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náplasť. Každá náplasť uvoľní 2 mg, 4 mg, 6 mg alebo 8 mg rotigotínu za 24 hodín. Indikácie: Parkinsonova choroba: Neupro® sa indikuje na liečbu známok a symptómov idiopatickej Parkinsonovej choroby v počiatočnom
štádiu v monoterapii (t. j. bez L-dopy) alebo v kombinácii s L-dopou, čiže počas trvania ochorenia až do neskorých štádií, keď účinok L-dopy zoslabne alebo sa stane premenlivým a dochádza k fluktuáciám terapeutického účinku
(fluktuácie ku koncu dávkovacieho intervalu alebo „on-off“ fluktuácie). Dávkovanie: Neupro® sa aplikuje na kožu raz denne. Náplasť sa ponecháva na pokožke po dobu 24 hodín a potom sa vymieňa za novú náplasť na inom mieste
aplikácie. Liečba sa začína jednorazovou dennou dávkou 2 mg/24 h. Následne sa v počiatočnom štádiu dávka titruje v týždňových intervaloch po 2 mg/24 h (celková dávka je teda 2 mg/24 h v prvom týždni, 4 mg/24 h v druhom
týždni, 6 mg/24 h v treťom týždni a 8 mg/24 h vo štvrtom týždni) až po dosiahnutie účinnej dávky. Maximálna dávka u pacientov v počiatočnom štádiu je 8 mg/24 h. U pacientov v pokročilom štádiu Parkinsonovej choroby je
počiatočná dávka 4 mg/24 h a maximálna dávka 16 mg/24 h. U pacientov s poruchami funkcie pečene alebo obličiek nie je potrebná úprava dávky. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,
zobrazovanie magnetickou rezonanciou alebo kardioverzia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Krycia vrstva náplasti Neupro® obsahuje hliník. Ak bude pacient podstupovať vyšetrenie zobrazovaním magnetickou
rezonanciou (MRI) alebo kardioverziu, musí sa Neupro® odstrániť, aby sa zabránilo popáleninám pokožky. Agonisty dopamínu môžu spôsobiť hypotenziu, preto sa odporúča sledovať krvný tlak. V prípade ospalosti, epizód náhleho
nástupu spánku zvážte zníženie dávky alebo ukončenie liečby. Zaznamenali sa tiež poruchy kontroly impulzov ako patologické hranie, zvýšené libido a hypersexualita. Liečba sa má ukončiť postupne, aby sa zabránilo prejavom
symptómov neurolepického malígneho syndrómu. Hlásené boli halucinácie, fibrotické komplikácie a periférny edém. Neuroleptiká podávané ako antiemetiká sa nemajú podávať pacientom. Oftalmologické sledovanie sa odporúča
v pravidelných intervaloch alebo v prípade porúch videnia. Miesto s náplasťou nemá byť vystavované vonkajším zdrojom tepla. Miesto aplikácie sa odporúča denne striedať na zníženie rizika kožných reakcií. Ak sa objaví kožná
vyrážka alebo podráždenie, je potrebné sa vyvarovať pôsobenie slnečného svetla na túto oblasť. V prípade výskytu celkovej reakcie pokožky alebo podráždenia sa musí Neupro® vysadiť. Výskyt dopaminergických nežiaducich
udalostí (halucinácie, dyskinéza a periférny edém) pri podávaní v kombinácii s L-dopou je vyšší. Rotigotín sa nemá používať počas tehotenstva, dojčenie sa má pri užívaní prerušiť. Interakcie: Antagonisty dopamínu, ako napríklad
neuroleptiká (napríklad fenotiazíny, butyrofenóny, tioxantény) alebo metoklopramid, môžu oslabovať účinnosť Neupra. Ak pacienti užívajú sedatívne lieky alebo iné lieky utlmujúce činnosť CNS (centrálneho nervového systému)
(napr. benzodiazepíny, antipsychotiká, antidepresíva) alebo alkohol v kombinácii s rotigotínom, treba postupovať opatrne. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: ospalosť, závrat, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, reakcie v mieste aplikácie
a instilácie. Časté: poruchy vnímania, nespavosť, porucha spánku, nočné mory, neobvyklé sny, poruchy vedomia, dyskinéza, posturálny závrat, letargia, vertigo, palpitácie, ortostatická hypotenzia, hypertenzia, štikútanie, zápcha,
sucho v ústach, dyspepsia, erytém, hyperhidróza, svrbenie, periférny edém, astenické stavy, zníženie hmotnosti, pád. Uchovávanie: Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C). Dostupné veľkosti balenia: Neupro® 2 mg/24 h
– 7 náplastí, Neupro® 4 mg/24 h – 7, 28 náplastí, Neupro® 6 mg/24 h – 7, 28 náplastí, Neupro® 8 mg/24 h – 7, 28 náplastí. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: UCB Manufacturing Ireland Ltd., Shannon, Írsko. Reg. číslo: EU/1/05/331/001;
004; 005; 007; 008; 010; 011. Dátum revízie textu: 08/2011. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne hradený z prostriedkov ZP. Podrobné údaje nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Hlavná téma

V nedávnej minulosti bola klinická neurológia vnímaná ako precízny diagnostický odbor,
ktorý však mal k dispozícii značne limitované
terapeutické možnosti. Pokroky základných
neurovied v posledných desaťročiach 20. storočia tento stav významne zmenili. Pri viacerých
neurologických ochoreniach bola objasnená
ich autoimunitná etiopatogenéza a vyčlenili sa
nové samostatné nozologické jednotky. Súčasne
dochádzalo k pokrokom v imunoterapii autoimunitných neurologických ochorení.
Náplňou hlavnej témy tohto čísla Neurológie
pre prax je imunoterapia v neurológii. Jednotlivé
články sú zamerané na kortikoterapiu, terapiu
imunosupresívnymi preparátmi, liečebnú výmennú plazmaferézu, liečbu intravenóznym
imunoglobulínom a liečbu monoklónovými
protilátkami. Do nášho prehľadu sme nezaradili možnosti imunomodulačnej liečby sclerosis
multiplex, lebo o tejto problematike boli v našej
a v zahraničnej literatúre publikované početné
prehľadové články.
Ciele jednotlivých foriem imunoterapie
sú eliminovať alebo aspoň inhibovať aktivitu
autoimunitných procesov a dosiahnuť klinickú
remisiu alebo výrazné zlepšenie klinického stavu.
Pri všetkých formách imunoterapie je potrebné
dodržiavať určité základné princípy, ktoré slúžia zabezpečeniu optimálneho terapeutického
efektu a významne znižujú riziko vzniku nežiaducich prejavov. Tieto zásady sú sformulované
do určitých odporúčaní pre klinickú prax. Nutné
je však zdôrazniť, že špecifiká autoimunitných
ochorení môžu vyžadovať individualizovaný
prístup k liečbe jednotlivých pacientov. Vo všeobecnosti platí, že včasné stanovenie diagnózy
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autoimunitného neurologického ochorenia
a voľba adekvátneho, optimálneho imunoterapeutického postupu majú rozhodujúci vplyv
na priaznivú prognózu pacientov. Jednotlivé
formy imunoterapie majú popri ich nepochybnej efektívnosti aj mnoho úskalí a rizík. Preto
manažment autoimunitných neurologických
ochorení, včítane dispenzarizácie pacientov, by
mal byť v odbornej kompetencii erudovaných
špecializovaných neurológov.
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Neupro® sa indikuje na liečbu známok a symptómov idiopatickej Parkinsonovej choroby
v počiatočnom štádiu v monoterapii (t. j. bez L-dopy) alebo v kombinácii s L-dopou, čiže počas
trvania ochorenia až do neskorých štádií, keď účinok L-dopy zoslabne alebo sa stane premenlivým
a dochádza k fluktuáciám terapeutického účinku (fluktuácie ku koncu dávkovacieho intervalu alebo
„on-off “ fluktuácie zo stavu dobrej hybnosti tzv. „on“ do stavu zlej hybnosti tzv. „off “).2
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