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$O]KHLPHUDMHKRSRFK\EQiĀLåNRGtFtOpĀED
Léky na Alzheimerovu FKRUREXVHSURGiYDMtQHMOpSH1LNGRYåDNQHGRNiçHĢtFL
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Pro kohokoliv, kdo se dozví, çH trpí
Alzheimerovou demencí, to MLVWď znamená zdrcující zprávu, která EďKHP
RNDPçLNX ]QLĀt všechny jeho sny a
plány do budoucnosti. S osudovou
diagnózou se musí vyrovnat nejen
sám pacient, MHPXç hrozí brzká ztráta
SDPďWL, ale i jeho blízcí. Ti musí poĀtWDW s tím, çH jejich SĢtEX]Qì bude
v dohledné GREď SRWĢHERYDW celodenní SpĀL, FRç si dnes PĪçH dovolit jen
málokterá rodina. A navíc se všichni
experti shodují na tom, çH Alzheimerovu chorobu nelze Y\OpĀLW. Mnozí poVWLçHQt si tedy WRXçHEQď SĢHMt své duševní chátrání pomocí OpNĪ DVSRě co
QHMHIHNWLYQďML zbrzdit.
A SUiYď to moderní léky zvládnou,
SĢLQHMPHQåtP to tak vypadá. K OpĀEď
Alzheimerovy choroby je schváleno
MLç vícero ~ĀLQQìFK látek. K OpĀEď lehké Dç VWĢHGQď WďçNp alzheimerovské
demence mohou EìW SĢHGHSViQ\ tzv.
inhibitory cholinesterázy, pro VWĢHGQď WďçNp Dç WďçNp alzheimerovské
demence je schváleno SRXçLWt antidementiva mamantin. Podle RGSRYďGQìFK ~ĢDGĪ je ~ĀLQQRVW ]PtQďQìFK
látek GRORçHQD SĢtVOXåQìPL studiemi.
-HQçH, jaká je realita?

6PUWtFtYHGOHMåt~ĀLQN\

Nedosti na tom, çH URĀQď jsou na celém VYďWď vyhazovány miliardy eur za
preparáty, které jsou k QLĀHPX. Léky
proti $O]KHLPHURYď FKRUREď mají navíc
i nezanedbatelné vedlejší ~ĀLQN\. Platí MHåWď argument, NWHUì SĢHG QďNROLND
lety razila Alzheimerovská VSROHĀQRVW
– çH se mají SRXçtYDW inhibitory cholinesterázy SURVWď proto, çH jiná lepší alternativa neexistuje!
8ç mnoho let se ví, çH memantin
ĀDVWR ]SĪVREXMH ]iYUDWď, malátnost,
bolesti hlavy, halucinace, zvracení a
nechutenství. 1ďNWHĢt pacienti jsou po
jeho XçtYiQt zmateni a spaví. /pNDĢL
také zaznamenali, çH memantin PĪçH
vyvolávat psychózy a úzkostné stavy.
Portálu DU]QHL-WHOHJUDPP nahlásili
OpNDĢL SĢHG QďNROLND lety SĢtSDG osPDWĢLFHWLOHWpKR %HUOtěDQD, NWHUì po
mozkové mrtvici ochrnul na polovinu
WďOD. Po WĢtOHWpP XçtYiQt memantinu
byl SV\FKRWLFNì, QHNOLGQì, SRGUiçGďQì a WUSďO nespavostí, NODPQìPL
SĢHGVWDYDPL a SĢHOXG\. Jeho stav se
zlepšil krátce po vysazení meman-

tinu. V jiné ]SUiYď ÀJXUXMH dvaaseGPGHViWLOHWì GĪFKRGFH, kterému byl
memantin SĢHGHSViQ NYĪOL mozkovému organickému psychosyndromu,
MHQç se dostavil po XWUSďQp mozkové
mrtvici. V tomto SĢtSDGď se vedlejší
~ĀLQN\ projevily v SRGREď QďNROLN hodin trvajícího YQLWĢQtKR a motorického
neklidu, prudké nevolnosti, závratí,
YìURQĪ potu a smrtelného strachu.
'ORXKì je i seznam vedlejších ~ĀLQNĪ LQKLELWRUĪ cholinesterázy. Sahá
od VYDORYìFK NĢHĀt, únavy, zvracení,
SUĪMPĪ a nechutenství Dç po nevolnosti, halucinace, hubnutí a bolesti
hlavy. 8 ĀWYUWLQ\ Dç WĢHWLQ\ SDFLHQWĪ
je NYĪOL vedlejším ~ĀLQNĪP nutné terapii SĢHGĀDVQď XNRQĀLW.
1ďNWHĢt pacienti s demencí se však
SĢHUXåHQt OpĀE\ Xç QHGRĀNDMt. Mnohé studie WRWLç prokázaly, çH úmrtnost SDFLHQWĪ, MLPç jsou podávány
inhibitory cholinesterázy, stoupá Dç
na trojnásobek. K QHMĀDVWďMåtP SĢtĀLQiP úmrtí SDWĢt kardiovaskulární
problémy (QDSĢtNODG v mozku), MHç se
mimo jiné projevují záchvaty mdlob a
VHEHYUDçHGQìPL sklony.
Rozsáhlá studie SURYiGďQi roku
2009 v kanadské provincii Ontario ušWďGĢLOD LQKLELWRUĪP cholinesterázy další úder. Kanadští YďGFL z Queen´s University zjistili, çH vedlejší ~ĀLQN\ WďFKWR
látek jsou daleko VLOQďMåt, QHç se dosud
SĢHGSRNOiGDOR. Pacienti s demencí Xçtvající inhibitory cholinesterázy jsou
RGYiçHQL do nemocnic dvakrát ĀDVWďML
QHç pacienti se stejnou diagnózou, ale
bez SRGiYDQìFK LQKLELWRUĪ.
Léky zvyšují MHåWď GYď další rizika.
Pacienti s SĢHGHSVDQìPL inhibitory
cholinesterázy vykazovali o 49 procent
vyšší SUDYGďSRGREQRVW nutné implantace kardiostimulátoru a o 18 procent
vyšší SUDYGďSRGREQRVW zlomeniny NUĀku stehenního. Je jasné, çH zlomeniny
REHFQď se ve vyšším YďNX hojí REWtçQďML
a pomaleji. Následkem ĀDVWR EìYi invalidita, a dokonce i smrt. Mnozí staĢt lidé SĢL pobytu v nemocnici rychle
scházejí a roste u nich riziko ]iQďWX
plic a dalších QHEH]SHĀQìFK infekcí.

.G\çOpN\Y\YROiYDMt
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Fatální je ale u OpNĪ na Alzheimerovu chorobu MHåWď QďFR jiného. Memantin a inhibitory cholinesterázy
vyvolávají v rámci VYìFK vedlejších
~ĀLQNĪ u starších lidí SĢHVQď ty
„symptomy“, které jsou pokládány za
charakteristické SUiYď pro Alzheimerovu chorobu. 9QLWĢQt neklid, bludné
SĢHGVWDY\, neklidné chování, strach,
apatie, popudlivost, rozrušení nebo
poruchy spánku mohou EìW P\OQď
vykládány jako projevy SRNURĀLOp de-

mence, DĀNROLY jsou ve VNXWHĀQRVWL
vyvolány podáváním OpNĪ.
Pokud nejsou „poruchy“ VSUiYQď
LGHQWLÀNRYiQ\ jako vedlejší ~ĀLQN\
OpNĪ, mohou diagnózu Alzheimerovy choroby dokonce MHåWď ]GiQOLYď
GRGDWHĀQď potvrdit. A to dokonce i
v SĢtSDGHFK, kdy byla demence diagnostikována FK\EQď a pacient YĪEHF
dementní není. Jakmile jsou WRWLç pacientovi SĢHGHSViQ\ léky na alzheimera, rozvinou se u QďM GRGDWHĀQď
SUiYď ty symptomy, které zapadají do
obrazu jeho údajné nemoci.
Otázkou je, jak chce OpNDĢ zjistit,
zda poruchy jsou vyvolány chorobou
nebo léky, NG\ç pacient YĪEHF není
schopen své SRWtçH VSUiYQď popsat,
QHPOXYď o tom, çH by dokázal správQď XUĀLW, odkdy se u QďM symptomy
(vedlejší ~ĀLQN\) projevují.
/pNDĢL a pacienti OpĀHQt inhibitory
cholinesterázy se nacházejí ve velkém dilematu, FRç si XNiçHPH na
SĢtNODGX inkontinence. Léky obsahující donepezil a frantin SĪVREt na autonomní nervovou soustavu a tímto
]SĪVREHP podporují nutkání k moĀHQt. Ovšem inkontinence je VRXĀDVQď FKDUDNWHULVWLFNìP znakem postupující demence. Snadno tedy PĪçH
dojít k omylu, jak uvádí Halid Bas
ve svém SĢtVSďYNX do ĀDVRSLVX $UV
0HGLFL Pak se stává, çH OpNDĢ místo
VQtçHQt dávky nebo úplného vysazení
LQKLELWRUĪ cholinesterázy OpĀt inkontinenci dalšími medikamenty, obvykle ze skupiny anticholinergik.
A SUiYď kombinace anticholinergik
a LQKLELWRUĪ cholinesterázy je velmi
pochybná, SURWRçH QHĢHåt SĢtĀLQ\ problému, ]SĪVREXMH ]E\WHĀQp náklady
a QďNG\ vyvolává další vedlejší ~ĀLQky a vzájemné interakce OpNĪ. Také
PĪçH SRWODĀLW (~GDMQì) OpĀHEQì vliv
LQKLELWRUĪ cholinesterázy na kognitivní funkce pacienta. Anticholinergika WRWLç SRWODĀXMt SĪVREHQt acetylcholinu. To znamená, çH SRWODĀXMt SUiYď
tu signální látku (neurotransmiter),
MHMtç vliv FKWďMt OpNDĢL pomocí inhibitoUĪ cholinesterázy zachovat.
Takovéto „kaskádovité SĢHGHSLVRYiní OpNĪ“ není v PHGLFtQď nijak YìMLPHĀné. Dochází k QďPX daleko ĀDVWďML,
QHç mnozí pacienti a jejich rodinní SĢtslušníci tuší. Kanadští YďGFL SURYďĢLOL
databázi SĢHGHSVDQìFK OpĀLY a našli
jasné doklady chybné OpĀE\ inkontinencí u dementních SDFLHQWĪ. U starších lidí s demencí, NWHĢt dostávali inhibitory cholinesterázy, existovalo ]Yìšené riziko, çH jim bude SĢHGHSViQR i
anticholinergikum. U osob bez OpNĪ na
alzheimera bylo toto riziko QLçåt.
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