Τι είναι θ νόςοσ του Πάρκινςον;
Η νόςοσ του Πάρκινςον περιγράφθκε για πρϊτθ
φορά το 1817. Περίπου 100.000 Καναδοί πάςχουν
από τθ νόςο. Παρότι τα περιςςότερα
προςβεβλθμζνα άτομα είναι άνω των 55 ετϊν,
είναι γνωςτό ότι μπορεί να εμφανιςτεί και ςε
νεότερα άτομα. Είναι νευροεκφυλιςτικι νόςοσ και
περιλαμβάνει τθν απϊλεια κυττάρων του
εγκεφάλου, που παράγουν ντοπαμίνθ. Η
ντοπαμίνθ είναι νευροδιαβιβαςτισ, μια χθμικι
ουςία, που εμπλζκεται ςτθν διαβίβαςθ ςθμάτων
ανάμεςα ςε νεφρα ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ του
εγκεφάλου. Η ντοπαμίνθ βοθκά ςτθν ρφκμιςθ των
κινιςεων του ςϊματοσ και θ απϊλεια τθσ οδθγεί
ςε βραδφτθτα κινιςεων του ςϊματοσ, ζνα από τα
βαςικά ςυμπτϊματα τθσ νόςου του Πάρκινςον.
Παρότι θ νόςοσ του Πάρκινςον μπορεί να είναι μια
ςφνκετθ νόςοσ, με πολλοφσ περιοριςμοφσ ςτθ ηωι
ςασ, μπορεί να αντιμετωπιςκεί ικανοποιθτικά με
φάρμακα, τισ κατάλλθλεσ ςυμβουλζσ και
υποςτιριξθ. Δεν υπάρχει ακόμα κεραπεία για τθ
νόςο, αλλά μπορεί να ηει κανείσ με αυτιν για
πολλά χρόνια.
Πωσ διαγιγνώςκεται θ νόςοσ του Πάρκινςον;
Η νόςοσ του Πάρκινςον διαγιγνϊςκεται από το
ιςτορικό και τθν κλινικι εξζταςθ, από τον γιατρό
ςασ. Δεν υπάρχουν εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, που

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν
ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον
γιατρό ςασ.

Συνικεισ ερωτιςεισ για τθν:

ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKINSON
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

Παγκόςμιο Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ
INTRODUCTION OF PARKISON’S DISEASE

Dr. Abdul Qayyum Rana
Neurologist
1
Ελλθνικά – Greek

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

Translation – Μετάφραςθ
Dr Theodora Gioltzoglou, Neurologist
Dr. Θεοδϊρα Γιολτηόγλου, Νευρολόγοσ

World Parkinson’s Program
Toronto, Canada
World Parkinson’s Program
Toronto, Canada
www.pdprogram.org
www.pdprogram.org

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

να επιβεβαιϊνουν τθν διάγνωςθ τθσ νόςου.
Νευρολόγοσ, εξειδικευμζνοσ ςτθν νόςο του Πάρκινςον,
κα χρειαςτεί να ςασ παρακολουκεί για να βεβαιωκεί για
τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου.
Ποια είναι τα ςυμπτώματα τθσ νόςου του Πάρκινςον;
Τα ςθμαντικότερα ςυμπτϊματα τθσ νόςου του
Πάρκινςον είναι θ βραδφτθτα των κινιςεων ςε
δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, τρόμοσ, που
ςυνικωσ αρχίηει από τθ μια μεριά του ςϊματοσ, ςτο
χζρι ι πόδι όταν το μζλοσ είναι ςε θρεμία, δυςκαμψία
των μυϊν, προβλιματα ιςορροπίασ, ςυρτά βιματα και
χαμθλι ταχφτθτα βάδιςθσ.
Υπάρχουν άλλα ςυμπτώματα ςτθ νόςο του Πάρκινςον;
Ναι, με τθν εξζλιξθ τθσ νόςου, άλλα ςυμπτϊματα, όπωσ
μειωμζνθ εκφραςτικότθτα ςτο πρόςωπο, ςιελόρροια,
δυςκολία ςτθ ςτροφι, παγϊματα ςτθν βάδιςθ, πτϊςεισ,
ςκυφτι ςτάςθ, χρόνια κόπωςθ, μικρογραφία,
δυςκοιλιότθτα, διαταραχζσ φπνου, υποφωνία,
προβλιματα με τθν κατάποςθ, διαταραχζσ μνιμθσ ι
γνωςτικι ζκπτωςθ, κατάκλιψθ, άγχοσ, πόνοσ,
αιςκθτικζσ διαταραχζσ, επιτακτικι οφρθςθ, ςεξουαλικι
δυςλειτουργία, ξθροδερμία και ορκοςτατικι υπόταςθ –
ηάλθ μπορεί να εγκαταςτακοφν.
Πωσ αντιμετωπίηεται θ νόςοσ του Πάρκινςον;
Η φαρμακευτικι αγωγι και θ αποκατάςταςθ είναι οι
ςθμαντικότεροι τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ νόςου του
Πάρκινςον. Όςο θ νόςοσ εξελίςςεται, θ ποςότθτα και θ
ςυχνότθτα των φαρμάκων πρζπει να τροποποιοφνται.

Τα φάρμακα μπορεί, επίςθσ να ζχουν ανεπικφμθτεσ
ενζργειεσ. Παρακάτω παρακζτονται τα ςυνικθ
χρθςιμοποιοφμενα φάρμακα τθσ νόςου:
1.
2.
3.
4.
5.

Αμανταδίνθ
Αντιχολινεργικά – τριεξιφενιδφλθ και
βενηοτροπίνθ
Αναςτολείσ ΜΑΟΒ – ςελεγιλίνθ και ραςαγιλίνθ
Ντοπαμινεργικοί αγωνιςτζσ
Λεβοντόπα/καρβιντόπα και
λεβοντόπα/βενηεραηίδθ

Οι κεραπείεσ αποκατάςταςθσ περιλαμβάνουν
φυςικοκεραπεία που βοθκά τθν κινθτικότθτα και τα
προβλιματα ιςορροπίασ και λογοκεραπεία, που βοθκά
ςτα προβλιματα λόγου και κατάποςθσ. Η
εργαςιοκεραπεία εςτιάηει ςτθν διευκόλυνςθ των
δραςτθριοτιτων τθσ κακθμερινισ ηωισ. Η άςκθςθ
μπορεί, επίςθσ να είναι ωφζλιμθ. Σε επιλεγμζνεσ
περιπτϊςεισ θ χειρουργικι κεραπεία, μπορεί να είναι
μια επιλογι.
Πωσ μπορώ να βοθκιςω τθν αντιμετώπιςθ τθσ νόςου
μου;
Βεβαιϊνοντασ ότι ζχετε τισ ςωςτζσ πλθροφορίεσ για τθν
κατάςταςι ςασ. Τακτικζσ επιςκζψεισ ςτον νευρολόγο
ςασ είναι πολφ ςθμαντικζσ. Κάποιεσ κεραπείεσ μπορεί
να λειτουργοφν καλφτερα από κάποιεσ άλλεσ.
Παρακολουκείςτε τισ αλλαγζσ ςτα ςυμπτϊματά ςασ.
Αυτό μπορεί να βοθκιςει να διαπιςτωκεί αν χρειάηεται
να τροποποιθκεί θ αγωγι ςασ. Η εξζλιξθ τθσ νόςου είναι
διαφορετικι ςε κάκε αςκενι και απαιτεί διαφορετικι

προςζγγιςθ για κάκε ζναν. Η άςκθςθ και θ υγιεινι
διατροφι είναι πολφ ςθμαντικζσ. Το περπάτθμα είναι
μια απλι άςκθςθ που μπορεί να γίνεται κακθμερινά.
Ζνασ φυςικοκεραπευτισ μπορεί να ςασ βοθκιςει να
βρείτε αςκιςεισ κατάλλθλεσ για ςασ. Ειςάγετε φυτικζσ
ίνεσ και υγρά ςτθν διατροφι ςασ για να βοθκιςετε ςτθ
δυςκοιλιότθτα, που ςυχνά ςχετίηεται με τθ νόςο. Η
ςυμμετοχι ςασ ςε μια ομάδα υποςτιριξθσ μπορεί,
επίςθσ να βοθκιςει. Οι ομάδεσ αυτζσ ςυναντϊνται
τακτικά, καλοφν ομιλθτζσ για τθ νόςο του Πάρκινςον και
μπορεί να ςασ προςφζρουν προγράμματα άςκθςθσ ςτα
οποία μπορεί να ενταχκείτε.
Υπάρχουν επιπλζον πλθροφορίεσ που μπορεί να είναι
χριςιμεσ;
Η νόςοσ του Πάρκινςον είναι μια νόςοσ που οδθγεί ςε
περιοριςμό των δυνατοτιτων, αλλά μπορείτε να
προςαρμόςετε τισ δραςτθριότθτζσ ςασ ςτο επίπεδο
ικανότθτάσ ςασ. Η νόςοσ δεν είναι μζροσ τθσ
φυςιολογικισ γιρανςθσ. Είναι μια ιατρικι κατάςταςθ,
που πρζπει να ελζγχεται από νευρολόγο. Ζνα μικρό
μζροσ των περιπτϊςεων τθσ νόςου μπορεί να είναι
κλθρονομικζσ.
Η νόςοσ του Πάρκινςον είναι μια αντιμετωπίςιμθ
κατάςταςθ και μπορείτε να βοθκιςετε τθν κατάςταςι
ςασ παίρνοντασ τα φάρμακά ςασ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ του γιατροφ ςασ και κρατϊντασ κετικι ςτάςθ. Η
κατάκλιψθ μπορεί να είναι ςφμπτωμα τθσ νόςου.
Σιγουρευτείτε ότι κα μιλιςετε ςτον γιατρό ςασ, αν
νιϊςετε κλιμμζνοσ.

