Інфузійна терапія при хворобі
Паркінсона: важливі факти для
пацієнтів
р оль медикаментів у лікуванні

хвор оби П аркінсона (ХП)?
Пацієнти з ХП мають в мозку нестачу хімічної речовини
допаміну. Ліки можуть допомогти з симптомами ХП.
Більшість ліків приймаються через рот (перорально) кілька
разів щодня. Спочатку прийом ліків дає покращення, яке, як
правило, триває протягом всього дня; але з часом, з розвитком
та прогресуванням ХП, ви можете помітити, що корисна дія
ліків не триває так довго, як було раніше, та не досягає часу
прийому наступної дози. Це називається ефектом
“зношування” дози препарату (“wearing off”). В станах
“вимкнення” (“OFF”), такі симптоми ХП, як тремор,
повільність і труднощі ходьби може різко погіршуватися. Коли
ліки починають знов діяти, наступає стан “вмикання” (“ON”),
і симптоми хвороби покращуються. Все це призводить до
частішого прийому ліків і меншого контролю своїх симптомів.

Я ка

інфузійна терапія існує для ХП?
Інфузійна терапія - лікування за допомогою невеликої голки,
вставленої під шкіру, або трубки (катетеру), яка вставляється
в тонкий кишечник. Інфузійна терапія забезпечуює
безперервний потік ліків впродовж дня. Леводопа та
апоморфін є найбільш поширеними лікарськими
препаратами для інфузійної терапіії, які вирішують проблему
відсутності допаміну в мозку.
• Леводопа: Цей препарат перетворюється на допамін в
мозку і найбільш часто міститься в таблетках для
лікування ХП. А тепер вже леводопу можна ввести в
кишечник у вигляді гелю, який називається леводопа/
карбідопа кишковий гель (ЛККГ (LCIG)), щоб зменшити
періоди «вимкнення».
• Апоморфін: Цей препарат є агоністом допаміну та діє на
клітини головного мозку так, як і допамін. Вводиться під
шкіру, як у вигляді одноразової ін’єкції, так і безперервної
інфузії. Це теж допомагає знизити періоди «вимкнення».

Як ЛККГ, так і апоморфін, зберігаються у зовнішній
портативній системі, насосі (помпі), який підключений до
трубки. ЛККГ помпа з’єднана з трубкою, яка доставляє
леводопу в кишечник. Апоморфінова помпа підключена до
трубки з тонкою голкою, яка вставлена під шкіру та, для
утримання на місці, прикріплена до неї клеєм.

Н авіщо

застосовують інфузійну терапію ?
Коли ви страждаєте від «зношування» дози лікарських
препаратів, клітини мозку вже не здатні поглинати леводопу і
накопичувати допамін. У результаті ви не можете
контролювати ваші симптоми і вам потрібно частіше приймати
ліки на протязі дня. Інфузійна терапія забезпечує постійну
(безперервну) доставку ліків до місця призначення і
забезпечує більш стабільне та надійне полегшення ваших
симптомів. Інфузійна терапія також знижує потребу у частому
вживанні пероральних ліків протягом дня. Інфузійна терапія,
як правило, більш ефективна, ніж таблетки з продовженою
дією та пластирі.

Х то

потребує інфузійної терапії ?
Інфузійні препарати рекомендуються, якщо вам допомагають
пероральні ліки, але розвивається ефект “зношування” дози
та/або дискінезії (мимовільні рухи, які трапляються через
вживання занадто багато ліків). Більшість пацієнтів, як
правило, намагаються приймати кілька різних пероральних
лікарських препаратів та/або пластирів, перш ніж приймати
рішення про початок інфузійної терапії. Важливо відзначити,
що якщо пероральні препарати не поліпшують ваші
симптоми, навіть на короткий час, інфузійна терапія в цьому
випадку не рекомендується.

Де

пр оводять інфузійну терапію ?
Пацієнти зазвичай починають інфузійну терапію в лікарні
або поліклініці. При проведенні терапії ЛККГ лікар вставляє
катетер в кишечник і впускає препарат. При терапії
апоморфіном, ви можете бути госпіталізовані на кілька днів
для пробної терапії або вона може бути проведена
амбулаторно. Інфузійну терапію зазвичай починають з ранку
і закінчують уночі. Під час перших кількох місяців лікар або
медсестра допомагають відкоригувати вашу дозу.

Я кі

найбільш часті обмеження та

ускладнення при пр оведенні інфузійної

терапії ?
• Інфузійна терапія не доступна у всьому світі; лише деякі
країни мають такі процедури.
• Вартість інфузійної терапії вище, ніж прийом таблетки та
пластирів, що обмежує її доступність.
• Призначення інфузійної терапії вимагає наявності
піклувальника, навчання та підтримки.
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пацієнтів
• Технічні проблеми можуть статися з ЛККГ катетером, під
час його встановлення.
• Шкірні реакції можуть ускладнити лікування апоморфіном.
ЛККГ і апоморфін мають подібні побічні ефекти як і інші
ліки для ХП, такі як:
• Нудота
• Сонливість
• Низький артеріальний тиск
• Сплутаність
• Галюцинації
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Ці симптоми виникають, особливо в тих випадках, якщо
подібні проблеми були вже раніш з іншим лікуванням.

