Ποια είναι θ αντιμετώπιςθ τθσ νόςου του
Πάρκινςον;
Δυςτυχϊσ, δεν υπάρχει μόνιμθ κεραπεία για τθ
νόςο του Πάρκινςον ςε αυτιν τθ φάςθ. Ωςτόςο,
υπάρχουν αρκετζσ διαφορετικζσ κεραπευτικζσ
επιλογζσ, που μπορεί να βοθκιςουν να μειωκοφν
τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου και να βελτιϊςουν τθν
ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν.
Τα φάρμακα είναι θ βάςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ
νόςου του Πάρκινςον. Θ φυςικοκεραπεία και θ
λογοκεραπεία βοθκοφν, επίςθσ, όταν γίνονται
μαηί με τθν φαρμακευτικι αγωγι. Προςεκτικά
επιλεγμζνοι αςκενείσ, μποροφν να ωφελθκοφν και
από το χειρουργείο.
Ποια κεραπεία χρειάηομαι;
Θ αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου του Πάρκινςον μπορεί
να διαφζρει από άτομο ςε άτομο και εξαρτάται
από αρκετοφσ παράγοντεσ. Είναι ςθμαντικό να
ζχουμε ςτο μυαλό μασ ότι αυτά τα φάρμακα
μπορεί να μθν ςταματοφν τθν εξζλιξθ τθσ νόςου.
Ωςτόςο, κα μειϊςουν τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου
του Πάρκινςον, ϊςτε να είςτε ςε κζςθ να τα
βγάλετε πζρα ςτισ κακθμερινζσ ςασ
δραςτθριότθτεσ.
Τα φάρμακα που χρθςιμοποιοφνται ςτθ νόςο του
Πάρκινςον μπορεί, επίςθσ, να ζχουν κάποιεσ

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν
ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον
γιατρό ςασ.
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“Those who fight Parkinson’s with knowledge
always find solutions” Dr. Rana

ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ. Πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται μόνο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του γιατροφ ςασ. Δεν πρζπει να τροποποιείτε τισ
δόςεισ των φαρμάκων ςασ, χωρίσ τθν κακοδιγθςθ
του γιατροφ ςασ.
Μια περίλθψθ των φαρμάκων που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ νόςο του Πάρκινςον κα
ςυηθτθκεί, αλλά κα πρζπει να ακολουκείτε
αυςτθρά το πλάνο του νευρολόγου για τθν
κατάςταςι ςασ.
Αμανταδίνθ
Ζναρξθ με δόςθ 100 mg τθν θμζρα και ςταδιακι αφξθςθ
ωσ τα 100 mg 3 φορζσ τθν θμζρα.
Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ: Οιδιματα κάτω άκρων,
οπτικζσ ψευδαιςκιςεισ, δικτυωτι πελίδνωςθ (εξάνκθμα
ςαν ιςτόσ ςε χζρια και πόδια)
Αναςτολείσ ΜΑΟΒ
Α. ραςαγιλίνθ
Ζναρξθ με δόςθ 0,5 mg τθν θμζρα, μπορεί να αυξθκεί
ςε 1 mg τθν θμζρα.
Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ: Προβλιματα με τισ
αρκρϊςεισ, ςφνδρομο ςαν γρίπθ, επίταςθ των
ανεπικφμθτων ενεργειϊν τθσ λεβοντόπα, όταν
χορθγοφνται μαηί.
Β. ςελεγιλίνθ
Ζναρξθ με δόςθ 5 mg μια φορά τθν θμζρα και ςταδιακι
αφξθςθ ςτα 5 mg, δφο φορζσ τθν θμζρα. Θ τελευταία
δόςθ, νωρίσ το απόγευμα.
Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ: Αχπνία, όταν λαμβάνεται
αργά, επίταςθ των ανεπικφμθτων ενεργειϊν τθσ
λεβοντόπα, όταν χορθγοφνται μαηί

Ντοπαμινεργικοί αγωνιςτζσ
Α. πραμιπεξόλθ
Ζναρξθ με δόςθ 0,125 mg, 3 φορζσ τθ μζρα, αφξθςθ με
μεςοδιαςτιματα μιασ εβδομάδασ. Μζγιςτθ δόςθ 1,5 mg
3 φορζσ τθν θμζρα.
Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ: Αιφνίδια επζλευςθ υπνθλίασ,
ςυμπεριφορικά προβλιματα, όπωσ καταναγκαςτικι
υπερφαγία, εναςχόλθςθ με τυχερά παιχνίδια, ψϊνια,
υπερςεξουαλικότθτα, οπτικζσ ψευδαιςκιςεισ, οιδιματα
κάτω άκρων.
Β. ροπινιρόλθ
Ζναρξθ με δόςθ 0,25 mg, 3 φορζσ τθν θμζρα. Οι δόςεισ
αυξάνονται με μεςοδιαςτιματα μιασ εβδομάδασ ςτθ
μζγιςτθ δόςθ των 8 mg 3 φορζσ τθν θμζρα.
Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ: Ανάλογεσ με τθσ
πραμιπεξόλθσ.
Λεβοντόπα (και μορφι βραδείασ αποδζςμευςθσ)

μπορεί να αυξθκεί ωσ τα 5 mg 3 φορζσ τθ θμζρα.
Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ: Γνωςτικι δυςλειτουργία,
ξθροςτομία, προβλιματα από το ουροποιθτικό,
δυςκοιλιότθτα, οπτικζσ διαταραχζσ και ςφγχυςθ.

Ποια βιματα μπορώ να κάνω για τον καλό
ζλεγχο τθσ κεραπείασ μου;






Ζναρξθ με δόςθ 100 mg ι 25 mg. Θ δόςθ αυξάνεται
ςταδιακά ςτα 300 mg ωσ τα 2000 mg αρκετζσ φορζσ τθν
θμζρα.
Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ: Ηάλθ, ναυτία, ηωθρά όνειρα,
υπνθλία.
Αναςτολείσ COMT: Εντακαπόνθ
Ζναρξθ με δόςθ 200 mg με κάκε δόςθ λεβοντόπα. Θ
μζγιςτθ δόςθ είναι 1600 mg τθν θμζρα. Θ εντακαπόνθ
χορθγείται μόνο μαηί με λεβοντόπα.
Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ: Φαιι χρϊςθ των οφρων,
διάρροια, επίταςθ των ανεπικφμθτων ενεργειϊν τθσ
λεβοντόπα.
Αντιχολινεργικά φάρμακα (τριεξυφενυδίλθ)
Ζναρξθ με δόςθ 1 mg μια φορά τθν θμζρα. Θ δόςθ





Τα φάρμακα για τθ νόςο του Πάρκινςον
πρζπει να λαμβάνονται ςε κακοριςμζνεσ
ϊρεσ κακθμερινά και ςτθ ςωςτι δοςολογία,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του γιατροφ ςασ.
Πρζπει να ςυηθτάτε τθν αποτελεςματικότθτα
και τισ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ αυτϊν των
φαρμάκων με τον γιατρό ςασ ςε τακτικζσ
επιςκζψεισ.
Είναι καλό να πθγαίνετε ςτακερά ςτο ίδιο
φαρμακείο, ϊςτε να διατθρείται ζνα αρχείο
τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ ςασ. Υπάρχει
μικρότερθ πικανότθτα, ζτςι, να αγοράςετε
ζνα φάρμακο, χωρίσ ςυνταγι, που να
αλλθλεπιδρά με τθν φαρμακευτικι αγωγι
ςασ.
Θα πρζπει να προςπακείτε να πίνετε ζνα
ποτιρι νερό με κάκε δόςθ των φαρμάκων
ςασ. Αυτό βοθκά ςτθν καλφτερθ
απορρόφθςθ των φαρμάκων ςασ.
Πρζπει να καταπίνετε τα χάπια ελεγχόμενθσ
αποδζςμευςθσ , χωρίσ να τα μαςάτε. Ζτςι, το
περιεχόμενο των φαρμάκων, φτάνει ςτον
ςτόχο του, πιο αποτελεςματικά.

