ΝΟΣΟΣ PARKINSON :
ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ
Η νόσος του Parkinson είναι μια προοδευτικά εξελισσόμενη,
εκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος , είναι η
δεύτερη πιο συνηθισμένη νευροεκφυλιστική νόσος, μετά τη νόσο του
Αlzheimer. Ο προγραμματισμός και η αρμονία στην εκτέλεση μίας
κίνησης ελέγχονται από ένα πολύπλοκο σύστημα δομών στον εγκέφαλο
(βασικά γάγγλια – φλοιός). Η ουσία που κατέχει κύριο ρόλο στην
επικοινωνία των δομών αυτών είναι η ντοπαμίνη. Η ουσία αυτή
παράγεται από εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα μιας περιοχής στη βάση
του εγκεφάλου (στέλεχος), που καλείται μέλαινα ουσία. Στην πορεία
των ετών και κάτω από την επίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων ενδέχεται να εκφυλιστεί η λειτουργία των εν λόγω
κυττάρων, έτσι ώστε μειώνονται τα επίπεδα παραγωγής της ντοπαμίνης
στον εγκέφαλο. Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής απαραίτητος
για τη σωματική αλλά και την ψυχοδιανοητική κινητικότητα του
ατόμου. Τα χαμηλά επίπεδα ντοπαμίνης, όπως και η διαταραχή της
σύνδεσης μεταξύ των ανωτέρω δομών οδηγεί στην έκπτωση της
αρμονίας της κίνησης. Στο χρονικό αυτό σημείο εμφανίζονται τα πρώτα
συμπτώματα της νόσου. Η αιτιολογία της νόσου Parkinson είναι
πολυπαραγοντική και συνδυάζει περιβαλλοντικούς και γενετικούς

παράγοντες. Έως σήμερα έχουν περιγραφεί συνολικά 11 γονίδια που
σχετίζονται με τη νόσο Parkinson .
Η συγκεκριμένη νόσος εμφανίζεται στην πλειοψηφία των ασθενών μετά
το 60 έτος ηλικίας τους. Σύμφωνα με πρόσφατες επιδημιολογικές
μελέτες περίπου το 1% των ανθρώπων ηλικίας άνω των 60 ετών,
παρουσιάζει συμπτώματα της ασθένειας αυτής. Σπανιότερα, η πρώτη
εκδήλωση της μπορεί να εμφανιστεί πριν το 50 έτος ηλικίας, και αφορά
περίπου το 10-15% των περιπτώσεων. Ενώ οι άντρες έχουν περίπου
διπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν τη νόσο απ’ ότι οι γυναίκες.

Το όνομα νόσος του Πάρκινσον προέρχεται από το Βρετανό γιατρό που
πρώτος περίγραψε τα συμπτώματα το 1817, τον Δρ. Τζέιμς Πάρκινσον

Ποια τα συμπτώματα της νόσου;
Η νόσος του Πάρκινσον εξελίσσεται αργά. Μπορεί να πάρει πολλά
χρόνια πριν αρχίσουν τα συμπτώματα να προκαλούν κύρια προβλήματα
με την καθημερινή ζωή. Όταν συμβεί αυτό, πολλά από αυτά τα
συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με θεραπευτική αγωγή και
υποστήριξη.
Η νόσος του Πάρκινσον επηρεάζει κάθε άτομο διαφορετικά και τα
συμπτώματα μπορούν να ποικίλλουν σε διαφορετικές ημέρες.

Tα κύρια συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον είναι:


Τρόμος (Τρέμουλο): τρόμος (τρέμουλο) ή τρεμούλιασμα σε ένα
μέρος του σώματος, όπως το χέρι, το πόδι ή το κεφάλι. Αυτή η
κίνηση είναι αυτόματη και εκτός του ελέγχου του ατόμου. Ο
τρόμος συνήθως συμβαίνει όταν το άτομο αναπαύεται.



Σφιχτοί μύες: μύες όπως οι μύες του ποδιού, του σβέρκου ή του
προσώπου μπορεί να φαίνονται ή να αισθάνονται σφιχτοί. Τα

άτομα με νόσο του Πάρκινσον μπορεί μερικές φορές να
αισθάνονται τόσο σφιχτούς τους μύες τους που να αισθάνονται
παγωμένα και ανίκανα να κινηθούν.


Αργή κίνηση: η κίνηση μπορεί να είναι αργή και τα άτομα μπορεί
να κάνουν μικρά βήματα ή να σέρνουν τα πόδια τους όταν
βαδίζουν. Μικρές κινήσεις όπως γραφή, δακτυλογράφηση,
ξύρισμα ή κούμπωμα ενδυμάτων μπορεί να είναι δύσκολες.



Προβλήματα ισορροπίας ή δυσκολία παραμονής σε όρθια
στάση.

Άλλα προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν τα άτομα με νόσο του
Πάρκινσον περιλαμβάνουν:
• Κούραση ή εξάντληση
• Λύπη ή κατάθλιψη
• Προβλήματα με ισορροπία
• Δυσκοιλιότητα
• Δυσκολία στην ομιλία ή στην κατανάλωση τροφής ή ποτού
• Προβλήματα στην εκτέλεση περισσότερων του ενός πραγμάτων
συγχρόνως.

Πώς γίνεται η διάγνωση της νόσου;

Η νόσος του Πάρκινσον μπορεί να είναι δύσκολο να διαγνωστεί επειδή
ο καθένας έχει διαφορετικά συμπτώματα. Τα πρώιμα σημάδια της
νόσου του Πάρκινσον είναι συνήθως ελαφρά και επηρεάζουν μόνο μία
πλευρά του σώματος. Μερικά άτομα προσέχουν πρώτα ένα ελαφρό
τρεμούλιασμα ή τρόμο ή προβλήματα με τη γραφή, το ξύρισμα ή το
κούμπωμα κουμπιών. Ένα άλλο συνηθισμένο σημάδι είναι ότι ένα
μπράτσο δεν ταλαντεύεται κατά το βάδισμα. Δεν υπάρχει ένα μόνο
τεστ ή διαγνωστική διαδικασία που μπορεί να αναγνωρίσει τη νόσο του
Πάρκινσον. Το καλύτερο πρόσωπο για να διαγνώσει τη νόσο του
Πάρκινσον είναι ένας εξειδικευμένος γιατρός όπως νευρολόγος. Ο
γιατρός θα παρακολουθήσει τον ασθενή για συμπτώματα και θα του
ζητήσει να περιγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Μπορεί να
ληφθούν σπινθηρογραφήματα του εγκεφάλου για να βεβαιωθεί ότι τα
προβλήματα δεν προκαλούνται από μια άλλη πάθηση.

Είναι η νόσος του Parkinson κληρονομική;
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η νόσος δε θεωρείται κληρονομική.
Ωστόσο στην περίπτωση του νεανικού Parkinson (ηλικία εμφάνισης < 50
έτη) έχουν ανακαλυφθεί παθολογικά γονίδια που μπορεί να οδηγήσουν
στην πρώτη εκδήλωση της νόσου.

Υπάρχει θεραπεία της νόσου του Parkinson;
Η νόσος του Πάρκινσον δεν προκαλεί θάνατο και τα άτομα μπορούν
να εξακολουθούν να απολαμβάνουν μακροβιότητα και παραγωγική ζωή
με τη νόσο του Πάρκινσον. Μπορεί να πάρει πολλά χρόνια για να
αναπτυχθούν τα συμπτώματα σε σημείο που να προκαλούν κύρια
προβλήματα. Όταν συμβεί αυτό, πολλά από αυτά τα συμπτώματα
μπορούν να αντιμετωπιστούν με θεραπευτική αγωγή και υποστήριξη.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αιτιολογική θεραπεία της νόσου. Υπάρχουν
ωστόσο αρκετά φάρμακα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών, επιφέροντας προσωρινή ανακούφιση απο τα συμπτώματα.
Η φαρμακευτική θεραπεία στηρίζεται στην αναπλήρωση των επιπέδων
ντοπαμίνης στον εγκέφαλο με τη λήψη χαπιών. Εξίσου σημαντική είναι
η υποστήριξη της κινητικότητας με φυσιοθεραπείες. Σε περιπτώσεις
ανθεκτικές στη θεραπεία υπάρχει επίσης η δυνατότητα χειρουργικής
διέγερσης συγκεκριμένων κινητικών περιοχών του εγκεφάλου με τη
χρήση ειδικού βηματοδότη (εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση ).
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