
Ποια είναι τα tips (ςυμβουλζσ) για να 

αποφφγετε τη ςιελόρροια; 

Εξαιτίασ τθσ μειωμζνθσ αυτόματθσ 

κατάποςθσ, το ςάλιο ςυςςωρεφεται ςτο 

ςτόμα, ζτςι κα πρζπει να υπενκυμίηετε ςτον 

εαυτό ςασ να καταπίνετε ςυχνά. Επίςθσ, το 

μάςθμα μαςτίχασ βοθκά να προάγονται οι 

αυτόματεσ, αντανακλαςτικζσ καταποτικζσ 

κινιςεισ, που χάνονται ςτθ νόςο του 

Πάρκινςον. 

Ακόμθ, κα χρειαςτεί να κρατάτε ορκι ςτάςθ, 

ϊςτε  το κεφάλι ςασ να μθν κλίνει εμπρόσ. 

Επομζνωσ, κα πρζπει να προςζχετε και να 

διορκϊνετε ςυχνά τθ ςτάςθ ςασ, όταν 

καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλθμα. 

Επιπρόςκετα, μπορείτε να αςκθκείτε ςτο να 

κρατάτε τα χείλθ ςασ κλειςτά, όταν δεν τρϊτε 

ι μιλάτε. Θα πρζπει να αποφφγετε τροφζσ με 

ηάχαρθ, γιατί οδθγοφν ςτθν παραγωγι 

περιςςότερου ςάλιου. Σθμαντικό είναι να 

κρατάτε πάντα ζνα μαντθλάκι ςτα χζρια ςασ.  

Πωσ προκαλεί το Πάρκινςον ςιελόρροια; 

Οι αςκενείσ με νόςο του Πάρκινςον, ςυνικωσ 

ζχουν μειωμζνεσ κινιςεισ των μυϊν τουσ. Οι 

μυσ μζςα ςτο ςτόμα τουσ, που ελζγχουν το 

λάρυγγα και τθ γλϊςςα, προςβάλλονται 

επίςθσ, γεγονόσ που οδθγεί ςε δυςκολία  

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν 

ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον 

γιατρό ςασ. 

 

Copyrights © 2014 World Parkinson’s 
Program 

Η αντιγραφι ενκαρρφνεται για 
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Δεν επιτρζπεται να 

γίνονται αλλαγζσ ςτο γραπτό περιεχόμενο του 
παρόντοσ εγγράφου και τισ πλθροφορίεσ του 

ςυγγραφζα  
 
 

Dr. Abdul Qayyum Rana, MD, 
FRCPC, FRCP (HON-UK)  

Neurologist 
Toronto, Canada 

 
 
 
 

World Parkinson’s Program 
Toronto, Canada 

 

 
www.pdprogram.org 

 
 
 
 
 

 

Συνικεισ ερωτιςεισ για τθν: 

ΝΟΟ ΣΟΤ PARKINSON 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΙΕΛΟΡΡΟΙΑ 

Παγκόςμιο Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ 

DROOLING & Parkinson’s 

Dr. Abdul Qayyum Rana 
Neurologist 

9 

Ελληνικά – Greek 

Translation – Μετάφραςθ 

Dr Theodora Gioltzoglou, Neurologist  

Dr. Θεοδϊρα Γιολτηόγλου, Νευρολόγοσ 

World Parkinson’s Program 
 Toronto, Canada 

 

www.pdprogram.org 

“Those who fight Parkinson’s with knowledge 
always find solutions” Dr. Rana 

 

 

http://www.pdprogram.org/
http://www.pdprogram.org/


κατάποςθσ. Ζτςι, οι αςκενείσ με Πάρκινςον 

δεν είναι ςε κζςθ να καταπίνουν αυκόρμθτα 

το ςάλιο τουσ, πράγμα που οδθγεί ςε 

ςιελόρροια. 

Επιπλζον, οι αςκενείσ με Πάρκινςον, 

διατθροφν μια ςτάςθ κατά τθν οποία το 

κεφάλι τουσ μπορεί να ζχει κλίςθ μπροςτά και 

κάτω, που οδθγεί το παραπάνω ςάλιο να 

ςυγκεντρϊνεται ςτο μπροςτινό τμιμα του 

ςτόματοσ, και τελικά να ζχουμε ςιελόρροια. Η 

ςιελόρροια είναι παροφςα ςε πάνω από 75% 

των ατόμων με Πάρκινςον. Αρχικά θ 

ςιελόρροια είναι παροφςα μόνο τθ νφχτα, 

αλλά αργότερα μπορεί να γίνει πρόβλθμα και 

τθν θμζρα. Η υπερβολικι ςιελόρροια μπορεί 

να οδθγιςει ςε ειςρόφθςθ του ςάλιου ςτουσ 

πνεφμονεσ και τελικά ςε πνευμονία.  

Σι είδουσ φάρμακα μποροφν να βοηθήςουν 

ςτην πρόληψη τησ ςιελόρροιασ; 

Αρκετά, διαφορετικά φάρμακα μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πρόλθψθ τθσ 

ςιελόρροιασ. Καλι ρφκμιςθ τθσ 

αντιπαρκινςονικισ αγωγισ από τον γιατρό 

ςασ, μπορεί να βοθκιςει ςτθ ςιελόρροια. 

Πολλά, άλλα φάρμακα δρουν μειϊνοντασ τθν 

παραγωγι του ςάλιου. Τα παρακάτω 

φάρμακα, μποροφν να δοκιμαςτοφν, μετά 

από ςυηιτθςθ με το γιατρό ςασ: 

1. Η αμιτρυπτιλίνθ, είναι αντικατακλιπτικό, 

αλλά προκαλεί ξθροςτομία ωσ 

ανεπικφμθτθ ενζργεια 

2. Τριεξυφαινιδφλθ  

3. Σταγόνεσ ατροπίνθσ ςτο ςτόμα λίγεσ 

φορζσ τθ μζρα 

4. Ζμπλαςτρο ςκοπολαμίνθσ 

5. Ενζςεισ αλλαντικισ τοξίνθσ  

Σι είναι η αλλαντική τοξίνη και πωσ βοηθά 

να ανακουφιςτοφμε από τη ςιελόρροια; 

Η αλλαντικι τοξίνθ (Botulinum toxin) είναι 

νευροτοξίνθ, αλλά όταν χρθςιμοποιείται ςε 

μικρζσ δόςεισ, μπορεί να βοθκιςει να 

μειωκεί θ ςιελόρροια. Χορθγείται με ζνεςθ 

ςτουσ ςιελογόνουσ αδζνεσ, που παράγουν 

ςάλιο. Μειϊνει το ποςό του ςάλιου, που 

παράγεται από τουσ ςιελογόνουσ αδζνεσ και 

επομζνωσ τθν ςιελόρροια.  

Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςάλιου ςτο ςϊμα 

μασ παράγεται από δφο αδζνεσ. Αυτοί είναι θ 

παρωτίδα και οι υπογνάκιοι αδζνεσ. Οι 

τελευταίοι παράγουν το μεγαλφτερο ποςό 

ςάλιου. Η αντιμετϊπιςθ με αλλαντικι τοξίνθ 

είναι πιο αποτελεςματικι όταν χορθγείται και 

ςτουσ δφο τφπουσ αδζνων. Το αποτζλεςμα 

τθσ κεραπείασ εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ 

ςιελόρροιασ. Συνικωσ τα αποτελζςματα είναι 

πιο κεαματικά, όταν το ποςό τθσ ςιελόρροιασ 

είναι μικρό. Όςο θ ςυχνότθτα τθσ ςιελόρροιασ 

αυξάνει, τόςο τα αποτελζςματα τθσ 

κεραπείασ μειϊνονται.   

Η δόςθ τθσ αλλαντικισ τοξίνθσ ρυκμίηεται 

ανάλογα με τθν κατάςταςι ςασ. Η κεραπεία 

είναι προςωρινι και το αποτζλεςμα διαρκεί 

τρεισ ωσ τζςςερισ μινεσ, μετά τουσ οποίουσ οι 

ενζςεισ πρζπει να επαναλθφκοφν. 

Η κεραπεία με αλλαντικι τοξίνθ μπορεί να 

προκαλζςει ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ, που 

περιλαμβάνουν ξθροςτομία, αυξθμζνθ 

δυςκολία κατάποςθσ και πόνο ςτο ςθμείο τθσ 

ζνεςθσ. Επίςθσ, παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ 

ποςότθτασ του ςάλιου ςτο ςτόμα, μπορεί να 

προκαλζςει τερθδόνα. Ζτςι, περιοδικόσ 

ζλεγχοσ από οδοντίατρο είναι απαραίτθτοσ, 

αν χρειάηεται μακροχρόνια κεραπεία.  

Υπάρχουν πολλά βιματα για να μειωκοφν 

αυτζσ οι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ. Αρχικά, θ 

κεραπεία πρζπει να αρχίςει με μικρότερεσ 

δόςεισ και από τθν παρωτίδα, που παράγει 

μικρότερο ποςό ςάλιου. Αν θ ςιελόρροια δεν 

βελτιωκεί, μεγαλφτερθ δόςθ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί. Σε ανκεκτικζσ καταςτάςεισ, 

χειρουργικζσ κεραπείεσ, όπωσ θ απολίνωςθ 

των ςιελογόνων αδζνων, θ μετάκεςθ, θ 

νευρεκτομι ι θ εξαίρεςθ των αδζνων μπορεί 

να απαιτείται.   


