třetina dementních pacientů 
s PN splňuje klinická a kvantitativní patolo-
gická kritéria pro koexistenci Alzheimerovy 
nemoci nebo demence s Lewyho tělísky (viz 
též níže). Riziko rozvoje demence u pacientů 
s PN je 1,7–5,9 krát vyšší než u běžné popula-
ce stejného věku, vzdělání a pohlaví. Rizikové 
faktory zahrnují věk pacienta (spíše nežli věk 
v počátku onemocnění), tíži parkinsonského 
syndromu (především akineze a axiální symp-
tomatiky), nízký dosažený stupeň vzdělání, 
familiární výskyt demence, přítomnost psy-
chotické poruchy navozené medikací a podle 
některých studií i přítomnost deprese. Pro 
praxi je navíc důležité si uvědomit, že kogni-
tivní poruchy zvyšují riziko pro rozvoj lékově 
navozených psychotických stavů (halucinací, 
bludů a deliria)! Psychotický stav se u těchto 
pacientů může rozvinout spontánně, ale 
především jako následek zvýšení jakékoliv 
antiparkinsonské terapie. Demence u PN tedy 
významně omezuje také možnosti farmakote-
rapie hybných symptomů PN (3, 16).

KOGNITIVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY 
U DEMENCE PŘI PARKINSONOVĚ 
NEMOCI A U DEMENCE S LEWYHO 
TĚLÍSKY
as. MUDr. Irena Rektorová
Centrum pro kognitivní poruchy, 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno

Parkinsonova nemoc s demencí (PND) a demence s Lewyho tělísky (dementia with Lewy bodies, DLB) patří mezi tzv. 
synukleinopatie, tj. proteinopatie, které se vyznačují patologickým ukládáním proteinu α-synukleinu v neuronech a glii 
ve specifických oblastech kůry a podkoří. Mezi synukleinopatie se řadí Parkinsonova nemoc (PN), DLB, multisystémová 
atrofie (MSA) a onemocnění Hallervorden-Spatz. Protein α-synuklein je u těchto onemocnění obsažen v Lewyho tělískách 
(patologický marker pro diagnózu PN a DLB), dystrofických Lewyho neuritech a/nebo v neuronálních a gliových inkluzích. 
PND a DLB sdílejí společné klinické symptomy a patologický substrát, liší se zejména časovou posloupností rozvoje jed-
notlivých charakteristických příznaků a lokalizací patologických lézí. Proto někteří autoři považují tyto jednotky za součást 
klinického a patologického spektra jednoho a téhož onemocnění. Ačkoliv deficit dopaminu je příčinou parkinsonizmu u pa-
cientů s PND a DLB, cholinergní deficit jeví jako hlavní příčinou kognitivní dysfunkce a psychotických symptomů. Otevřené 
studie poukazují na pozitivní vliv inhibitorů acetylcholinesterázy na všechny neuropsychiatrické symptomy provázející PND 
a DLB, ale především na apatii, anxietu, poruchy pozornosti, halucinace, bludy, poruchy spánku a na výkon v neurokogni-
tivních testech. První dvojitě slepé studie potvrzují tyto nadějné výsledky.
Klíčová slova: demence, Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky, inhibitory acetylcholinesterázy.
Kľúčové slová MeSH: demencia; Parkinsonova choroba; choroba s Lewyho telieskami; inhibítory cholínesteráz.
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Od kognitivní poruchy je třeba především 
odlišit motorické symptomy typické pro Par-
kinsonovu nemoc (jedná se především o hy-
pomimii, hypokinezi, zpomalenou monotónní 
řeč), které jsou někdy nejen rodinou chybně 
považovány za projev kognitivního deficitu. 
Také anxieta a především deprese mohou 
imitovat úbytek kognitivních funkcí a stát se 
příčinou tzv. „pseudodemence“. Na druhé 
straně je třeba zdůraznit, že deprese může 
často doprovázet již existující kognitivní změ-
ny a je spolu s abnormním chováním v REM 
spánku a opakovanými pády častým přízna-
kem jak u PND, tak i u DLB. Také některé 
léky (anticholinergika, amantadin, tricyklická 
antidepresiva a hypnotika) mohou svým pře-
devším anticholinergním působením navodit 
nebo zhoršit symptomy demence, především 
dezorientaci, poruchy paměti, pozornosti, 
myšlení, chování a somnolenci. Z recentních 
studií vyplývá, že pacienti dlouhodobě léčeni 
anticholinergiky mají nejen klinicky význam-
nější poruchy paměti a exekutivních funkcí 
oproti pacientům neléčených anticholinergiky 
(2), ale dle klinicko-patologických studií kore-
luje blokáda muskarinových receptorů u PN 
s nálezem neurofibrilárních klubek a neuritic-
kých plak, patognomických pro Alzheimerovu 
nemoc (12). 

Z hlediska možných vyvolávajících faktorů 
kognitivní poruchy doposud zůstává kontro-
verzním tématem dlouhodobá terapie léky mo-
dulujícími dopaminergní systém. Ascendentní 
striato-prefrontální dopaminergní projekce 
pravděpodobně hrají důležitou roli v rozvoji 
kognitivní poruchy, jak například dokládá studie 
s použitím pozitronové emisní tomografie (PET) 
(4). Tato studie prokazuje korelaci mezi sníže-
ným vychytáváním F-dopa v nucleus caudatus 
a frontálním kortexu a výkonem v neurokogni-
tivních testech hodnotících verbální fluenci, 
pracovní paměť a pozornost. Zatímco některé 
studie referují pozitivní efekt L-dopa na pracovní 
paměť a další frontální funkce, jiné studie de-
monstrují opačné účinky. Ze studií s použitím 
funkční magnetické rezonance vyplývá, že 
pacienti s PN v časném stádiu onemocnění ak-
tivují při jinak bezchybném provádění kognitivní 
úlohy rozsáhlejší oblasti prefrontálního kortexu 
než zdravé věkově vázané kontroly. Tato prav-
děpodobně kompenzatorně zvýšená aktivace 
se upravuje po zahájení dopaminergní medika-
ce (9). Dle Kulisevského se efekt dopaminergní 
léčby na kognitivní funkce může lišit v závislosti 
na stadiu onemocnění: zatímco pacienti v čas-
ném stadiu profitují ze zavedení dopaminergní 
léčby, pacientům s výraznými fluktuacemi hyb-
ného stavu a sníženou odpovědí na L-dopa by 
mohla dopaminergní terapie zhoršovat kognitiv-
ní výkon (8). Jelikož různé oblasti prefrontálního 
kortexu jsou různou měrou aktivovány různými 

úlohami, lze si představit, že pouze při prová-
dění určitých kognitivních úloh se na aktuálním 
výkonu pacienta negativně projeví hypotetický 
fenomén tzv. „overstimulation“, t.j. patologicky 
zvýšené dopaminergní stimulace v určitých ob-
lastech prefrontálního kortexu (6, 8). Zajdeme-li 
ještě dále, můžeme hypotetizovat i o vznikající 
dysbalanci mezi dopaminem a acetylcholinem 
v určitých oblastech mozkové kůry. Zda jsou ty-
to hypotézy správné nebo ne, bude ještě nutno 
v budoucnu ověřit. Naše práce (13) nepotvrdila 
vliv dlouhodobé terapie agonisty dopaminových 
receptorů pramipexolem nebo pergolidem na 
kognitivní funkce u pacientů s pokročilou PN 
bez kognitivního deficitu. 

Diferenciálně diagnosticky je nutné 
od demence při Parkinsonově nemoci odlišit 
především demenci s Lewyho tělísky a Alz-
heimerovu nemoc, některá onemocnění ze 
skupiny „parkinson plus“ a v případě časného 
počátku rozvoje parkinsonské symptomatiky 
a demence s familiárním výskytem i West-
phalovu variantu Huntingtonovy nemoci, Wil-
sonovu nemoc nebo vzácnější autozomálně 
dominantně vázané varianty spinocerebelární 
ataxie (SCA), viz též tabulka 1.

Syndromy „Parkinson plus“ jsou neu-
rodegenerativní onemocnění projevující se 
kromě parkinsonského syndromu ještě další 
neurologickou symptomatikou. Pomýšlíme na 
ně především na základě klinického nálezu 
(časté poruchy rovnováhy a pády, dominance 
rigidity a akinezy s axiální převahou, syndrom 
cerebelární, pyramidový, přítomnost autonom-
ní dysfunkce, parézy pohledu dolů, dystonie, 
polyneuropatie), na základě charakteristické 
strukturální léze v obraze MRI mozku (mag-
netická rezonance) a na základě chybějícího 

nebo jen přechodného efektu L-dopa (15). 
V případě progresivní supranukleární 
paralýzy (PSP), neboli syndromu Steele-Ri-
chardson-Olszewski, je parkinsonský syndrom 
doprovázen parézou sdruženého vertikálního 
pohledu (zejména směrem dolů) v rámci korti-
ko-bulbární poruchy, která se projevuje rovněž 
poruchou polykání a dysartrií, dále je typická 
časná porucha stoje a chůze s pády nazad, 
dystonie a postupně se rozvíjející demence. 
PSP začíná ve středním a vyšším věku. Ná-
stup příznaků je postupný, onemocnění rychle 
progreduje. Průměrná doba přežití je 5,3 roky, 
pacienti umírají na interkurentní onemocnění. 
Neuropsychologicky bývá přítomna porucha 
vštípivosti, výbavnosti, vizuální prostorové 
orientace, výrazně snížené psychomotorické 
tempo a frontální kognitivní deficit. Mohou být 
behaviorální poruchy a postupně se rozvíjí 
příznaky demence, tíže těchto poruch koreluje 
s atrofií frontálních laloků. V obraze MRI může-
me vidět atrofii mozkového kmene se zvětšením 
ambientní cisterny, zadní části třetí komory 
a Sylviova aqueduktu v pozdním stadiu one-
mocnění. Neuropatologické vyšetření zůstává 
„zlatým standardem“ pro diagnózu PSP (15, 
16). Kortikobazální degenerace (CBD) 
je neurodegenerativní onemocnění s extra-
pyramidovými symptomy, s projevy ložiskových 
neokortikálních lézí a demencí. CBD se pro-
jevuje kombinací asymetrického syndromu a 
kineticko-rigidního s ideomotorickou apraxií, 
astereognozií (chybné rozpoznávání předmětů 
hmatem při zavřených očích) a poruchou čití 
především ve formě grafestezie (porucha 
prostorového a plošného vnímání dotykových 
podnětů) a diskriminačního čití na jedné horní 
končetině. Na postižené končetině pozorujeme 

Tabulka 1: Nejčastější parkinsonské syndromy s demencí
1. Idiopatická Parkinsonova nemoc 
2. Syndromy Parkinson plus
• PSP (progresivní supranukleární paralýza)
• CBD (syndrom kotiko-bazální degenerace)
3. Jiná neurodegenerativní onemocnění
• Alzheimerova nemoc – varianta s Lewyho tělísky 
• Demence s Lewyho tělísky
• Westphalova varianta Huntingtonovy nemoci 
• SCA (spinocerebelární ataxie)
4. Sekundární metabolické syndromy:
• Wilsonova nemoc
• Hypoparatyreóza a pseudohypoparatyreóza
5. Infekční
• Postencefalitický syndrom a paraencefalitický syndrom
• Komplex AIDS - demence
• Creutzfeldt-Jakobova nemoc
6. Toxické syndromy
• Otrava CO 
7. Jiné etiologie 
• Trauma mozku
• Tumor 
• Cévní onemocnění mozku 
• Normotenzní hydrocefalus 
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často kortikální reflexní myoklonus, zrcadlové 
pohyby (mirror movements), dystonii a příznak 
„cizí ruky“ (alien hand sign), pro který je 
charakteristický pocit „cizosti“, neschopnost 
rozpoznat končetinu jako vlastní při zavřených 
očích a mimovolné abnormální pohyby. Dále 
jsou přítomny: centrální pyramidová sympto-
matika, supranukleární obrny pohledu, poruchy 
chůze, chorea, blefarospazmus a jiné fokální 
dystonie, lehká expresívní afázie, kortikobul-
bární syndrom, amyotrofický syndrom a pozdní 
kognitivní deficit, který progreduje do demence. 
Typicky se objevuje v pozdně dospělém věku, 
nástup příznaků je postupný, ale onemocnění 
je rychle progredující. Doba přežití od počátku 
nemoci je 5–7 let, pacienti umírají na interku-
rentní onemocnění. Otázkou zůstává, jedná-li 
se o nemoc či pouze o syndrom. Typický je totiž 
klinický i patologický polymorfizmus – příznaky 
charakteristickými pro CBD se mohou proje-
vovat například Alzheimerova nemoc, Pickova 
choroba či progresivní supranukleární paralýza, 
naopak u Pickovy nemoci nacházíme podob-
né patologické změny jako u CBD (15, 16). 
Tzv. „Pickův komplex“ je podrobněji rozebrán 
v úvodním článku hlavního tématu.

Pro demenci s Lewyho tělísky (DLB) 
jsou charakteristické fluktuace kognitivních 
funkcí, spontánní příznaky parkinsonizmu 
a časné vizuální halucinace. Pakliže se objeví 
parkinsonský syndrom jako první příznak, 
demence následuje rozvoj hybných příznaků 
maximálně do dvou let. Diagnózu podporuje 
senzitivita na neuroleptika (tj. život ohrožující 
nežádoucí účinky, charakterizované přítom-
ností útlumu, zvýšením rigidity, posturální 
instabilitou, pády a zmateností), přechodné 
poruchy vědomí, opakované pády, synkopy, 
bludy a halucinace v jiných než vizuálních 
modalitách (11). Na rozdíl od PN jsou uvá-
děny těžší časné poruchy vizuopercepčních, 
vizuokonstruktivních a vizuoprostorových 
schopností, které lze vyšetřit např. testem ho-
din nebo testem Reyovy figury. Morfologicky 
se u DLB nacházejí Lewyho tělíska převážně 
v limbickém kortexu, ale i v podkorových 
strukturách, přítomny jsou spongiformní 

změny a také Aβ depozita a neurofibrilární 
klubka typická pro Alzheimerovu nemoc. Neu-
rochemicky a z hlediska terapie je významné 
výrazné snížení kortikální cholinergní aktivity, 
které je výraznější nežli u Alzheimerovy nemo-
ci a deficit kortikální acetylcholintransferázy 
koreluje s tíží kognitivního deficitu a vizuálních 
halucinací. Cholinergní deficit je výraznější 
také u pacientů s PN a demencí ve srovnání 
s pacienty s PN bez demence, jak demonstrují 
klinicko-patologické studie (prokazující dege-
neraci nucleus basalis Meynerti) (3). 

Někteří autoři považují demenci u PN 
a DLB za různé klinické projevy téhož onemoc-
nění s patognomickou přítomností variabilního 
množství Lewyho tělísek v mozkovém kmeni 
a v kortexu. Také u Parkinsonovy nemoci 
s demencí jsou totiž typické fluktuace jak hyb-
ných, tak i kognitivních funkcí a přítomnost 
vizuálních halucinací a dalších behaviorálních 
projevů asociovaných s demencí (behaviorální 
a psychické symptomy u demence, BPSD) 
(3, 17). Tyto symptomy lze jednoduše vyšetřit 
a oškálovat pomocí neuropsychiatrického 
dotazníku (NPI, Neuropsychiatric Inventory, 
5). Tento dotazník zjišťuje přítomnost, četnost 
a závažnost následujících symptomů: bludů, 
halucinací, agitovanosti/agresivity, deprese/
dysforie, úzkosti, euforie, apatie, ztráty zábran, 
iritability/lability, aberantních motorických proje-
vů (opakovaných neúčelných pohybů, úkonů, 
návyků jako např. popocházení, okusování 
věcí atd.), poruch spánku a chování v nočních 
hodinách, poruchy chuti k jídlu a poruchy příjmu 
potravy a hodnotí zátěž těchto projevů pro ro-
dinné příslušníky a/nebo zdravotnický personál. 
U pacientů s PND se navíc také setkáváme se 
senzitivitou i na atypická antipsychotika (sa-
mozřejmě typická antipsychotika jsou přísně 
kontraindikována u pacientů s PN!!). 

Přehled léčebných postupů : Je třeba 
vyloučit jiné příčiny demence (normotenzní 
hydrocefalus, chronický subdurální hematom, 
hypotyreózu, atd.), jiné typy demence, delirium 
a depresi a vyhodnotit kognitivní deficit pomocí 
soustavy neuropsychologických testů hodnotí-
cí funkce frontálních laloků, paměť a kognitivní 

tempo. V prvé řadě je nutné postupně vysadit 
léky s anticholinergním účinkem (biperiden, 
benztropin, procyclidin, amantadin, tricyklická 
antidepresiva). V případě nutnosti zvyšování 
dopaminergní medikace není indikována te-
rapie agonisty dopaminových receptorů vzhle-
dem k vyššímu riziku navození psychotických 
komplikací. Vznikne-li dopaminomimetická 
psychotická porucha, musíme postupně snižo-
vat dávky až vysadit další antiparkinsonskou 
medikaci v následujícím pořadí: amantadin, 
selegilin a agonisty dopaminových receptorů. 
Není dostupná kauzální léčba a proto hlavním 
cílem je oddálit deterioraci kognitivních funkcí 
a snížit rychlost jejího postupu, léčit behavio-
rální poruchy, depresi, anxietu a zlepšit pro-
vádění běžných denních aktivit. Tato kritéria 
alespoň částečně splňuje terapie inhibitory 
acetylcholinesterázy (iAChE) (18). Na na-
šem trhu jsou k dispozici 3 preparáty z této 
třídy, určené pro léčbu Alzheimerovy nemoci 
(AN): donepezil, rivastigmin a galantamin, 
viz tabulka 3. Multicentrická, dvojitě slepá, 
placebem kontrolovaná studie sledovala efekt 
rivastigminu v dávce do 12mg/den také u 120 
pacientů s pravděpodobnou diagnózou DLB 
(10). Přibližně dvojnásobný počet pacientů na 
rivastigminu ve srovnání s placebo skupinou 
vykázal po 20 týdnech prospektivního hodno-
cení minimálně třicetiprocentní pokles (tj. zlep-
šení) ve škále NPI, hodnotící behaviorální 
a psychické symptomy (BPSD). Přítomnost vi-
zuálních halucinací predikovala lepší odpověď 
na léčbu. Navíc efekt léčby byl demonstrován 
po dobu 96 týdnů (otevřené pokračování stu-
die u části pacientů), během kterých nedošlo 
ke změně ve škále MMSE (Mini-mental State 
Examination), ani NPI. Popisované celko-
vé zlepšení u pacientů s DLB je při terapii 
iAChE obecně výraznější než u AN (3). V po-
slední době bylo provedeno několik studií 
s použitím iAChE u PND (pro přehled: viz 3). 
Jedná se vesměs o otevřené studie zahrnující 
malé počty pacientů (n = 7–21), lišící se vstup-
ními kritérii pro zařazení pacientů do studie, 
užívaným preparátem (rivastgmin, donepezil, 
dokonce i tacrin, který byl již stažen z trhu pro 

Tabulka 2: Kritéria demence s Lewyho tělísky 
(DLB) Pro dg. pravděpodobné DLB musí být 
přítomna demence a splněna dvě ze tří hlav-
ních kritérií
Hlavní příznaky
• Fluktuace kognitivních poruch 

(pozornost, bdělost při vyloučení deliria)
• Vizuální halucinace
• Spontánní motorické příznaky parkinsonizmu
Příznaky podporující dg 
• Opakované pády
• Synkopy
• Přechodné poruchy vědomí
• Senzitivita na neuroleptika
• Bludy a halucinace v jiných modalitách

Tabulka 3. Inhibitory acetylcholinesterázy

Léky (u nás dostupné) Donepezil (Aricept) Rivastigmin (Exelon) Galantamin (Reminyl)

Chemická skupina piperidiny karbamáty alkaloidy
Inhibované enzymy AChE AChE, BUChE AChE
Charakter inhibice AchE reverzibilní pseudo-ireverzibilní reverzibilní
Ovlivnění nikotinových 
receptorů

? ?
ano: alosterická 

modulace
T 1/2 (hod) 70-80 12 5-8

Hepatální metabolizmus P4502D6 + 3A4
0, nejsou lékové 

interakce
P4502D6 + 3A4

Denní dávka (mg) 5–10 6–12 16–24
Titrace účinné dávky není nutné ano ano
Schéma dávkování 1× denně 2× denně 2× denně
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svou hepatotoxicitu) a použitými hodnotícími 
škálami. Přestože z výše uvedeného vyplývá, 
že srovnání těchto studií je obtížné, lze obecně 
shrnout, že použité iAChE byly účinné na hod-
nocené kognitivní a neuropsychiatrické symp-
tomy pacientů s PND a nedošlo k výraznému 
zhoršení parkinsonské symptomatiky, ačkoliv 
zhoršení třesu bylo zaznamenáno u několika 
pacientů. Doposud jedinou randomizovanou, 
placebem kontrolovanou studií zůstává práce 
Aarslanda a spolupracovníků (1), kteří použili 
křížový design (každý pacient je sám sobě 
kontrolou) pro hodnocení efektu donepezilu 
v dávce 5–10mg/den ve srovnání s placebem 
u 14 pacientů s PND. Po desetitýdenní léčbě 
donepezilem došlo k signifikantnímu zlepšení 
ve škále MMSE a CIBIC+ (Clinician’s interview 
based impression of change plus caregiver in-
put), zatímco nedošlo k žádné změně ve škále 
NPI. Během aktivní léčby nedošlo ke zhoršení 
příznaků parkinsonizmu. Efekt donepezilu 
v dávce 5–10mg/den se nelišil ve skupině pa-
cientů s PND a AN, v PND skupině nedošlo ke 
zhoršení parkinsonizmu (výsledky naší pilotní 
otevřené studie) (14). Mezinárodní, multicent-
rické, dvojitě slepé, placebem kontrolované 
studie s použitím iAChE u PND již probíhají. 
Důležitou prevencí demence zůstává udržo-
vání stálé duševní aktivity, která může zvýšit 
rezervy mozku (tzv. „brain jogging“). 
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