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Πολλές από τις εικονογραφήσεις που περιλαμβάνονται σ' αυτό το έντυπο περιγράφουν τα μη κινητικά 
συμπτώματα και αποτελούν ευγενική παραχώρηση ατόμων με νόσο του Πάρκινσον.
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Το 2008, η EPDA (Ευρωπαϊκή εταιρεία για τη νόσο 
του Πάρκινσον) προώθησε την εκστρατεία της για 
την ευαισθητοποίηση του κοινού με τίτλο Η ζωή 
με τη νόσο του Πάρκινσον. Σκοπός ήταν να 
επισημανθεί πώς είναι να ζει κανείς με τη νόσο 
του Πάρκινσον και οι επιπτώσεις της νόσου στην 
καθημερινή ζωή, όχι μόνο για τον πάσχοντα, αλλά 
και για ολόκληρη την οικογένειά του, τους παρόχους 
υγείας και το δημόσιο.

Η νόσος του Πάρκινσον είναι η δεύτερη συχνότερη 
προϊούσα νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει 
άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεξαρτήτως 
κουλτούρας και φυλής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 
θεραπεία και η νόσος προσβάλλει νέους και 
ηλικιωμένους, άνδρες και γυναίκες.

Η νόσος του Πάρκινσον επηρεάζει κάθε πλευρά 
της καθημερινής ζωής. Είναι μια σύνθετη νόσος 
και οι επιπτώσεις της είναι τόσο σωματικές όσο 
και ψυχολογικές, ενώ ο αντίκτυπός της δεν ορίζει 
πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά όρια. 
Τα συμπτώματα είναι διαφορετικά στον καθένα 
και μπορεί να ποικίλουν από ημέρα σε ημέρα, από 
ώρα σε ώρα, ακόμα και από λεπτό σε λεπτό. Αν και 
οι θεραπείες βελτιώνονται συνεχώς, οι ερευνητές 
δεν έχουν ακόμα καταφέρει να βρουν κάποιο 
τρόπο πρόληψης ή μόνιμης θεραπείας της νόσου.

Είναι ουσιώδους σημασίας να ευαισθητοποιηθεί 
το κοινό αναφορικά με τον τρόπο εξέλιξης της 
νόσου του Πάρκινσον, τι σημαίνει ουσιαστικά 
να ζει κανείς με μια χρόνια νευρολογική πάθηση, 
τις διαθέσιμες θεραπείες και τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες που προκαλούνται από τις φαρμακευτικές 
αγωγές, καθώς και τις ολοένα και πιο ζημιογόνες 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της νόσου 
του Πάρκινσον στο κοινωνικό σύνολο.

Τα ενημερωτικά έντυπα της εκστρατείας χωρίζονται 
σε δύο ενότητες:
Το έντυπο Η ζωή με τη νόσο του Πάρκινσον 
(μέρος πρώτο) επισημαίνει τη σημασία της 
έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπείας για την 
επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Περιγράφει, 
επίσης, την οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση 
στα όψιμα στάδια της νόσου, όπου η επίπτωση 
για τους πάσχοντες, τις οικογένειές τους, τους 
φροντιστές και την κοινωνία εν γένει είναι τεράστια.

Το έντυπο Η ζωή με τη νόσο του Πάρκινσον 
(μέρος δεύτερο) εστιάζει στα μη κινητικά 
συμπτώματα της νόσου και καταδεικνύει την 
πολυπλοκότητά της νόσου του Πάρκινσον, 
ενώ ταυτόχρονα επαναλαμβάνει τη 
σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της 
αποτελεσματικής θεραπείας. Υπάρχουν πολλά 
μη κινητικά συμπτώματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, όπως ο πόνος, η ακράτεια, 
η δυσκοιλιότητα, οι διαταραχές του ύπνου, 
η κόπωση, το άγχος και η κατάθλιψη. Αυτά είναι 
μερικά μόνο από τα συμπτώματα με τα οποία 
αναγκάζονται να ζουν καθημερινά οι πάσχοντες 
από τη νόσο του Πάρκινσον.

Δεν θα είχαμε καταφέρει να περιγράψουμε 
επαρκώς τη νόσο του Πάρκινσον χωρίς την 
υποστήριξη πολλών ανθρώπων από ολόκληρη 
την Ευρώπη, οι οποίοι είχαν την ευγενή καλοσύνη 
να συναινέσουν στη χρήση των προσωπικών 
τους ιστοριών και περιπτώσεών τους.

Ελπίζουμε ότι διαμοιράζοντας τις εμπειρίες αυτών 
των ατόμων, καθώς και επακριβών δεδομένων, 
θα αυξηθεί το ενδιαφέρον των ιθυνόντων και του 
ευρύ κοινού προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι η 
νόσος του Πάρκινσον δεν συνίσταται μόνο στο μυϊκό 
τρόμο, δεν προσβάλλει μόνο τους ηλικιωμένους 
και ότι οι πάσχοντες δικαιούνται την καλύτερη 
δυνατή φροντίδα και θεραπεία.

Με τη δική σας βοήθεια, η EPDA μπορεί 
να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με 
τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο 
της νόσου του Πάρκινσον, καθώς και για τις 
συνέπειές της στην κοινωνία. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.parkinsonsawareness.eu.com

Knut-Johan Onarheim
Πρόεδρος της EPDA [2009 - ]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια νευρολογική 
πάθηση με προϊούσα πορεία που εμφανίζεται ως 
αποτέλεσμα της απώλειας νευρώνων του εγκεφάλου. 
Πήρε το όνομά της από τον Δρ Τζέιμς Πάρκινσον, 
τον Άγγλο γιατρό ο οποίος περιέγραψε πρώτος την 
πάθηση στην έκθεσή του με τίτλο «Η τρομώδης 
παράλυση» (The Shaking Palsy) το 1817.1

Η νόσος του Πάρκινσον είναι η δεύτερη συχνότερη 
εκφυλιστική διαταραχή του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Έχει υπολογιστεί ότι το 2005 υπήρχαν 
μεταξύ 4,1 και 4,6 εκατομμύρια πάσχοντες από τη 
νόσο του Πάρκινσον ηλικίας άνω των 50 ετών στις 
πέντε πολυπληθέστερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
και τις αντίστοιχες δέκα χώρες παγκοσμίως. Αυτός 
ο αριθμός αναμένεται να διπλασιαστεί σε μεταξύ 
8,7 και 9,3 εκατομμύρια έως το 2030.2

Η μέση ηλικία εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον 
είναι περίπου τα 60 έτη. Συνήθως εμφανίζεται σε 
άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών, αλλά 
μερικές φορές μπορεί να εκδηλωθεί σε ενήλικες 
μικρότερης ηλικίας, από τα 30 έως τα 50 έτη 
(και, σπανίως, σε ακόμα νεότερα άτομα).3

Η νόσος του Πάρκινσον συσχετίζεται συχνά με 
προβλήματα στην κίνηση, γνωστά ως «κινητικά 
προβλήματα». Τα τέσσερα βασικά κινητικά 
συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον είναι 
ο τρόμος κατά την ηρεμία, η δυσκαμψία, η 
βραδυκινησία (βραδύτητα των κινήσεων) και 
η αστάθεια θέσης. Επιπρόσθετα, η καμπτική 
στάση του σώματος και το «πάγωμα» (κινητικός 
αποκλεισμός) έχουν συμπεριληφθεί στα κλασικά 
χαρακτηριστικά του Παρκινσονισμού.4 Η διάγνωση 
της νόσου του Πάρκινσον πραγματοποιείται 
έπειτα από κλινική αξιολόγηση για την παρουσία 
ενός συνδυασμού των τεσσάρων κύριων 
χαρακτηριστικών της.4

Η νόσος του Πάρκινσον συσχετίζεται, επίσης, 
με συμπτώματα που δεν έχουν άμεση σχέση με 

την κίνηση.4 Αυτά είναι γνωστά ως «μη κινητικά 
συμπτώματα», τα οποία πραγματεύεται αυτό 
το έντυπο.

Η νόσος του Πάρκινσον επηρεάζει πολλές πλευρές 
της καθημερινότητας και μπορεί να έχει πολύ 
σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής.

Μπορεί η νόσος του Πάρκινσον να αλλάζει τη ζωή 
του ατόμου αλλά δεν απειλεί όμως τη ζωή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
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ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Ενώ τα κινητικά συμπτώματα θεωρούνται εδώ και 
πολύ καιρό τα βασικά συμπτώματα της νόσου του 
Πάρκινσον, τα μη κινητικά συμπτώματα, τα οποία δεν 
σχετίζονται με δυσκολίες στην κίνηση, αναγνωρίζονται 
πλέον σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό ως συνήθη 
και σημαντικά στοιχεία της πάθησης.4,5

Τα μη κινητικά συμπτώματα ποικίλουν ιδιαίτερα. 
Περιλαμβάνουν νευροψυχικά προβλήματα 
(π.χ. κατάθλιψη, άνοια και επαναληπτική ή 

ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, όπως τα τυχερά 
παιχνίδια), διαταραχές ύπνου (π.χ. αϋπνία και 
έντονα όνειρα), συμπτώματα του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος (π.χ. διαταραχές της 
ουροδόχου κύστης, εφίδρωση και στυτική 
δυσλειτουργία), γαστρεντερικά συμπτώματα (π.χ. 
δυσκοιλιότητα, ακράτεια κοπράνων και ναυτία) 
και αισθητηριακά συμπτώματα (π.χ. πόνος και 
οσφρητική δυσλειτουργία που επηρεάζει τις 
αισθήσεις της γεύσης και της όσφρησης), καθώς 
και κόπωση, πρόσληψη ή απώλεια σωματικού 
βάρους και θολή όραση. Για μια εκτενή επισκόπηση 
των μη κινητικών συμπτωμάτων της νόσου του 
Πάρκινσον, ανατρέξτε στις σελίδες 14–15.5

Τα μη κινητικά συμπτώματα μπορούν να 
εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου του 
Πάρκινσον. Κάποια από αυτά, όπως η οσφρητική 
δυσλειτουργία, η δυσκοιλιότητα και η κατάθλιψη, 
μπορεί να προηγηθούν των κινητικών συμπτωμάτων 
για περισσότερο από μια δεκαετία.5,6 Ενώ αυτήν 
τη στιγμή δεν είναι δυνατή η τεκμηρίωση της 
νόσου του Πάρκινσον με βάση αποκλειστικά τα 
μη κινητικά συμπτώματα, υπάρχουν ελπίδες ό,τι η 
καλύτερη κατανόηση αυτών των ανόμοιων πρώιμων 
συμπτωμάτων μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει στην 
πιο έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της νόσου.7

Κάποια άλλα μη κινητικά συμπτώματα, όπως 
η άνοια της νόσου του Πάρκινσον, εμφανίζονται 
συχνότερα στα πιο όψιμα στάδια της νόσου.8 
Τα μη κινητικά συμπτώματα μπορεί να 
κυριαρχήσουν στα πιο προχωρημένα στάδια 
της νόσου του Πάρκινσον και ενδέχεται να 
υποδεικνύουν επιπλοκές που σχετίζονται με 
φάρμακα, όπως το φαινόμενο της «εξάντλησης» 
της δράσης του φαρμάκου (“wearing off ”) πριν 
ληφθεί το επόμενο.9,10 Συντελούν σημαντικά στην 
ανικανότητα (των πασχόντων) και στα σχετικά 
κόστη της φροντίδας τους, ενώ έχουν εξαιρετικά 
μεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής.5
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Τα μη κινητικά συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν 
τη ζωή των ατόμων με νόσο του Πάρκινσον στον 
ίδιο ή σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι τα κινητικά 
συμπτώματα, ειδικά κατά τα μεταγενέστερα 
στάδια της νόσου. Σε αντίθεση με τα κινητικά 
συμπτώματα, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες 
θεραπείες, τα μη κινητικά συμπτώματα συχνά 
αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς, 
παρά την ύπαρξη αποτελεσματικών θεραπειών.5,11 
Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση αυτών των 
συμπτωμάτων και η κατανόηση των επιπτώσεών 
τους στις καθημερινές δραστηριότητες μπορούν να 
βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων με τη νόσο του 
Πάρκινσον και των γιατρών τους είναι ουσιώδους 
σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι δύο αυτές 
ομάδες ανθρώπων ενδεχομένως να μην έχουν 
την ίδια άποψη αναφορικά με τα συμπτώματα 
που προκαλούν τα μεγαλύτερα προβλήματα και ότι 
αυτές οι ασυμφωνίες μπορούν να παρακωλύσουν 
την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου.12

Το παρόν έντυπο σκοπό έχει να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του τομέα 
υγειονομικής περίθαλψης, των παρόχων υγείας 
και των ανθρώπων που επηρεάζουν τον τρόπο 
παροχής της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και 
των πασχόντων από τη νόσο του Πάρκινσον, των 
οικογενειών και των φροντιστών τους, αναφορικά 
με τα μη κινητικά συμπτώματα. Χρησιμοποιεί 
μελέτες κλινικών περιπτώσεων από ειδικούς στη 
θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον, σε συνδυασμό 
με μαρτυρίες πασχόντων, προκειμένου να παράσχει 
στοιχεία για την αντιμετώπιση της νόσου και τους 
τρόπους με τους οποίους ενδέχεται να πρέπει να 
προσαρμοστεί η θεραπεία ώστε να μειωθούν οι 
επιπτώσεις των μη κινητικών συμπτωμάτων.

Οι μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες βασίζονται στις 
εμπειρίες πασχόντων από τη νόσο του Πάρκινσον 
και των γιατρών τους, συνοδεύονται από δύο άρθρα 
ανασκόπησης. Το πρώτο άρθρο παρέχει μια εκτενή 
ανασκόπηση των μη κινητικών συμπτωμάτων της 
νόσου του Πάρκινσον, ενώ το δεύτερο επισημαίνει 
τους τρόπους με τους οποίους μια διεπιστημονική 
προσέγγιση της φροντίδας των ατόμων με νόσο του 
Πάρκινσον – η οποία συνίσταται σε έναν συνδυασμό 
θεραπευτικών τεχνικών, όπως η φυσιοθεραπεία, 
η εργοθεραπεία και η λογοθεραπεία – μπορεί να 
βοηθήσει στην παροχή μηχανισμών αντιμετώπισης 
και φυσικής θεραπείας για τη μείωση των επιπτώσεων 
που έχουν τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον.
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Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια προοδευτικά 
επιδεινούμενη νευροεκφυλιστική νόσος και πλέον 
αναγνωρίζεται ότι τα κινητικά της συμπτώματα συσχε-
τίζονται με μια σειρά μη κινητικών συμπτωμάτων.

Το φάσμα των μη κινητικών συμπτωμάτων είναι ευρύ 
και κυμαίνεται από τα νευροψυχικά συμπτώματα 
(συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, της 
σύγχυσης και της άνοιας), τα συμπτώματα που 
σχετίζονται με τον ύπνο (συμπεριλαμβανομένων 
της υπερβολικής υπνηλίας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, του συνδρόμου των ανήσυχων ποδιών και 
της αϋπνίας), τα συμπτώματα που σχετίζονται με το 
αυτόνομο νευρικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων 

των διαταραχών της ουροδόχου κύστης και της 
σεξουαλικής δυσλειτουργίας), έως τα γαστρεντερικά 
συμπτώματα (συμπεριλαμβανομένων της 
ναυτίας, της δυσκοιλιότητας και της σιελόρροιας). 
Κάποιοι παρουσιάζουν επίσης πόνο, απώλεια ή 
πρόσληψη σωματικού βάρους ή δυσλειτουργίες 
της όρασης ή της όσφρησης. Ο επιπολασμός 
των μη κινητικών συμπτωμάτων είναι υψηλός σε 
όλα τα στάδια και σε κάθε διάρκεια της νόσου 
ενώ ο αριθμός των μεμονωμένων συμπτωμάτων 
που εμφανίζονται σε κάθε άτομο αυξάνεται 
με την ηλικία, καθώς και με τη διάρκεια και τη 
σοβαρότητα της νόσου.1,2 Τα συμπτώματα αυτά 
μπορούν να κυριαρχήσουν τόσο στα πρώιμα όσο 

Των Kartik Logishetty1 BSc, Chandni Chandiramani2 MSc, και Δρ K Ray Chaudhuri2,3 FRCP, DSc, 
1Kings College London, Λονδίνο, Ην. Βασίλειο, 2Kings College και Ινστιτούτο ψυχιατρικής (Kings College 
and Institute of Psychiatry), Λονδίνο, Ην. Βασίλειο, 3Κέντρο αριστείας του Εθνικού ιδρύματος για τη νόσο 

του Πάρκινσον (National Parkinson Foundation Centre of Excellence), Νοσοκομείο Kings College και 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Lewisham, Λονδίνο, Ην. Βασίλειο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
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και στα όψιμα στάδια της νόσου του Πάρκινσον, 
επηρεάζοντας σημαντικά τη σχετιζόμενη με την 
υγεία ποιότητα ζωής (health-related quality of 
life, HRQoL). Μπορούν, επίσης, να οδηγήσουν σε 
νοσηλεία1–4 προκαλώντας αύξηση της χρήσης των 
πόρων υγειονομικής περίθαλψης και κλιμάκωση 
της οικονομικής επιβάρυνσης.5

Κάποια μη κινητικά συμπτώματα ενδέχεται να 
εμφανιστούν πολλά χρόνια πριν από τα κινητικά 
συμπτώματα και προτού πραγματοποιηθεί διάγνωση 
της νόσου του Πάρκινσον.6 Μεταθανάτιες μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν από τον Braak και τους 
συνεργάτες του υποδεικνύουν ότι η εκδήλωση μη 
κινητικών συμπτωμάτων μπορεί να αντανακλά την 
εξέλιξη της νόσου σε έξι στάδια, από τα εγκεφαλικά 
«σημεία επαγωγής» που βρίσκονται πολύ χαμηλότερα 
στον εγκέφαλο σε σχέση με τη μέλαινα ουσία, όπου 
παράγεται η ντοπαμίνη.7 Στο πρώιμο –και πρώτο– 
στάδιο, η νόσος συσχετίζεται με την εκφύλιση της 
οσφρητικής περιοχής και οδηγεί σε δυσλειτουργία 
της αίσθησης της όσφρησης. Η μειωμένη όσφρηση 
έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει έως και το 90% των 
πασχόντων από τη νόσο του Πάρκινσον και αποτελεί 
ένα από τα πρωϊμότερα και πλέον συχνά μη κινητικά 
συμπτώματα.8,9 Το στάδιο δύο αντικατοπτρίζει 
την εξέλιξη της παθολογικής επεξεργασίας στους 
κατώτερους πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους, οι 
οποίοι θεωρούνται περιοχές-κλειδιά που μεσολαβούν 
στην εμφάνιση μη κινητικών συμπτωμάτων, όπως 
οι περιοχές της όσφρησης, του ελέγχου του ύπνου, 
της κατάθλιψης και των γνωστικών λειτουργιών, του 
πόνου, της δυσκοιλιότητας και του κεντρικού ελέγχου 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Πολλά από 

αυτά τα συμπτώματα αναγνωρίζονται πλέον ως 
πιθανά προκινητικά χαρακτηριστικά της νόσου του 
Πάρκινσον. Τα τυπικά κλινικά κινητικά συμπτώματα 
της νόσου του Πάρκινσον (τρόμος, δυσκαμψία 
και βραδυκινησία) εμφανίζονται στα στάδια τρία 
και τέσσερα με τη συμμετοχή της μέλαινας ουσίας 
και άλλων εν τω βάθει πυρήνων του μέσου και 
πρόσθιου εγκεφάλου.1 Ωστόσο, αυτή η αντίληψη 
παραμένει αμφιλεγόμενη.

Καθώς το μέσο προσδόκιμο ζωής του ανθρώπινου 
πληθυσμού αυξάνει, η διαχείριση των μη κινητικών 
συμπτωμάτων θα λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία.10,11 Ως εκ τούτου, μια ολιστική προσέγγιση 
της αντιμετώπισης της νόσου του Πάρκινσον 
πρέπει να περιλαμβάνει την έγκαιρη αναγνώριση 
και αξιολόγηση των μη κινητικών συμπτωμάτων. 
Συχνά, το σύμπλεγμα των μη κινητικών συμπτωμάτων 
δεν αναγνωρίζεται από τους επαγγελματίες του τομέα 
υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό μπορεί να οφείλεται 
στην τάση εστίασης στις κινητικές πλευρές της νόσου 
ή, ίσως, στην έλλειψη επίγνωσης της σύνδεσης 
φαινομενικά άσχετων μη κινητικών συμπτωμάτων 
και της νόσου.1,2,12 Χάρη στην πρόσφατη εργασία της 
Ομάδας για τα μη κινητικά συμπτώματα της νόσου 
του Πάρκινσον (Parkinson’s Disease Non-Motor 
Group, PDNMG) υπάρχουν πλέον διαθέσιμα 
επικυρωμένα εργαλεία για την αξιολόγηση των 
μη κινητικών συμπτωμάτων (NMS) της νόσου του 
Πάρκινσον, εργαλεία όπως το Ερωτηματολόγιο NMS 
(NMSQuest – που συμπληρώ νεται από τον πάσχοντα 
από τη νόσο του Πάρκινσον) και η Κλίμακα 
NMS (NMSS – που συμπληρώνεται από κάποιο 
επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης). 



Η δεύτερη αποτελεί ένα από τα εργαλεία που 
επικυρώθηκαν έπειτα από τους πλέον αυστηρούς 
ελέγχους, αφού εφαρμόστηκε και δοκιμάστηκε 
σε έναν διεθνή πληθυσμό περισσότερων από 
700 ασθενών. Ένας τρίτος λόγος για την ενδεχόμενη 
μη έγκαιρη αναγνώριση των μη κινητικών 
συμπτωμάτων επισημάνθηκε από μια πρόσφατη 
αναφορά στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιήθηκε 
το NMSQuest. Οι πάσχοντες ενδέχεται να 
μην αποκαλύψουν μια σειρά από μη κινητικά 
συμπτώματα –ειδικά τη σιελόρροια, τις δυσκολίες 
στην κατάποση, τα σεξουαλικά προβλήματα και 
ο πόνος– είτε λόγω αμηχανίας, είτε επειδή 
δεν γνωρίζουν ότι σχετίζονται με τη νόσο του 
Πάρκινσον.13 Τα μη κινητικά συμπτώματα που δεν 
εντοπίζονται μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση 
της οικονομικής επιβάρυνσης, ενώ ενδέχεται να 
έχουν και θεραπευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 
Γι' αυτόν το λόγο, η αξιολόγηση για τον εντοπισμό 
μη κινητικών συμπτωμάτων με χρήση της NMSS και 
του NMSQuest είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
αναγνώριση των συμπτωμάτων και, συνεκδοχικά, 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση του 
επιπέδου ανικανότητας και του κόστους φροντίδας 
των πασχόντων.1,14 Μάλιστα, τα χαρακτηριστικά 
των μη κινητικών συμπτωμάτων, όπως η οσφρητική 
δυσλειτουργία και η διαταραχή συμπεριφοράς του 
ύπνου REM, αποτελούν δυνητικούς προκλινικούς 

δείκτες της νόσου του Πάρκινσον και θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ενός 
πληθυσμού ατόμων «με κίνδυνο εμφάνισης της 
νόσου του Πάρκινσον». Κάτι τέτοιο θα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για την έγκαιρη θεραπεία με παράγοντες 
τροποποιητικούς της νόσου.

Η διαχείριση της νόσου του Πάρκινσον απαιτεί 
μια ολιστική προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή, 
εύρωστη αξιολόγηση και πολυεπιστημονική 
συμβολή (ανατρέξτε στο άρθρο για την διεπιστη-
μονική προσέγγιση της διαχείρισης της νόσου του 
Πάρκινσον στις σελίδες 18–23 αυτού του εντύπου). 
Αν και σε μεγάλο βαθμό θεωρείται ότι τα μη 
κινητικά συμπτώματα δεν έχουν ντοπαμινεργική 
βάση, στοιχεία από έναν μικρό αριθμό δοκιμών 
υποδεικνύουν ότι η κατάθλιψη, το σύνδρομο 
ανήσυχων ποδιών, οι διαταραχές της ουροδόχου 
κύστης, η κόπωση και η δυσκοιλιότητα μπορεί να 
ανακουφιστούν με ντοπαμινεργική θεραπεία.1,2,14 
Επιπλέον, τα άτομα με γνωστική έκπτωση, ψύχωση, 
υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
στυτική δυσλειτουργία ή σιελόρροια μπορεί να 
ωφεληθούν από τη χορήγηση συμπτωματικής 
αγωγής. Η ανταπόκριση κάποιων μη κινητικών 
συμπτωμάτων στις θεραπείες που χορηγούνται για 
την αντικατάσταση του ελλείμματος της ντοπαμίνης, 
όπως η λεβοντόπα, είναι ανεπαρκής.
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Ενώ η ντοπαμινεργική θεραπεία αποτελεί εδώ και 
πολύ καιρό το στυλοβάτη για την αντιμετώπιση των 
κινητικών συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον, 
ενδέχεται να επιταχύνει την εξέλιξη ορισμένων 
μη κινητικών συμπτωμάτων, όπως το σύνδρομο 
απορρύθμισης της ντοπαμίνης και την ορθοστατική 
υπόταση, τις παραισθήσεις και τις διαταραχές του 
ύπνου. Τα άτομα που υποβάλλονται σε μακροχρόνια 
θεραπεία με λεβοντόπα μπορεί να εμφανίσουν τα 
φαινόμενα «εξάντλησης» της δράσης του φαρμάκου 
(“wearing off ”), τα οποία μπορεί να σχετίζονται με 
μη κινητικά συμπτώματα, όπως το άγχος, τον πόνο ή 
την κόπωση. Αυτά τα άτομα ενδέχεται να ωφεληθούν 
από τη συνεχή ντοπαμινεργική διέγερση, όπως 
τα σκευάσματα, τα διαλύματα προς έγχυση και τα 
δερματικά έμπλαστρα παρατεταμένης/24ωρης 
αποδέσμευσης ή ακόμα και από την εν τω βάθει 
εγκεφαλική διέγερση.2

Συμπερασματικά, ο καθυστερημένος εντοπισμός 
των μη κινητικών συμπτωμάτων μπορεί να 
οδηγήσει σε ανικανότητα, κακή ποιότητα 
ζωής και αύξηση του κόστους φροντίδας της 
νόσου του Πάρκινσον για το κοινωνικό σύνολο. 
Τα μη κινητικά συμπτώματα όπως οι οπτικές 
παραισθήσεις, η άνοια και οι πτώσεις αποτελούν 
σημαντικές αιτίες νοσηλείας και εισαγωγής σε 
ιδρύματα, καθώς και τις κύριες πηγές κόστους της 
θεραπείας της νόσου του Πάρκινσον. Η αναγνώριση 
αυτών των συμπτωμάτων είναι, ως εκ τούτου, 
ουσιώδους σημασίας για τη διαχείριση της νόσου 
του Πάρκινσον και την πιο έγκαιρη πρόσβαση 
σε θεραπεία. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει 
να δοθεί στη σημασία μιας πολυεπιστημονικής 
προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της 
υποστήριξης των φροντιστών.15
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Οσφρητική δυσλειτουργία 
(αίσθηση της όσφρησης 

και της γεύσης)
Πόνος

Μυρμήγκιασμα (παραισθησία)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ 
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαταραχές της ουροδόχου κύστης 
(συχνότητα, επιτακτικότητα)

Ξηρότητα των ματιών (ξηροφθαλμία)
Στυτική δυσλειτουργία

Πτώσεις σχετιζόμενες με ορθοστατική υπόταση
Υπερσεξουαλικότητα 

(πιθανώς επαγόμενη από φάρμακα)
Ανάγκη χρήσης της τουαλέτας κατά τη 

διάρκεια της νύχτας (νυκτουρία)
Ορθοστατική υπόταση

Εφίδρωση

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Δυσκοιλιότητα, βαριά δυσκοιλιότητα
Σιελόρροια / υπερέκκριση σιέλου

Δυσφαγία / πνιγμονή
Ακράτεια κοπράνων

Απώλεια των γευστικών λειτουργιών 
της γλώσσας (αγευσία)

Ναυτία
(Γαστροοισοφαγική) παλινδρόμηση, εμετός

Μη ικανοποιητική κένωση του εντέρου

Τα ακόλουθα μη κινητικά συμπτώματα ενδέχεται 
να εμφανιστούν στους πάσχοντες από τη νόσο του 
Πάρκινσον. Δεν είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν 
στο σύνολό τους. Το προφίλ των συμπτωμάτων 
είναι διαφορετικό στον καθένα.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
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ΑΛΛΑ 
ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Θολή όραση
Διπλωπία
Κόπωση

Φολιδωτό, απολεπιζόμενο, κνησμώδες, ερυθρό δέρμα 
(σμηγματόρροια)

Πρόσληψη σωματικού βάρους 
(πιθανώς επαγόμενη από φάρμακα)

Απώλεια σωματικού βάρους

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Ανηδονία
Απάθεια, άγχος

Ελλειμματική προσοχή
Σύγχυση

Παραλήρημα (πιθανώς επαγόμενο από φάρμακα)
Άνοια

Κατάθλιψη
Παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, αυταπάτες

Ψυχαναγκαστική συμπεριφορά 
(συνήθως επαγόμενη από φάρμακα)

Κρίσεις πανικού
Επαναληπτική (στερεοτυπική) συμπεριφορά

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ

Υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
Αϋπνία

Διαταραχή συμπεριφοράς του ύπνου REM 
(ύπνος γρήγορων κινήσεων των οφθαλμών) και κινητικές 

διαταραχές μη σχετιζόμενες με τον ύπνο REM
Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και περιοδικές κινήσεις 

των κάτω άκρων
Διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο

Έντονα όνειρα
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Οι οικονομικές συνέπειες της νόσου του Πάρκινσον περιλαμβάνουν τόσο άμεσα όσο και έμμεσα κόστη. 
Τα άμεσα κόστη προκύπτουν από τη διαχείριση της πάθησης και περιλαμβάνουν το κόστος των φαρμάκων 
και της ιατρικής φροντίδας (π.χ. επισκέψεις στο γιατρό, εισαγωγές στο νοσοκομείο, εξετάσεις και διερευνητικές 
διαδικασίες). Τα έμμεσα κόστη είναι αυτά που προκύπτουν ως συνέπεια της πάθησης, αλλά δεν σχετίζονται 
άμεσα με την ιατρική της διαχείριση. Στη νόσο του Πάρκινσον, αυτά τα κόστη μπορεί να περιλαμβάνουν την 
πρόωρη συνταξιοδότηση ή την απόλυση του πάσχοντα, τη μείωση των ωρών εργασίας των φροντιστών του, 
καθώς και τα κόστη της πρόσθετης φροντίδας κατ' οίκον ή σε κάποιο ίδρυμα.1

Τα άμεσα κόστη φροντίδας μετρώνται ευκολότερα απ' ό,τι 
τα έμμεσα, οπότε αυτό μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση 
του λόγου για τον οποίο συχνά θεωρείται ότι αποτελούν ένα 
μεγάλο ποσοστό της συνολικής οικονομικής επιβάρυνσης. 
Τα φάρμακα, πιο συγκεκριμένα, συχνά θεωρούνται ακριβά 
αλλά εκτιμάται ότι, στη νόσο του Πάρκινσον, οι συνταγογρα-
φούμενες φαρμακευτικές αγωγές αποτελούν μόλις το 4,4% 
των δημοσίων δαπανών.2

Τα μη κινητικά συμπτώματα συντελούν σημαντικά στον 
οικονομικό αντίκτυπο της νόσου του Πάρκινσον στην 
κοινωνία. Οι οπτικές παραισθήσεις, η άνοια και οι πτώσεις 
αποτελούν σημαντικές αιτίες νοσηλείας και εισαγωγής 
σε ιδρύματα –κύριες πηγές κόστους στη φροντίδα 
της νόσου του Πάρκινσον– ενώ οι γαστρεντερικές 
επιπλοκές και η απώλεια του ελέγχου της ουροδόχου 
κύστης ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνέχιση της 
εργασιακής απασχόλησης (των πασχόντων).1

Όπως επισημάνθηκε από τους Kartik Logishetty, 
Chandni Chandiramani και Ray Chaudhuri στην 
εισαγωγή τους στα μη κινητικά συμπτώματα της 
νόσου του Πάρκινσον (ανατρέξτε στις σελίδες 9 έως 12), ο καθυστερημένος εντοπισμός των μη κινητικών 
συμπτωμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε ανικανότητα, κακή ποιότητα ζωής και γενική αύξηση του κόστους 
της φροντίδας των πασχόντων από τη νόσο του Πάρκινσον. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των συμπτωμάτων 
είναι, ως εκ τούτου, ουσιώδους σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου του Πάρκινσον και 
την πιο έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπεία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Dodel R, Reese J-P, Balzer M, Oertel WH. The economic burden of Parkinson’s disease. European Neurological Review 
2008;3(2 suppl):11-14

2. Huse DM, Schulman K, Orsini L, Castelli-Haley J, Kennedy S, Lenhart G. Burden of illness in Parkinson’s disease. 
Mov Disord 2005;20:1449-1454

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
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Του Δρ. Bastiaan R. Bloem, PhD, Κέντρο του Nijmegen για τη νόσο του Πάρκινσον, 
Πανεπιστήμιο Radboud, Ιατρικό κέντρο Nijmegen, Nijmegen, Ολλανδία

Παραδοσιακά, η διαχείριση της νόσου του Πάρκινσον πραγματοποιείται από ιατρούς μίας μόνο ειδικότητας, 
συνήθως νευρολόγους ή γηριάτρους, οι οποίοι παρέχουν θεραπεία βασιζόμενη κυρίως σε ντοπαμινεργικά 
φάρμακα και άλλες φαρμακολογικές παρεμβάσεις. Αυτή η θεραπεία είναι συνήθως αποτελεσματική στη μείωση 
των χαρακτηριστικών κινητικών συμπτωμάτων, όπως η βραδυκινησία, και στη μείωση της ανικανότητας.1

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση έχει περιορισμένο όφελος στην αντιμετώπιση των μη κινητικών συμπτωμάτων 
της νόσου του Πάρκινσον, όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η γνωστική έκπτωση, η δυσλειτουργία του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος (π.χ. διαταραχές της ουροδόχου κύστης, εφίδρωση, στυτική δυσλειτουργία) και 
των αισθητηριακών προβλημάτων. Μόνο κάποια από αυτά τα μη κινητικά συμπτώματα ανταποκρίνονται 
ικανοποιητικά στη ντοπαμινεργική θεραπεία. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά, όπως η ορθοστατική υπόταση ή 
οι παραισθήσεις, ενδέχεται να επιδεινωθούν με αυτού του τύπου την αγωγή.1

Πολλά άτομα με νόσο του Πάρκινσον πιστεύουν ότι ο χρυσός κανόνας της φροντίδας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια διεπιστημονική ομάδα με τη φροντίδα να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες 
τόσο του ασθενούς όσο και των μελών της οικογένειάς του και των φροντιστών του. Αυτή η διεπιστημονική 
προσέγγιση της θεραπείας μπορεί να απαιτεί τη συμβολή ενός αριθμού συνεργαζόμενων ειδικών του 
τομέα υγείας, όπως φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές –καθώς και υποστήριξη και 
συμβουλές από διαιτολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σεξολόγους– συμπληρωματικά προς την τυπική 
ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση τόσο των κινητικών όσο και των μη κινητικών συμπτωμάτων. 
Ενώ ο νευρολόγος καθορίζει το βαθμό σοβαρότητας της νόσου και βελτιστοποιεί την ιατρική φροντίδα 
προκειμένου να μειωθούν τα συμπτώματα, οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες του τομέα υγείας εργάζονται 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της νόσου και να βελτιωθεί η συμμετοχή του πάσχοντα 
στις καθημερινές δραστηριότητες.1

Πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της πολυεπιστημονικής αντιμετώπισης της νόσου 
του Πάρκινσον προέρχονται από την κλινική εμπειρία, αλλά τα στοιχεία για να υποστηριχθεί η χρήση της 
απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη. Ευτυχώς, έχουν πλέον αρχίσει να εμφανίζονται ικανοποιητικά επιστημονικά 
στοιχεία υπέρ της θετικής συμβολής των συνεργαζόμενων επαγγελματιών υγείας πολλαπλών ειδικοτήτων 
(ιδιαίτερα της φυσιοθεραπείας). Ωστόσο, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να αποδειχθεί η 
αποδοτικότητα της ολοκληρωμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης ως προς το κόστος.1,2

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η φυσιοθεραπεία είναι η θεραπεία για την αντιμετώπιση κάποιας 
σωματικής δυσλειτουργίας ή ενός τραυματισμού με φυσικά και όχι με 
φαρμακευτικά μέσα. Μια φυσική παρέμβαση, με συνεχώς αυξανόμενα 
ποσοστά επιτυχίας, είναι η χρήση τεχνικών με εξωτερικές υποδείξεις 
(cueing) – όπου εξωτερικές αισθητηριακές υποδείξεις, όπως οι ρυθμικές 
ακουστικές υποδείξεις, προτρέπουν το άτομο να κινηθεί. Αυτές οι 
τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον να 
ξεπεράσουν τα κινητικά τους ελλείμματα και να ανακουφίσουν κάποια 
μη κινητικά συμπτώματα.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
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Έχει αναπτυχθεί μια τεκμηριωμένη κατευθυντήρια οδηγία η οποία σκιαγραφεί τις φυσιοθεραπευτικές 
τεχνικές που είναι αποτελεσματικές στη διαχείριση της νόσου του Πάρκινσον3, η οποία επικαιροποιήθηκε 
αργότερα, το 2008.4 Η οδηγία αυτή έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση φυσιοθεραπευτών νόσου 
του Πάρκινσον (Association of Physiotherapists in Parkinson’s Disease Europe, APPDE) και διατίθεται στο 
διαδίκτυο (www.appde.eu). Περιλαμβάνει συστάσεις για την κλινική πρακτική που ακολουθείται στη νόσο 
του Πάρκινσον, συμπεριλαμβανομένων πολλών ιδιαίτερων συστάσεων που βασίζονται σε υψηλής ποιότητας 
τυχαιοποιημένες μελέτες. Μία από τις συστάσεις είναι η εφαρμογή στρατηγικών χρήσης των νύξεων. Αυτές 
οι στρατηγικές έχουν πολλά οφέλη για το σώμα –όπως βελτίωση του διασκελισμού, της στάσης του σώματος 
και της δυνατότητας έγερσης από την καθιστή θέση– ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση των 
πασχόντων αναφορικά με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων χωρίς πτώσεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης αναφορικά με την ισορροπία, γεγονός που ενδέχεται να συμβάλει στην 
ανακούφιση του άγχους, ενός συχνού μη κινητικού συμπτώματος που συσχετίζεται με την κατάθλιψη.

Ο χορός είναι μια άλλη χρήσιμη τεχνική που συνιστάται από τους φυσιοθεραπευτές. Μία ώρα αργεντίνικου 
τάνγκο έχει αποδειχθεί ότι διορθώνει τόσο την ισορροπία όσο και το διασκελισμό.5 Σε ένα μάθημα τάνγκο, 
η μουσική παρέχει την ακουστική νύξη και τα διαδοχικά βήματα του χορού ενεργούν ως στρατηγική κίνησης. 
Βέβαια, η δραστηριότητα αυτή αποτελεί από μόνη της μια μορφή άσκησης, κάτι που βοηθά εξαιρετικά στην 
αντιμετώπιση τόσο των κινητικών όσο και των μη κινητικών συμπτωμάτων.

Ωστόσο, ενώ οι στρατηγικές των υποδείξεων είναι σίγουρα αποτελεσματικές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, 
απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για τον καθορισμό των τρόπων διασφάλισης μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων.6 Περισσότερη προσπάθεια χρειάζεται, ιδιαίτερα, προκειμένου να επεκταθούν οι 
στρατηγικές των υποδείξεων και πέρα από το ιατρείο και να εφαρμοστούν υπό πραγματικές συνθήκες, 
εκεί όπου οι υποδείξεις χρειάζονται περισσότερο.

Η θεραπευτική άσκηση που παρέχεται 
από έναν φυσιοθεραπευτή μπορεί 
να ενισχύσει τη σωματική ικανότητα 
(σε επίπεδο δύναμης και ισορροπίας), 
καθώς και το διασκελισμό, την ταχύτητα 
και τη σχετιζόμενη με την υγεία 
ποιότητα ζωής.7 Δύο μελέτες άσκησης 
σε κυλιόμενο τάπητα παρείχαν στοιχεία 
που υποστηρίζουν ότι η θεραπευτική 
άσκηση μπορεί να βελτιώσει τις 
παραμέτρους του διασκελισμού, τις 
εργασίες που σχετίζονται με τα κάτω 
άκρα, αυξάνουν το μυϊκό όγκο και 
ενισχύουν το αίσθημα ευεξίας, που 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για κάποια μη κινητικά συμπτώματα, όπως η κατάθλιψη και το άγχος.8,9,10 
Ένα πρόγραμμα άσκησης θα βελτιώσει επίσης τη φυσική κατάσταση και, σε συνδυασμό με μια σειρά 
πνευματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κόπωσης. 
Η άσκηση μπορεί επίσης να βελτιώσει, εμμέσως, και άλλα μη κινητικά συμπτώματα, αν και τα θετικά 
στοιχεία προέρχονται κυρίως από μελέτες σε ηλικιωμένους ασθενείς που δεν πάσχουν από τη νόσο του 
Πάρκινσον. Για παράδειγμα, τα δραστήρια άτομα τείνουν να κοιμούνται καλύτερα, ενώ η εντονότερη φυσική 
δραστηριότητα έχει συσχετιστεί με μείωση της κατάθλιψης και βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. 
Η τακτική άσκηση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην επιβράδυνση ή την πρόληψη της οστεοπόρωσης, 
η οποία αποτελεί συχνό πρόβλημα των ατόμων με νόσο του Πάρκινσον. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί 
η εξακρίβωση του τι αρέσει και τι βρίσκει ασφαλές ο κάθε ασθενής στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
άσκησης που προσαρμόζεται στις προσωπικές του ικανότητες και προτιμήσεις. Εφόσον επιτευχθεί αυτό, 
διασφαλίζεται η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Οι καλοί φυσιοθεραπευτές μπορούν να λειτουργήσουν 
ως «προπονητές» των ασθενών και να αναπτύξουν αντίστοιχα προσαρμοσμένα προγράμματα. Μια μεγάλη 
κλινική μελέτη στην Ολλανδία –η μελέτη ParkFit11– αξιολογεί αυτήν τη στιγμή τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου 
«προπονητικού» ρόλου προκειμένου οι φυσιοθεραπευτές να επιτύχουν διαρκή αύξηση της καθημερινής 
φυσικής δραστηριότητας.
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ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο πρωταρχικός στόχος της εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να 
συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 
την προσαρμογή των δραστηριοτήτων αυτών προκειμένου να ενισχυθεί 
η ικανότητα των ατόμων να τις πραγματοποιούν, ενώ τροποποιείται και το 
περιβάλλον ώστε να υποστηριχθεί περισσότερο αυτή η συμμετοχή.

Το 2008, δημοσιεύτηκε μια τεκμηριωμένη κατευθυντήρια οδηγία για την 
εργοθεραπεία στη νόσο του Πάρκινσον με συστάσεις που καλύπτουν τα 
παραπεμπτικά, τις τεχνικές αξιολόγησης και τη θεραπεία.12 Τα ικανοποιητικά 
επιστημονικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της εργοθεραπείας στη 

νόσο του Πάρκινσον είναι πολύ λίγα, οπότε οι συστάσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση δεδομένα για τη 
φυσιοθεραπεία και από την εμπειρία που υπήρχε από την εργοθεραπεία σε άλλες παθήσεις, όπως η άνοια 
και η σκλήρυνση κατά πλάκας, όποτε αυτά θεωρήθηκαν ότι είχαν σχέση με τη νόσο του Πάρκινσον.

Η κατευθυντήρια οδηγία εστιάζει ιδιαίτερα στην 
ενθάρρυνση των δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης και 
στην ανταπόκριση στις ανάγκες των φροντιστών σε 
ζητήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 
και τη συμμετοχή. Επισημαίνεται, επίσης, η 
εκπαίδευση του πάσχοντα από τη νόσο του 
Πάρκινσον στον προσεκτικό σχεδιασμό της 
καθημερινής και της εβδομαδιαίας του ρουτίνας, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα επίπεδα 
ενέργειας, η επίδραση των φαρμάκων και η ταχύτητα 
πραγματοποίησης της κάθε εργασίας. Ένα πλάνο 
καθημερινών ή εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων 
μπορεί επίσης να βοηθήσει οργανωτικά τα άτομα 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την έναρξη 
ή τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων.

Ένας εργοθεραπευτής μπορεί επίσης να παράσχει συμβουλές σχετικά με εξειδικευμένο εξοπλισμό ή 
με αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση κινητικών ή γνωστικών 
στρατηγικών και η απόδοση των δραστηριοτήτων.

Αντιμετωπίζοντας εμπόδια – π.χ. κόπωση, κίνητρα, κοινωνικοί περιορισμοί και ψυχολογικά ζητήματα, όπως η 
κατάθλιψη, καθώς και άλλα μη κινητικά συμπτώματα – ένας εργοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει το άτομο να 
προσαρμοστεί αποτελεσματικότερα στην εξέλιξη της νόσου του Πάρκινσον και να διατηρήσει την αυτονομία του. 
Μπορούν να αντιμετωπιστούν ζητήματα επικοινωνίας, ενώ το περιβάλλον του σπιτιού μπορεί να προσαρμοστεί 
ώστε να μειωθούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με τα εντερικά προβλήματα.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο ρόλος ενός λογοθεραπευτή είναι να βοηθήσει τα άτομα να 
επικοινωνήσουν στο βέλτιστο δυνατό βαθμό αξιολογώντας και 
αντιμετωπίζοντας προβλήματα στο λόγο, τη γλώσσα και την επικοινωνία.

Το 2008, δημοσιεύτηκε μια τεκμηριωμένη κατευθυντήρια οδηγία για 
τη λογοθεραπεία στη νόσο του Πάρκινσον.12 Περιελάμβανε συστάσεις 
για να βοηθήσει τους λογοθεραπευτές στη λήψη κλινικών αποφάσεων και 
κάλυπτε τόσο την αξιολόγηση όσο και τη θεραπεία. Οι θεραπευτικοί στόχοι 
καλύπτουν τρεις βασικές περιοχές: τις διαταραχές του λόγου (υποκινητική 
δυσαρθρία), τις διαταραχές της κατάποσης και τη σιελόρροια.
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Δύο από τις ιδιαίτερες συστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του 
λόγου. Η μία σύσταση είναι ο περιορισμός της αξιολόγησης της δυσαρθρίας 
στη νόσο του Πάρκινσον διαπιστώνοντας αν τα άτομα χρήζουν ή όχι ειδικής 
εντατικής θεραπείας (Θεραπείας φωνής Lee Silverman (Lee Silverman 
Voice Treatment, LSVT) ή Λογοθεραπείας περιορισμού της έντασης της 
φωνής (Pitch Limiting Voice Treatment, PLVT).13,14 Η άλλη ιδιαίτερη σύσταση 
είναι ότι, αν συνιστάται η θεραπεία PLVT ή η θεραπεία LSVT, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 
τέσσερις εβδομάδες προκειμένου να αποκομιστεί το μέγιστο όφελος.12 Μια 
άλλη μελέτη έδειξε ότι η λογοθεραπεία μέσω βιντεοτηλεφώνου μπορεί να 
είναι αποδοτική ως προς το κόστος.15

Στο πεδίο της σιελόρροιας υπάρχουν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι οι 
εγχύσεις βοτουλινικής τοξίνης μπορούν να μειώσουν την παραγωγή σάλιου, χωρίς όμως να βελτιώνουν τη 
φυσιολογία της κατάποσης.16 Στο πεδίο της δυσφαγίας, μια μικρή πιλοτική μελέτη έδειξε ότι η καθημερινή 
κατάποση με προσπάθεια (υποβοηθούμενης με την παροχή βιοανάδρασης) για δύο εβδομάδες βοήθησε στη 
μείωση της δυσφαγίας στα άτομα με νόσο του Πάρκινσον.17

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

Η προσέγγιση της αντιμετώπισης της νόσου από μια διεπιστημονική ομάδα, 
συνδυάζοντας τόσο φαρμακολογικές όσο και μη φαρμακολογικές θεραπείες, 
φαίνεται να αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική για μια πάθηση τόσο περίπλοκη και 
τόσο πολύπλευρη όσο η νόσος του Πάρκινσον. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αυτή η ανάγκη, κέντρα εξειδικευμένα στη νόσο του Πάρκινσον έχουν αρχίσει 
να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα και διεπιστημονικά προγράμματα υγειονομικής 
περίθαλψης στο πλαίσιο της κλινικής πρακτικής που ακολουθούν. Το Εθνικό 
ινστιτούτο υγείας και κλινικής αριστείας (National Institute for Health and Clinical 
Excellence, NICE) που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ανεξάρτητο 
οργανισμό υπεύθυνο για την παροχή καθοδήγησης σε εθνικό επίπεδο για την 
προαγωγή της καλής υγείας και την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κακής 

υγείας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Ινστιτούτου αυτού συνιστούν την τακτική πρόσβαση σε μια ευρεία σειρά 
επαγγελματιών του τομέα υγείας και συναφών συνεργαζόμενων ειδικοτήτων.18

Η καλή ομαδική εργασία και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων της κοινής στοχοθέτησης και της 
συνεισφοράς στα σχέδια θεραπείας, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία της διεπιστημονικής 
προσέγγισης για την αντιμετώπιση της νόσου του Πάρκινσον. Οι στόχοι θα πρέπει να ορίζονται όχι μόνο 
αναφορικά με τη σοβαρότητα και τα συμπτώματα της νόσου, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
και την κινητικότητα, την ανεξαρτησία και τις κοινωνικές σχέσεις. Έχει σημασία το θεραπευτικό σχέδιο 
να προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες του κάθε ατόμου, ενώ πρέπει και να εμπλέκει τον άμεσο 
φροντιστή, την οικογένεια και τους φίλους, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση 
των στρατηγικών φροντίδας στις καθημερινές δραστηριότητες και συνήθειες.1

Η βέλτιστη διεπιστημονική προσέγγιση θα περιλαμβάνει και τις ανάγκες του φροντιστή. Για παράδειγμα, 
η εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους φροντιστές να αντιμετωπίσουν πιο περίπλοκες καταστάσεις, 
καθυστερώντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη υποβοηθούμενης φροντίδας ή της εισαγωγής του 
πάσχοντα από τη νόσο του Πάρκινσον σε κάποιο ίδρυμα.1

Αν και είναι διαθέσιμα τα επιστημονικά στοιχεία για συγκεκριμένες παρεμβάσεις από συνεργαζόμενους 
επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, απαιτείται η διενέργεια περισσότερων ποιοτικών κλινικών 
δοκιμών ώστε να ενισχυθούν τα πλεονεκτήματα της διεπιστημονικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν είναι περισσότερο αποτελεσματική σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. 
Για παράδειγμα, η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών ενδέχεται να μειώσει την κατανόηση των συστάσεων 
ή την ικανότητα απομνημόνευσης νέων στρατηγικών κίνησης, οπότε πρέπει να διεξαχθούν ειδικές μελέτες 
που να επικεντρώνονται σε υποομάδες ασθενών με ή χωρίς γνωστική έκπτωση.1
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Τα στοιχεία για την ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση εξακολουθούν να είναι περιορισμένα και 
απαιτείται περισσότερη προσπάθεια προκειμένου να υποστηριχθεί το γενικό αίσθημα ότι η διεπιστημονική 
φροντίδα βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας και οδηγεί σε καλύτερες εκβάσεις για τους ασθενείς. 
Υπάρχει, επίσης, η ανάγκη να καθοριστεί ποια συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
διεπιστημονική προσέγγιση, καθώς και αν μια «θεραπεία πασπαρτού» είναι το ίδιο αποτελεσματική με μια 
θεραπεία προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες του κάθε ατόμου.1

Μια επιτυχημένη προσέγγιση είναι το ParkinsonNet,19 ένας πρωτοποριακός οργανισμός υγειονομικής 
περίθαλψης που δημιουργήθηκε στην Ολλανδία για να βοηθήσει τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον να βρουν 
πληροφορίες, να λάβουν αποφάσεις σε σχέση με τις προσωπικές τους ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και 
να εντοπίσουν ειδικούς στη νόσο του Πάρκινσον που προσφέρουν τη βέλτιστη θεραπεία, δημιουργώντας 
με αυτόν τον τρόπο το δικό τους δίκτυο περίθαλψης.

Το ParkinsonNet ξεκίνησε να λειτουργεί το 2004 και αυτήν τη στιγμή έχει περισσότερους από 700 φυσιοθε-
ραπευτές, 250 εργοθεραπευτές και 250 λογοθεραπευτές που συνεργάζονται καλύπτοντας περισσότερα από 
τα δύο τρίτα της χώρας. Αυτοί οι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τις επιλογές θεραπείας 
για να βρουν ένα πλήρως συμπληρωματικό σχέδιο υγειονομικής φροντίδας, ενώ ο ασθενής μπορεί να παρακο-
λουθήσει τις συζητήσεις τους και να συμμετάσχει σε αυτές, εφόσον το επιθυμεί. Ο στόχος είναι μέχρι το 2011, 

ολόκληρη η Ολλανδία να έχει υιοθετήσει τα δίκτυα του ParkinsonNet, ενώ θα προστεθούν και οι ειδικότητες που 
σχετίζονται με τη φροντίδα των οικογενειών ατόμων με τη νόσο του Πάρκινσον. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με μια 
μεγάλη, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 700 ασθενείς,20 το δίκτυο ParkinsonNet 
βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα φροντίδας των πασχόντων ενώ περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τα κόστη.

Φυσικά, με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην εποχή μας, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τους 
προϋπολογισμούς και την αποδοτικότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης ως προς το κόστος. Η προσφορά 
στον ασθενή μιας ολόκληρης ομάδας επαγγελματιών αντί για τον ένα μεμονωμένο εργαζόμενο νευρολόγο, έχει 
προφανώς μεγαλύτερο κόστος σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Ωστόσο, προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η 
αρχική επένδυση θα αντισταθμιστεί από μεγάλα κέρδη σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της 
μεγαλύτερης κινητικότητας και ανεξαρτησίας, του περιορισμού των επιπλοκών της νόσου, όπως οι πτώσεις ή οι 
τραυματισμοί που σχετίζονται με αυτές, και της μειωμένης ανάγκης για δαπανηρή οικιακή υποστήριξη ή ακόμα 
και την εισαγωγή σε κάποια μονάδα φροντίδας. Και, το πλέον σημαντικό, μια διεπιστημονική προσέγγιση θα 
βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής· για αυτό και μόνο αξίζει και με το παραπάνω να πραγματοποιηθεί 
αυτή η επένδυση!



23

12. Sturkenboom IH, 
Thijssen MC, Gons-van 
de Elsacker JJ, Jansen IJ, 
Maasdam A, Schulten M, 
Vijver-Visser D, 
Steultjens EM, Bloem BR, 
Munneke M. Ergotherapie 
bij de ziekte van Parkinson. 
Een richtlijn van Ergotherapie 
Nederland, Utrecht / 
Den Haag:Uitgeverij 
Lemma, 2008.

13. Ramig LO, Countryman 
S, Thompson LL, Horii Y. 
Comparison of two forms 
of intensive speech 
treatment for Parkinson 
disease. J Speech Hear Res 
1995;38:1232–51

14. de Swart BJ, Willemse 
SC, Maassen BA, Horstink 
MW. Improvement of 
voicing in patients with 
Parkinson’s disease by 
speech therapy. Neurology 
2003;60:498–500

15. Tindall LR, Huebner RA, 
Stemple JC, Kleinert HL. 
Videophone-delivered voice 
therapy: a comparative 
analysis of outcomes to 
traditional delivery for 
adults with Parkinson’s 
disease. Telemed J E Health 
2008;14:1070–7

16. Nobrega AC, 
Rodrigues B, Melo A. 
Does botulinum toxin 
injection in parotid glands 
interfere with the swallowing 
dynamics of Parkinson’s 
disease patients? 
Clin Neurol Neurosurg 
2009;111(5):430-432

17. Felix VN, Correa SM, 
Soares RJ. A therapeutic 
maneuver for oropharyngeal 
dysphagia in patients 
with Parkinson’s disease. 
Clinics (Sao Paulo) 
2008;63:661–6

18. CG35 PARKINSON’S 
DISEASE. National clinical 
guideline for diagnosis and 
management in primary 
and secondary care. 
NICE, London, 2006. 
http://guidance.nice.org.uk/ 
CG35/Guidance/pdf/
English (accessed 26 May 
2010)

19. Nijkrake MJ, 
Keus SH, Overeem S, 
Oostendorp RA, Vliet 
Vlieland TPM, Mulleners W, 
Hoogerwaard EM, 
Bloem BR, Munneke M. 
The ParkinsonNet 
concept: development, 
implementation and initial 
experience. Mov Disord 
2010;25:823-829

20. Munneke M, 
Nijkrake MJ, Keus SH, 
Kwakkel G, Berendse HW, 
Roos RA, Borm GF, 
Adang EM, Overeem S, 
Bloem BR. Effi cacy 
of community-based 
physiotherapy networks 
for patients with 
Parkinson’s disease: 
a cluster-randomised 
trial. Lancet Neurol 
2010;9:46-54

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Van der Marck MA, 
Kalf JG, Sturkenboom 
IHWM, Nijkrake MJ, 
Munneke M, Bloem BR. 
Multidisciplinary care for 
patients with Parkinson’s 
disease. Parkinsonism 
and Related Disorders 
2009;15(S3):S219-223

2. Graziano M. Illustrations 
of physiotherapy interventions 
in Parkinson’s disease. 
European Neurological 
Review 2008;3(2):S15-18

3. Keus SH, Bloem BR, 
Hendriks EJ, 
Bredero-Cohen AB, 
Munneke M. 
Evidence-based analysis 
of physical therapy in 
Parkinson’s disease 
with recommendations 
for practice and 
research. Mov Disord 
2007;22:451-60

4. Keus SH, Munneke M, 
Nijkrake MJ, Kwakkel G, 
Bloem BR. Physical therapy 
in Parkinson’s disease: 
evolution and future 
challenges. Mov Disord 
2009;24:1-14

5. Hackney ME, Earhart 
GM. Effects of dance 
on movement control in 
Parkinson’s disease: a 
comparison of Argentine 
tango and American 
ballroom. J Rehabil Med 
2009;41:475–81

6. Nieuwboer A, 
Kwakkel G, Rochester L et 
al. Cueing training in the 
home improved gait-related 
mobility in Parkinson’s 
disease: The RESCUE 
trial. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2007;78:134-40

7. Goodwin VA, 
Richards SH, Taylor RS, 
Taylor AH, Campbell 
JL. The effectiveness of 
exercise interventions for 
people with Parkinson’s 
disease: a systematic review 
and meta-analysis. Mov 
Disord 2008;23:631–40

8. Dibble LE, Hale TF, 
Marcus RL, Droge J, 
Gerber JP, Lastayo PC. 
High-intensity resistance 
training amplifi es muscle 
hypertrophy and functional 
gains in persons with 
Parkinson’s disease. Mov 
Disord 2006;21:1444–52

9. Fisher BE, Wu AD, 
Salem GJ et al. The effect of 
exercise training in improving 
motor performance and 
corticomotor excitability in 
people with early Parkinson’s 
disease. Arch Phys Med 
Rehabil 2008;89:1221–9

10. Kurtais Y, Kutlay 
S, Tur BS, Gok H, 
Akbostanci C. Does 
treadmill training improve 
lower-extremity tasks in 
Parkinson disease? A 
randomized controlled 
trial. Clin J Sport Med 
2008;18:289-91

11. van Nimwegen M, 
Speelman AD, Smulders K, 
Overeem S, Borm GF, 
Backx F, Bloem BR, 
Munneke M. Rationale and 
design of the ParkFit study: 
a randomized controlled 
trial to increase physical 
activity in patients with 
Parkinson’s disease. Mov 
Disord 2009;24(Suppl. 1): 
S284-S285



24

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Η κατάθλιψη εμφανίζεται για μεγάλες χρονικές 
περιόδους περίπου στο 40% των ατόμων με νόσο 
του Πάρκινσον. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί 
για σύντομες περιόδους σχεδόν σε όλους τους 
πάσχοντες από τη νόσο του Πάρκινσον.

Πέραν από τις δυσάρεστες επιπτώσεις που έχει 
η κατάθλιψη στη διάθεση, μπορεί επίσης να 
επιδεινώσει πολύ περισσότερο όλα τα υπόλοιπα 
συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον.

Στους πάσχοντες από τη νόσο του Πάρκινσον, 
η κατάθλιψη εμφανίζεται με διαφορετικό προφίλ 
συμπτωμάτων απ' ό,τι στους μη πάσχοντες. Το προφίλ 
συμπτωμάτων στους πάσχοντες από τη νόσο του 
Πάρκινσον περιλαμβάνει υψηλότερα ποσοστά 
άγχους, θλίψης χωρίς ενοχές ή αυτοκατηγορία και 
χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών παρά τα υψηλά 
ποσοστά αυτοκτονικών σκέψεων.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι «Δεν μπορείτε να φα
να έχεις κατάθλιψη. Τίποτα δεν έχει σημασία. 
Δεν κοιμάμαι τη νύχτα και δεν απολαμβάνω πια 
τη ζωή. Νιώθω ότι πρέπει πραγματικά να ξεπεράσω
αυτήν την κατάσταση κι αν το να επανακτήσω τον 
έλεγχο της ζωής μου σημαίνει να χάσω τον έλεγχο 
κάποιου συμπτώματος, τότε αυτό θα κάνω».

Ντίνου (Dinu), 44 ετών, Ρουμανία

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

Οι κκκκκκκκκκκρίσεις πανικού χαρακτηρίζονται από 
ττττηττττττττττττ ν ξαξξξξξξξξξ φνική εμφάνιση έντονου άγχους, 
ππποποππποππππππππ υ σσυσσσσσσσσσ σχετίζεται με αρκετά ψυχολογικά
συυυυυυυυυυυυυυμππππππππππτώτττττττττ ματα. Τα επίπεδα άγχους εκτινάσσονται 
απππό όόόόόόόόόόόόόόό τοοοοοοοοοοοοοοοο μηδέν στο 100 σε ελάχιστο χρόνο 
και, σ σ  σ ε γεγγγγγγγγγγγγγγγγγ νικές γραμμές, το άτομο έχει επίσης
αίσθθθθθθθημηημημηηηηηηηηη ααα αααααα παλμών και εφίδρωση. Άλλα κοινά
συμπττττώττττττττττττττ μμαμμμμμμμμμμμμμμ τα είναι το τρέμουλο, το λαχάνιασμα, 
ο πόνοοοοοοοοοοοοοοοοοος ςςςςςςςςςςς σστσσσσσσσσσσσ ο στήθος, η ζαλάδα, ο φόβος
επικείμεεεεεεεεεεεεεενοοονοοοοοοοοονοοου θανάτου ή το μυρμήγκιασμα. 
Συχνά υπππππππππππππππππάράράράράράράρράράρρράρρρράρρρρχει το αίσθημα ότι όλα είναι 
συγκεχυμμένένένένένένένένένένένένένένένέένένέννα και εξωπραγματικά.

«Μερικές φορορορρορρορορορρέςέέέ  έχω μεγάλα επεισόδια άγχους 
και πανικού, ππππππππποοουοοοοοοο  διαρκούν έως και τρεις ώρρρρρρρρρρεςεςεςεςεςεςεςεςεςε , , 
με βαριά, γρήγγγγγγγγγγοοοοροοοοοο η αναπνοή, πόνο στηνηννννηνηνηνν  
κοιλιά, ναυτία κκκκκκκκκαιααααααααα  κάποιες παραισθσ ήσειςςς.ς.ςςςςς  
Εμφανίζονται ανανανναν πάντεχα, ενώ βρίσκομμμμμμμμμμαιαι σ σε ε 
κάποιο κατάστημα ή ενώ βλέπω μια ταιννίνίννννννν α.α.  
Απλώς δεν ξέρω πότε θα εμφανιστούν.
Ξαφνικά με κυριεύει ένα αίσθημα έντονονονονονονονοουυ υ υυυυυυ
φόβου και τρόμου. Απλώς χάνω τοννν έλεεεεεγχγχγχγχχγχγχγχγχχγχγχχγχχο»ο»ο ..

Έλενα (E( lena), 67 ετών, ΜάΜ λτα
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ΥΠΝΟΣ

Τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον μπορεί να 
εμφανίσουν μια σειρά από διαταραχές του ύπνου, 
όπως η αϋπνία, οι παραϋπνίες και η υπνηλία κατά τη 
διάρκεια της ημέρας (υπερβολική υπνηλία ή ξαφνική 
έναρξη του ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας).

Η αϋπνία αποτελεί συχνό και σημαντικό πρόβλημα 
λόγω των επιπτώσεων της έλλειψης ύπνου στην 
ποιότητα ζωής. Αφού αναγνωριστεί ένα πρόβλημα
ύπνου, το πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή του είναι
να διαγνωστεί ο τύπος της αϋπνίας και να εντοπιστούν
οι πιθανοί παθολογικοί ή ψυχολογικοί παράγοντες
που ενδέχεται να διαταράσσουν το νυχτερινό ύπνο. 
Το επόμενο βήμα είναι η παροχή των κατάλληλων
συμβουλών αναφορικά με την υγιεινή του ύπνου 
(δηλαδή, τον έλεγχο των παραγόντων που ενδέχεται 
να παρεμποδίζουν τον ύπνο).

«Είμαι ένας άντρας, 55 ετών: Σηκώνομαι τουλάχιστον 
μία φορά τη νύχτα για να πάω στην τουαλέτα, κάτι που 
δεν είναι ασυνήθιστο. Αλλά να ξυπνάω στις 2 το πρωί 
και να ξέρω ότι θα μείνω ξάγρυπνος για την υπόλοιπη
νύχτα, αυτό είναι εξαντλητικό, ειδικά όταν συμβαίνει 
τέσσερις-πέντε φορές το μήνα».

Χάβελ (Havel), 55 ετών, Δημοκρατία της Τσεχίας

«Ο σύζυγός μου φωνάζει, κλωτσάει και ουρλιάζει 
το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Αναγκαζόμαστε 
να κοιμόμαστε σε διαφορετικά δωμάτια. Φωνάζει 
τόσο δυνατά που τον ακούνε ακόμα κι οι γείτονες».

Φλορίν (Florine), 62 ετών, Βέλγιο

ΣΤΕΡΕΡΕΡΕΡΕΡΕΕΕΡΕ ΕΟΟΟΟΟΟΟΟΤΥΤΥΥΤΥΤΥΤΥΤΥΤΥΤΥΤΥΤΥΤΥΤΥΤΥΤΥΥΥΤΥΤΥΥΥΥΥΥΥΥΥΤ ΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΠΙΠΙΠΙΠΙΠΠΠΙΙΠ ΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΗΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΗΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΗΚΗΗΚΗΗΚΗΚΚΗ ΣΣΣΣ Σ ΣΣ ΣΣΣΣΣΣΣΣ Σ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΣΣΣΣΥΥΥΥΜΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η στερεοτυτ πικήκήκκήκήκήκήκήκήκκήκήκήκήκήκήήήήήή σσ σσ σσ σ σ σσ συμμμμμμμμυμμμμμμμμμμμμμμμμμπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπππεππ ριριρριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριρρρρ φοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφφοφοφφφφ ρράρρρρρρρρρρρρ  χαρακτηρίζεται από 
το ψυχχαναα αγαγα κααααστστσττστστττστττστστστττττστττττστττττικικικικκικικικικκκικικικικικκκικικκκκικκό ό ό όόόόόό ό ό όόό ό ό ό όόό όόόόό ενενενεννενεννννννενεννννενενννννννδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδδδιδδδιδιδδιδιδιαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφααφαφαφαφαφαφφφαφφαφαφφφέρέέρέρέρέέέρέέέέέ ον για επαναληπτικές,
μηχανικές ςςςς ερρρρρρργαγαγαγαγαγαγαααγαγγγ σίσίσίσίσίσίσίσίσίσίσίίσίσίσίσίσίσίσίίσίίσσσσίσίσσίσσσσ εςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςςεςεςεςεςεςεςες κ κκκ κκκ κ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιααιαιαιαιαα  τ ττττ τ τ ττ ττττττ τ ττττηνηνηνηνννννννννννη  πππππππραγματοποίησή τους.
Παραδείγίγίίίίγίγίγίγίγγγμαμαμμαμμαμμμαμαμμμαμαμαμμμαμμμ ταταταταταταταταταατατταττταττττ  σ σ σ σ σ σσ σσ σσ σ  σ σστετετετετετετετετετετετετετετετεττετεττετεττ ρερερερερερερερερερερερερερερεερερερερερερρεερεερεοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοτοτοτοο υπυπυπυυπυπυπυπυπυπυπυπυπυπυπυπυυπυπυυπυπππυ ικκκκκκκκικκκκής συμπεριφοράς που
έχουν δοθεθεθεθεθεθεθθεθεεθεεθεθθεθεθεεεθεεεεθεεεεθεεί ίί ίίίί ίίίί απαπαπαπαπαπαπππαπαπαπαπααπααπαππππαπππππό ό όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό μέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμμέμμέμμέμμμμ ληηληηληληηληληληληληληηληληη τττ ττ τ ττ τττηςηηςηηςηηηςηςηςηηηηςηςηηηη  EEEEEEEEEEPDA περιλαμβάνουν
δρασασαστητηηηηριρρρ ότότότόττότότότττότότότόττττότόττττττττητητητητητητητητητητητητητηηητητητητητητηηητεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςςεςςςεεςς όό όό όόό όό ό όόό όόόόόόόόόόπωπωπωπωπωπωπωπωπωπωπωπωππωπωπωπωπωπωπωπωππωωωωπως ςςςςςς ςς η η η συσυσυυσυυσυυυυυυυσυλλογή βότσαλων και 
η όσο το δδδδδυνατόν τελειότόττττττττττττεεεερεεεεε η στοίχισή τους, η 
αποσυναρμολόγηση καιι η η η η η  η η ηηη επανασυναρμολόγηση 
πόμολων και η κατασκευυυυυευευευυευυευευυυυυήήή ήήήήήήήήήήήή εκατοντάδων μικρών 
ξύλινων κουτιών.

«Ήμουν κάπως ιδεοληππππππππππτττιτιτττττ κκκήκκκκκκκ  προτού διαγνωσθώ αλλά 
έχω γίνει ακόμα περισσσσσσσσσσσότότότότότότότότότερεεε ο από τότε που ξεκίνησα 
τα φάρμακα. Όταν επέέέέέέέστστστστστστστστσττρρρερρρρρρρ φα στο σπίτι με τα ψώνια 
παρατηρούσα ότι τακττκτκτκττκτττττοππποπππποιούσα τις κονσέρβες 
σύμφωνα με το μέγεθοοοοοοοοος ς ς ς ςςς ς ς και το χρώμα τους… 
Τους τελευταίους τρειςςςςςςςςς μμμμ μμμμμμήνες έχω φτιάξει δεκαπέντε 
παζλ των 1000 κομματτατατταττττα ιώιώιώώώώιώιώώώι ν και μόλις τέλειωσα ένα 
των 500 κομματιών σεσεσεσεσεσεσεσσεσε 111111110 ώρες».

Κλάους (Klaus), 47 ετώτώτώτώτώττώτώτώτών, Γερμανία
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ΟΣΦΡΗΣΗ

Η μειωμένη αίσθηση της όσφρησης και της
γεύσης αναγνωρίζεται ως ένα πολύ πρώιμο 
χαρακτηριστικό που μπορεί να ανιχνευθεί σε 
κάποια πρωτοδιαγνωσθέντα άτομα με νόσο τττττττττττττουυυυυυυυυυυυυυυυυ 
Πάρκινσον που δεν υποβάλλονται σε θερααααααππεπππππππππππππππ ίααααααααααααααααααααα. 
Προκαλείται από τη βλάβη των νευρικών ν νν ννν νννννν
κυττάρων στην περιοχή του εγκεφάλου υ υ υυ υυ υυυυυ ποουυυυ υυυυυυυυυυυυυυυ
ελέγχει την αίσθηση της όσφρησης. ΑνΑνΑνΑνννΑνΑνννΑννΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑΑνΑ  κααααιαιαιααααααααααααααα  
αυτό το σύμπτωμα δεν προκαλεί σωωωωωωωωωωωμμμμαμμμμ τιττιτιτιτιτιτιτιιτιτιττττττ κή 
ανικανότητα, μπορεί να επηρεάσειιιιιιιιιιιι τ τ ττηνηννννννηννηνηνηνννννηννννν απόλαυση 
του φαγητού (συμπεριλαμβανομμμμμμμμμμμμμμμμέέένένέέέέέέέέέέέέέέέ ηςηςηςηςηςηςηςςηςηςηηηςηηηηηηη  της 
μειωμένης αντίληψης της γεύσηηηςηηηηηηηηηηηηηηηηη  ττττττττττττττττωωνωω  τροφών) 
στο πλαίσιο της καθημερινής ς ςςς ζωζωζωζωζωζωζζωζωζζωζωζωζωζωζωζωζζζζωωωήήήήήήςήήήήήήήήήήήήήή . Στο μέλλον,
η γρήγορη αναγνώριση αυτττττττττττττούούούοοοούοούοοοούούούοούοοού τ τττου συμπτώματος 
μπορεί να είναι σημαντική ή ή ήή ήήήήήήή γιγιγιγιγγιγιιγιγιιγιγιγιγιγγγ ααα αααααααααααα την έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου τουυυυυυυυυυυυυυυυ ΠΠ ΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠάάάάάράάάάάάάάάάά κινσον.

«Ανατρέχοντας στο πααααααααρερρρρερερρρρρρ λθόν, η απώλεια της 
αίσθησης της όσφρηηηηηηηηηησησσσσσσσσσ ς και, κατά συνέπεια, της 
γεύσης ήταν ένα σχχχχχχχχχχετεεεετετεετεε ικά πρώιμο σύμπτωμα, αν και
τότε δεν το συνειδδδδδδδδδδδδδδδδηηηηηηητηηη οποιήσαμε. Για εμένα ήταν 
καταστροφικό κκκκκκκκκκαθααααααααααα ώς ασχολούμουν ενθουσιωδώς 
με τη μαγειρικκκκκκκή ήήήήήήήήή σε ερασιτεχνικό επίπεδο και μου
αφαίρεσε μεγάλο μέρος της απόλαυσης του 
φαγητού και του κρασιού. Από τότε που ξεκίνησα 
μια νέα θεραπεία, έχω ανακτήσει την αίσθηση 
της όσφρησης και της γεύσης και μπορώ πλέον 
να απολαύσω ένα ποτήρι κρασί, ενώ πριν δεν 
είχε διαφορά από το νερό».

Καρλ-Χένρικ (Carl-Henrik), 77 ετών, Σουηδία

ΟΥΡΟΔΟΧΟΟΣ ΚΥΣΤΤΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ

Τα σσυμπτώματα του ουυροποιητικούύύύύ ύύύύύύύύύύύύύύύύ αποτελούν
συχνή ή αιτία πρόκλησης δυσφορρρρρρρρρρρρρρρρρίαίαίαίαίααίαίαίαίαααααίααίί ς στα άτομα 
με νόσο του Πάρκινσον. Το ο αία τιτιτιτιτιτιιιτιιιτιιιιιιιοοο οοοοοοοοο ή τα αίτια 
πρπ έπει να εξετε άζά ονται ξεχωρριριριριρριιρρρρρρρρρρρρρ στά σε κάθε άτομο.
Θαα πρέπεει να αποκλειστούούύύούούούούούούύύούούούύούύούύνν νννννννννν τυχόν προβλήματα με 
την ουροοδόχοο κύστητ  ήήήήή τττττττττττττηηηηηνηηηηηηηηηηηηηηη  ουρήθρα όπως και οι 
ανεπιθθύμμητες ενέργργγργγργγρ ειειιιιιιιιιιιιιιεςεςεςεςεςεςεεςεςεςεςεςεςεεςεςεςεεςεςεςςεςεςε  φαρμάκων. Η νόσος του 
Πάρκινσον και άλλάλλλλάλλλλελελελελελλελελεελελελελλελελλεεες ς ςςςς ςς ς ςς ςςς ςς ςςς ς ςς ς μμμμομμμμμμμ ρφές Παρκινσονισμού, 
όπως η πολλαπλή ή ήή ήήήή ή ήή  ή ήήήή σσσσσσσσσσσσσυσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ στηματική ατροφία, μπορούν 
επίσης να πρππ οκκκκκκαλαλαλαλαλλαλλαλαλαλλαλαλαλαλλαλλλλαλλλλαλααλλλαλέσέέέέέέέέέέέέέέέέ ουν αυτά τα συμπτώματα.
Η διδ αχείρισηηηηηη θ θ θ θθθθθθθθ θθθθθθθθθθα α α α ααα αα αα α αα α α αα ααα ππππρππππππππ έπει να πραγματοποιείται από 
ουρολόγο σσε εεεεε εε ε εεεεε σσσσσσσσυσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ νεργασία με το νευρολόγο.

«Τ«Τα συυμππππππτώτώτώτώτώτώττώτώώτώτώτώτώώμμμμμμαμμμ τα του ουροποιητικού μού προκαλούν 
τεράσττιοιο πππππππππππρόβλημα. Πρέπει να πηγαίνω επειγόντως 
σττηνη  ττουουυυυυυυυυυυααλα έτα και έπειτα γίνομαι νευρωτική αν και
ξέέρωρω όόόόόόόόόόττττιτττττ  πρόκειται απλώς για ορμή. Καταλήγω να 
μηην πίπίπίπίπίπίπίπίπίπίνω τίποτα τρεις ώρες πριν από κάποια έξοδο. 
Έππππειειειειιειειειεειε τττα, επειδή καταπιέζω την ανάγκη να πάω στην 
τοοοοοοοοουυυαυυυυυ λέτα, παθαίνω ουρολοιμώξεις και πρέπει να
πππππαπππ ίρνω αντιβιοτικά. Τώρα τελευταία έχω κρίσεις 
πανικού λόγω της ανησυχίας μου ότι πρέπει να πάω 
στην τουαλέτα… Απ' όλα τα προβλήματα που έχω 
ν' αντιμετωπίσω, αυτό είναι το πιο ενοχλητικό!»

Μαρίκα (Marica), 59 ετών, Σλοβενία

ΚΟΠΩΣΗ

Η κόπωση είναι ένα περίπλοκο σύμπτωμα που 
ενεε δέχεται να περιλαμβάνει αίσθημα εξάντλησης,
κούρύρύρύρύρύρύρύρύρύρύύρύρύρύρύύύρύρύρύρρασα ης ή έλλειψης ενέργειας. Δεν θα πρέπει 
να συγχέχέχέχέχέχέχέχέχέχχχέχέχέχέέέέέετετετεεεεεεεετεεεεεται με την υπνηλία, δηλαδή τη νύστα.
Η κόπωσηη εείνίνίνίνίνίνίνίίνίνννννννννναιααααααααα  η έλλειψη ενέργειας και κινήτρων. 
Η υππνηλία και η η απααπαπαπαπαπααπαπαπααπααπαπαααπάθεια (το αίσθημα αδιαφορίας 
ή η έλλειψη ενδιιιιαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφέρέρέρέέρέρέρέρέρέρέρέρρέρέρέρέρέρέρέέέέρονονονοοοοονονοοονοονοοονονο τος για τα τεκταινόμενα) 
μπορεί ννα αποττεεελεεεεεεεεεεεεε ούν συυυυυυυυυυυυυυυυυυμπμπμπμπμπμμπμπμππππμπμππμμπμπμμπμπμπμμπτώτττ ματα της κόπωσης.

«Η κόπωση η ήταννννννννν πάντα το χειρότερόό όόόόόόόό μομομμμομομομομομου σύμπτωμα, 
σε συνδυασα μό μμμμμμμμμμμμμε εεεεε μια «θολούρα» στο κεφάφάφάφάφάφάφάφάφάφάάλιλλλλ . 
Ότανν έχωχ  κόπωωσωσωσωσωσωσωσωσω η δεν μπορώ να πάρω αποφφφφφφάσάσάσάσάσάσάσάσάσεις. 
ΠλΠ έον κοιμάμαιαααιαιαιαιαιαιααιαιιαι ππππολολλολολύ ύύύύύ περισσότερο, αλλά βρίσκω 
ότι η η κόκόπωσηση εεεεεεεεεεεεεεεεπιπιπιπιπιπιπππιπ δεδεδεδεδεδδεδδ ινινινινινινιννινι ώνώνώνεττται ααααπό το άγχος ή όταν 
είμαμ ι κάπωπ ς αναννννννννννόρόρόρόρόρόρόόρόρεχεχεχεχεχεχχχχχτοττοτοτοττττ ς.ςςς  ΉΉΉΉΉμομομομουνα οδηγός φορτηγού, 
αλλά αναγκάσσσσσσσσσσσσσσσσσστητητητητητητητητητηττητητηττ κακακακακκακκααακαααα ν ν νννν ννννα αααααα στστστστσσστστσσστταμαμαμαμαμααματαα ήσσήσήσή ω ωωω τη δουλειά.
Η Η δουλειά μοοοου υ υ υ υ υ υ υ υ υυυυυ υυ μομομομομομομομομομομομομμμμ ύ ύ ύ ύ ύ ύ ύ ύύύύύ λελελελελελελελελλλλ ίπίπίπίπίπίπίπππειειειεειεειεει π π ππ πππππάράράράράράράάάά α αααααααα ποποππ λύλύλλύλύ».

Πέέκκα (Pekkaa),),))))),), 5 55555 5 55555557 7 777 777 7 7 ετετετετετετετετετετετετετεετετεττώνώνώνώνώνώνώνώνώνώνώνώνώνώών,, , , , ,, , , ,,, , ΦιΦιΦιΦιΦΦιΦιΦιΦιΦΦιΦΦιΦιΦΦΦΦ νλνλνλνλνλνλνλνλνλλνλνλλλλλανανανανανανανανανανααναναννδίδίδίδίδίδίδίδίδίδίδίίδίίίίαααααααααααααααα
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ΕΝΤΕΡΟ

Η δυσκοιλιότητα είναι η κένωση μικρών ποσοτήτων
σκληρών, ξηρών κοπράνων, συνήθως λιγότερο
από τρεις φορές την εβδομάδα. Τα άτομα με
δυσκοιλιότητα μπορεί να έχουν δύσκολες και 
επίπονες κενώσεις του εντέρου. Η παθολογική 
αιτία της χρόνιας δυσκοιλιότητας απαιτεί πάντα 
προσεκτική διάγνωση.

«Ένα από τα θέματα που αποφεύγω να συζητώ 
επειδή μου φέρνουν αμηχανία, είναι η δυσκοιλιότητα.
Εν τέλει, ποιος θέλει να το συζητήσει; Η δυσκοιλιότητα 
είναι ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον, 
αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν αρέσει σε κανένα 
να συζητάει. Υποφέρω από σοβαρή δυσκοιλιότητα, 
ως αποτέλεσμα της φαρμακευτικής αγωγής που 
παίρνω για τη νόσο του Πάρκινσον. Είναι βάσανο. 
Η δυσκοιλιότητα μου καταστρέφει τη ζωή. Κλέβει τη 
χαρά από τη ζωή μου».

Αντρέι (Andrei), 71 ετών, Βουλγαρία

ΠΟΝΟΟΣΣ

Ο πόνος αποτττττελεελελλελελλελλελελλλε είείείίείεεείίίίείεεεε αααααααααααα ααισισισσσσισισισσιιισσισθητηριακό αίσθημα που
ίίίίίείείεείίε ναι εξαιρετικά υποοποποοποοοοοοοοποοοοοοοοοπποοοκειμενικό σε κάθε άτομο. 

Ο πόνος μπορεί ναα α αααααααααααααααααα εείεεεεεεεεεεεε ναι οξύς ή χρόνιος και 
χαρακτηρίζεται μμμμμμεεεεε εεεεεεεεεεεεεεεεεε δδιδδδδδδδδδδδδ άφορους τρόπους, σύμφωνα 
με τη διάρκεια, τηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηνν νν νννννννν ένταση, τον τύπο (αμβλύς,
καυστικός ή οξύςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς),)))),))))))))))  τ ην πηγή ή το σημείο του
σώματος στο οποοοοοοοοίοοοοοοοοοοοοοοοοοο οοο οοοοοοο εμφανίζεται. Ο πόνος και η 
δυσφορία στη νόσόσόσόσόσόσόσόσόσόσόσόσόσόόόσόσόσόσόόσόσσόόό ο του Πάρκινσον συνήθως
προκαλούνται αααααααααααπόπόπόπόπόπόπόπόπόπόπόόπόπππόπόπόπππππό μία από τις ακόλουθες πέντε 
αιτίες: (1) κάποιοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμυοσκελετικό πρόβλημα που 
σχετίζεται με κααααααααααααααααααακήκήήήκήκήήήκήκήκκήήήήήήήήή στάση του σώματος, άβολη
μηχανική λειτουρυρυυρυρυρυυρυρυρυυυυρυρυυυρυρυ γία ή φυσιολογική φθορά, 
(2) νευρικός πόννννννννννννννννννννοοοοςοοοοοοοοοοοοο  ή πόνος των νευρικών ριζών, 
συχνά σχετιζόμενος με αρθρίτιδα στην πλάτη 
ή τον αυχένα, (3) δυστονία και εμμένουσα 
συστροφή ή αλλαγή θέσης μιας ομάδας μυών 
ή ενός μέρους του σώματος, (4) υπερβολική 
ανησυχία, και (5) ένα σπάνιο σύνδρομο πόνου 
που είναι γνωστό ως «πρωτοπαθής» ή «κεντρικός» 
πόνος και προέρχεται από τον εγκέφαλο.

«Δεν έχω καθόλου τρεμούλα αλλά υποφέρω από 
τρομερό σωματικό πόνο. Τα πόδια μου πονάνε μέχρι 
βαθιά στο κόκκαλο, το ίδιο και τα χέρια μου, οι ώμοι 
μου και η πλάτη μου. Πονάω παντού! Όταν σηκώνομαι 
κάποια πρωινά, ο πόνος είναι χειρότερος επειδή είμαι 
τότττττττ σο δύσκαμπτος λόγω του νυχτερινού ύπνου.

«««Π««««« ονάω στο δεξιό γοφό, το αριστερό μπράτσο 
κακακακακακακακακαι χαμηλά στην πλάτη. Η οσφυαλγία με αναγκάζει
ναναααααααα αναζητήσω γρήγορα μια καρέκλα για να καθίσω. 
Δεεεεεεεεν είμαι από αυτούς που παραπονιούνται αλλά 
δεεεεδεεεεεεν νννν μπορώ να κοιμηθώ, εκτός και αν λιποθυμήσω. 
Ο ΟΟΟΟΟΟ ώώώώμώώώώώώ ος μου ήταν ακινητοποιημένος για μήνες – 
οο οοοοοοοοοοοο ππόπππόπόπππππ νος ήταν αβάσταχτος και κανείς δεν ήξερε τι τον 
πππππππρπππ οοοκοοοοοο αλούσε. Οι μύες μου τεντώνονταν συνεχώς και
εεείείείεείείεε χαχαχααχαχααααα κκ κκ κράμπες που δεν χαλάρωναν. Αυτά συνέβαιναν 
ένένένένένέννένένέννα χχχρχχχχχχχχχ όνο πριν διαγνωσθώ με νόσο του Πάρκινσον».

ΆνΆνΆνΆνΆνΆνΆνΆνΆνΆνΆννννΆνΆνντατααμμ μμμμμμμμμμμμμ (Adam), 32 ετών, Πολωνία



28



29

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
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ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Του Δρ. Fabrizio Stocchi, PhD, Ινστιτούτο έρευνας και ιατρικής φροντίδας, 

IRCCS San Raff aele, Ρώμη, Ιταλία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Άλντο Ρούσο (Aldo Russo) είναι ένας δάσκαλος 58 ετών. Έχει οικογενειακό ιστορικό νευρολογικών 
παθήσεων και έπασχε από δυσκοιλιότητα πριν από τη διάγνωσή του.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο κύριος Ρούσο διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον πριν από οκτώ χρόνια όταν ανέφερε την ύπαρξη 
διαλείποντος τρόμου στο δεξί του πόδι όταν καθόταν ή όταν ήταν ξαπλωμένος, συν ένα αίσθημα έλλειψης 
συντονισμού του ίδιου ποδιού κατά τη βάδιση και πόνο στο δεξί του ώμο.

Η αρχική θεραπεία του κυρίου Ρούσο ήταν μονοθεραπεία με έναν αγωνιστή ντοπαμίνης, η οποία 
τιτλοποιήθηκε για διάστημα τριών μηνών και οδήγησε σε σημαντική και σταθερή ανακούφιση των 
συμπτωμάτων. Ήταν σε θέση να λειτουργήσει λίγο ως πολύ φυσιολογικά για περίπου δύο χρόνια, 
διάστημα έπειτα από το οποίο επανεμφανίστηκε ο τρόμος και προβλήματα στο διασκελισμό με ένα 
ποσοστό γενικής βραδυκινησίας. Η λεβοντόπα (300 mg ημερησίως σε τρεις διαιρεμένες δόσεις) 
προστέθηκε στη θεραπεία του με εξαιρετικά αποτελέσματα.
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Μελέτη του προφίλ στο πλάσμα της λεβοντόπα – βενσεραζίδης 250, ένα δισκίο κάθε τρεις ώρες
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Έπειτα από τρία ακόμα χρόνια, άρχισαν να εμφανίζονται φαινόμενα «εξάντλησης» της δράσης του φαρμάκου 
(“wearing off ”) περίπου τρεις ώρες μετά από κάθε δόση 100 mg της λεβοντόπα, οπότε ξεκίνησε ένα σχήμα 
τεσσάρων δόσεων λεβοντόπα την ημέρα (400 mg/ημέρα). Ένα χρόνο αργότερα, ξεκίνησε τη λήψη 200 mg 
λεβοντόπα πέντε φορές την ημέρα, ανά διαστήματα των τριών ωρών, σε συνδυασμό με έναν αγωνιστή 
ντοπαμίνης (ροπινιρόλη 5 mg τρεις φορές την ημέρα) λόγω της επανεμφάνισης των συμπτωμάτων κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και σοβαρών δυσκολιών τα απογεύματα. Πρόσφατα, του συνταγογραφήθηκε ροπινιρόλη 
τροποποιημένης αποδέσμευσης 20 mg/ημέρα αντί της ροπινιρόλης άμεσης αποδέσμευσης.

Η θεραπεία του κυρίου Ρούσο αποτελούνταν τη δεδομένη στιγμή από ροπινιρόλη τροποποιημένης αποδέ-
σμευσης 20 mg, co-beneldopa 50/200 (βενσεραζίδη 50 mg + λεβοντόπα 200 mg) και αμιτριπτυλίνη 10 mg.

Η γνωστική του λειτουργία ήταν εντός του φυσιολογικού εύρους και δεν παρουσίαζε ψυχιατρικά 
συμπτώματα. Ωστόσο, τόσο το ιατρικό του ιστορικό όσο και το ημερολόγιο που συμπλήρωνε ο ίδιος 
αποκάλυψαν μια παρατεταμένη ακινητική περίοδο (διάστημα “off ”) η οποία ξεκινούσε μετά από την τρίτη 
δόση λεβοντόπα της ημέρας (1 μ.μ.) και διαρκούσε το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος. Ο κύριος 
Ρούσο ανέφερε επίσης ήπιες δυσκινησίες κατά τις κινητικές περιόδους (διάστημα “on”). Κατά την εξέταση, 
βρισκόταν σε ακινητική περίοδο (διάστημα “off ”) με τρόμο στη δεξιά πλευρά, βραδυκινησία, δυσκαμψία, 
αστάθεια θέσης, σύρσιμο των ποδιών κατά το βηματισμό, ανέκφραστο προσωπείο, χαμηλό τόνο φωνής, 
πόνο, πόνο στο δεξιό ώμο και κατάθλιψη. Έπασχε από δυσκοιλιότητα και επιτακτική ούρηση. Η βαθμολογία 
της κινητικότητάς του σύμφωνα με την Ενοποιημένη κλίμακα βαθμολόγησης της νόσου του Πάρκινσον 
(Unifi ed Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS) ήταν 59.

Η ανταπόκριση στη λεβοντόπα ήταν καλή με σαφή βελτίωση του συνόλου των συμπτωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων του πόνου και της κατάθλιψης. Κατά τις κινητικές περιόδους (διάστημα “on”) η 
βαθμολογία της κινητικότητάς του σύμφωνα με την κλίμακα UPDRS έπεφτε στο 16. Από το ημερολόγιο που 
συμπλήρωνε ο κύριος Ρούσο κατέστη σαφές ότι η δόση της λεβοντόπα που ελάμβανε στη 1 μ.μ. δεν είχε 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρέμενε σε ακινητική φάση (διάστημα “off ”) από τη 1.30 μ.μ. έως τις 4.30 μ.μ. 
Όταν ερωτήθηκε σχετικά με το διαιτολόγιό του, ανέφερε ότι του είχε ειπωθεί να παίρνει το δισκίο του 
φαρμάκου συνοδεία τροφής και ότι δεν του είχε συσταθεί κάποιο συγκεκριμένο διαιτολόγιο.

Η διάγνωση ήταν καθυστερημένη εμφάνιση ή απουσία του φαινομένου “on”. Αυτό χαρακτηρίζεται από 
μακρά καθυστέρηση μεταξύ της πρόσληψης της λεβοντόπα και του κλινικού της αποτελέσματος ή, στην 
περίπτωση απουσίας του φαινομένου “on”, της παντελούς έλλειψης κλινικού αποτελέσματος. Αυτές οι 
κινητικές επιπλοκές σχετίζονται συνήθως με την καθυστερημένη απορρόφηση της λεβοντόπα, συχνότερα 
στο στομάχι. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώθηκε από μια μελέτη του προφίλ της λεβοντόπα στο πλάσμα.
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Όταν η λεβοντόπα λαμβάνεται μετά από τα γεύματα, η απορρόφησή της ενδέχεται να είναι κακή, πιθανώς 
λόγω της καθυστέρησης της γαστρικής εκκένωσης, ειδικά έπειτα από μεγάλα γεύματα ή γεύματα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά ή υδατάνθρακες.

Η γαστροπάρεση ή καθυστερημένη γαστρική εκκένωση αποτελεί συχνό μη κινητικό σύμπτωμα που μπορεί 
να εμφανιστεί τόσο στη νόσο του Πάρκινσον όσο και σε άλλα είδη Παρκινσονισμού. Επιφέρει μια ποικιλία 
συμπτωμάτων όπως πρώιμο αίσθημα κορεσμού, παθολογική δυσφορία με μετεωρισμό, ναυτία, έμετο, 
απώλεια σωματικού βάρους και υποσιτισμό. Επίσης, παρεμποδίζει τη θεραπεία.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να γίνεται η σύσταση η λεβοντόπα να λαμβάνεται με άδειο 
στομάχι και να μεσολαβούν 30 λεπτά μεταξύ της λήψης της και της πρόσληψης τροφής, ενώ θα πρέπει να 
ακολουθείται ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Η λεβοντόπα σε υγρή μορφή βελτιώνει την απορρόφηση, 
παρακάμπτοντας το στομάχι ταχύτερα απ' ό,τι τα δισκία.

ΠΟΡΙΣΜΑ

Ο κύριος Ρούσο παρατήρησε σαφή βελτίωση των διακυμάνσεων ακολουθώντας τις διαιτολογικές συμβουλές 
που του δόθηκαν και αντικαθιστώντας την τυπική μορφή της λεβοντόπα με ένα υγρό σκεύασμα στην ίδια δόση.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ, Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ Η ΛΕΒΟΝΤΟΠΑ

Η λεβοντόπα δεν απορροφάται από το στομάχι. Ωστόσο, το στομάχι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο η λεβοντόπα φτάνει στα σημεία από τα οποία απορροφάται, 
στο λεπτό έντερο. Ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αγωνιστών της ντοπαμίνης 
και των αντιχολινεργικών, μπορούν επίσης να καθυστερήσουν τη γαστρική εκκένωση, όπως και η 
υψηλή οξύτητα του στομάχου, αν και η υπερθεραπεία αυτού του προβλήματος μπορεί επίσης να 
εμποδίσει τη διάλυση των δισκίων της λεβοντόπα, οδηγώντας σε ατελή απορρόφησή της.

Επιπλέον, η γαστρική εκκένωση μπορεί να καθυστερήσει εξαιτίας της ίδιας της νόσου του 
Πάρκινσον ή λόγω δυσκοιλιότητας που προκαλείται από την εντερογαστρική παλινδρόμηση. 
Τα δισκία της λεβοντόπα μπορεί να παραμείνουν στο στομάχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
οδηγώντας σε καθυστερημένη απορρόφηση στο λεπτό έντερο και σε καθυστερημένη 
ανταπόκριση στη θεραπεία.

Ένα ένζυμο που λέγεται ντόπα-δεκαρβοξυλάση και υπάρχει στο εσωτερικό του στομάχου 
μπορεί να μετατρέψει τη λεβοντόπα που βρίσκεται παγιδευμένη στο στομάχι σε ντοπαμίνη, 
καθιστώντας τη μη διαθέσιμη για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Περαιτέρω, η ντοπαμίνη 
που σχηματίζεται στο στομάχι μπορεί να διεγείρει τους γαστρικούς ντοπαμινικούς υποδοχείς, 
οδηγώντας σε χαλάρωση του στομάχου και σε μειωμένη γαστρική κινητικότητα με αποτέλεσμα 
να επιδεινώνεται το πρόβλημα.

Η λεβοντόπα σε υγρή μορφή μπορεί να βελτιώσει τις κινητικές διακυμάνσεις διασφαλίζοντας 
καλύτερη απορρόφηση. Ο μεθυλεστέρας της λεβοντόπα και τα διασπειρόμενα σκευάσματα 
απορροφώνται ταχύτερα απ' ό,τι τα τυπικά σκευάσματα, ειδικά όταν λαμβάνονται μετά από τα 
γεύματα. Η υποδόρια έγχυση του ντοπαμινικού αγωνιστή απομορφίνη είναι αποτελεσματική 
στον έλεγχο των κινητικών διακυμάνσεων επειδή παρακάμπτει τη γαστρεντερική οδό.

Τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον θα πρέπει να προσπαθούν να τρώνε μικρά γεύματα και να 
λαμβάνουν τα φάρμακά τους σε κατάσταση νηστείας (Πίνακας 1). Οι ντοπαμινεργικοί ανταγωνιστές 
των D2 υποδοχέων, όπως η δομπεριδόνη, βελτιώνουν τη γαστρική εκκένωση στη νόσο του Πάρκινσον. 
Παρόμοια αποτελέσματα επάγονται από τον αγωνιστή του υποδοχέα της 5-υδροξυτρυπταμίνης 4 
(5-HT4) μοσαπρίδη, αυξάνοντας προφανώς την τοπική αποδέσμευση του νευροδιαβιβαστή 
ακετυλοχολίνη.
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Να τρώτε συχνά, μικρά γεύματα καθ' όλη τη 
διάρκεια της ημέρας

Να αποφεύγετε τις τροφές με υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως τα λιπαρά 
κρέατα, το βούτυρο και την κρέμα

Να αποφεύγετε τις τροφές που αυξάνουν την 
οξύτητα του στομάχου

Να καταναλώνετε ίνες για να βελτιώσετε την 
κινητικότητα του παχέος εντέρου

Τα υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης προκαλούν 
πρόβλημα μόνο όταν συσχετίζονται με λιπαρά

Οι υδατάνθρακες μπορεί να προτιμώνται έναντι 
των πρωτεϊνών, αλλά οι μεγάλες ποσότητες 
καθυστερούν τη γαστρική εκκένωση

Η καφεΐνη μπορεί να βοηθήσει. Τα οινοπνευμα-
τώδη θα πρέπει να καταναλώνονται με προσοχή 
λόγω της πρόκλησης υπότασης

Η λεβοντόπα θα πρέπει κατά προτίμηση 
να λαμβάνεται με άδειο στομάχι, αλλά θα 
πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του 
γιατρού σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΗΣ Ι
Του Δρ. Heinz Reichmann, PhD, Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, Δρέσδη, Γερμανία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Νόρμπερτ Μάιερ (Norbert Meier) είναι ένας καθηγητής ιστορίας 65 ετών. Αρχικά παρουσίασε 
υπομιμία (μειωμένη εκφραστικότητα του προσώπου), τρόμο ηρεμίας και απώλεια της ταλάντευσης 
των βραχιόνων, κατά κύριο λόγο στη δεξιά πλευρά.

Ο κύριος Μάιερ είχε αρχικά παρατηρήσει δυσκαμψία και πόνο στο δεξιό του ώμο στην ηλικία των 
59 ετών και επισκέφθηκε έναν ορθοπεδικό. Υποβλήθηκε σε φυσιοθεραπεία και έλαβε αντιρευματικά 
φάρμακα, τα οποία δεν βελτίωσαν τα συμπτώματά του. Η κυρία Μάιερ παρατήρησε αργότερα ότι ο 
δεξιός του βραχίονας δεν ταλαντευόταν πλέον κατά τη βάδιση. Ο γενικός του γιατρός παρατήρησε 
επίσης υπομιμία και πιθανολογούμενη ελαφρά δυσκαμψία στο δεξί χέρι, οπότε συνέστησε στον κύριο 
Μάιερ να συμβουλευτεί έναν νευρολόγο.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο κύριος Μάιερ διαγνώστηκε με ιδιοπαθή νόσο του Πάρκινσον, βάσει της παρουσίας βραδυκινησίας σε 
συνδυασμό με τρόμο ηρεμίας στη δεξιά πλευρά που εμφανίστηκε όταν βρέθηκε υπό συνθήκες πίεσης αφού 
του ζητήθηκε να αφαιρεί συνεχώς τον αριθμό εφτά ξεκινώντας από το εκατό. Υπήρχε επίσης δυσκαμψία 
του δεξιού χεριού και του δεξιού αστραγάλου. Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε έπειτα από μια θετική 
δοκιμασία με λεβοντόπα 200 mg.

Ο κύριος Μάιερ δεν είχε ιστορικό εγκεφαλικού τραυματισμού, μηνιγγίτιδας ή λήψης φαρμάκων που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν νόσο του Πάρκινσον, ενώ δεν υπήρχε ιστορικό της νόσου στην οικογένεια.

Αναφορικά με τα μη κινητικά συμπτώματα, ο κύριος Μάιερ δεν είχε παρουσιάσει κατάθλιψη ή δυσκοιλιότητα 
πριν από την εμφάνιση των κινητικών συμπτωμάτων, ενώ η διαταραχή συμπεριφοράς του ύπνου REM 
αποκλείστηκε καθώς δεν είχε εφιάλτες, δεν φώναζε και δεν κινούνταν κατά τη διάρκεια των ονείρων. 
Ο κύριος Μάιερ ξαφνιάστηκε όταν ρωτήθηκε σχετικά με την αίσθηση της όσφρησης και αποκάλυψε ότι 
αντιμετώπιζε προβλήματα όσφρησης για μια σειρά ετών.

Ξεκίνησε θεραπεία με έναν αγωνιστή ντοπαμίνης και η κατάστασή του βελτιώθηκε δραματικά. Η ταλάντωση 
του βραχίονα του κυρίου Μάιερ κατά τη βάδιση βελτιώθηκε, ενώ ο τρόμος ηρεμίας και η δυσκαμψία σχεδόν 
εξαφανίστηκαν. Ωστόσο, η αίσθηση της όσφρησης δεν βελτιώθηκε καθόλου και ο κύριος Μάιερ ενημερώθηκε 
ότι, με την εξαίρεση μιας αναφοράς για ελαφρά βελτίωση σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε εν τω βάθει 
εγκεφαλική διέγερση,1 δεν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή κάποιο φάρμακο που να έχει αποδεδειγμένα βοηθήσει 
στην επανάκτηση της αίσθησης της όσφρησης στη νόσο του Πάρκινσον.

Έπειτα από ένα χρόνο, η δόση του αγωνιστή ντοπαμίνης έπρεπε να αυξηθεί, καθώς οι νευρώνες δεν παρήγαγαν 
πλέον επαρκή ποσότητα ντοπαμίνης. Έπειτα από δύο ακόμα χρόνια, ήταν δυσαρεστημένος με την κατάστασή 
του καθώς πλέον είχαν προσβληθεί και οι δύο πλευρές του σώματός του. Παρουσίασε επίσης ένα ποσοστό 
αστάθειας θέσης, κάτι που τον αναστάτωνε κατά την παράδοση των μαθημάτων του και αισθανόταν αμηχανία 
επειδή το δεξί του χέρι έτρεμε όταν έγραφε στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Του συνταγογραφήθηκε ένα 
σκεύασμα λεβοντόπα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αυτήν τη στιγμή ο κύριος Μάιερ είναι ευχαριστημένος από την ποιότητα ζωής του καθώς μπορεί να διδάξει 
και να κάνει εκδρομές με τη σύζυγο και τα εγγόνια του. Ωστόσο, η όσφρησή του δεν έχει βελτιωθεί καθόλου 
στα έξι χρόνια που έχουν περάσει από τη διάγνωσή του.

Το πιο σημαντικό για τον κύριο Μάιερ ήταν να συνεχίσει να διδάσκει ιστορία στο πανεπιστήμιο. Ο στόχος του 
επιτεύχθηκε με χρήση μιας σταδιακής προσέγγισης της θεραπείας, ξεκινώντας με έναν αγωνιστή ντοπαμίνης και 
περνώντας σταδιακά στη θεραπεία με λεβοντόπα. Έως τώρα, ο κύριος Μάιερ δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο 
νοσοκομείο για θεραπεία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Hummel T, Jahnke U, Sommer U, Reichmann H, Mueller A. Olfactory function in patients with idiopathic Parkinson’s disease: 
effects of deep brain stimulation in the subthalamic nucleus. J Neural Transm 2005;112:669-676
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΡΜΠΕΡΤ ΜΑΪΕΡ:

«Όταν παρατήρησα για πρώτη φορά τον πόνο στον ώμο μου, σκέφτηκα ότι μπορεί να 

είναι ρευματισμοί, καθώς ο πατέρας μου είχε πόνους στις αρθρώσεις για πολλά χρόνια, 

οπότε απογοητεύτηκα όταν η θεραπεία που μου έδωσε ο ορθοπεδικός δεν με βοήθησε. 

Δεν είχα παρατηρήσει ότι ο βραχίονάς μου δεν ταλαντευόταν όταν περπατούσα, αλλά 

όταν μου το επεσήμαναν η σύζυγος και οι φίλοι μου, νόμισα ότι οφειλόταν στον πόνο 

που αισθανόμουν στον ώμο.

Ευτυχώς, ο γενικός μου γιατρός πρόσεξε ότι το πρόσωπό μου ήταν τελείως 

ανέκφραστο και με ρώτησε αν ήμουν στεναχωρημένος, επειδή φαινόμουν τόσο 

άκαμπτος. Με παρέπεμψε σε έναν νευρολόγο, ο οποίος πιθανολόγησε ότι έπασχα από 

τη νόσο του Πάρκινσον. Μου εξήγησε ότι ήθελε να μου δώσει ένα θαυματουργό ποτό 

για να βελτιώσει την κατάστασή μου. Πραγματικά, περίπου τριάντα λεπτά αργότερα, 

αφού είχα πιει 200 mg διαλυμένης λεβοντόπα, αισθανόμουν φανταστικά. Ο ώμος 

μου ήταν καλύτερα και η διάθεσή μου υπέροχη. Ξαφνιάστηκα όταν ο νευρολόγος με 

ρώτησε σχετικά με την όσφρησή μου. Μάλιστα, αρχικά σχεδίαζα να σπουδάσω και 

να διδάξω χημεία αλλά, στο πρώτο μου εξάμηνο στο πανεπιστήμιο, παρατήρησα ότι 

δεν μπορούσα να ξεχωρίσω αρκετά καλά τις διάφορες οσμές ώστε να γίνω χημικός, 

οπότε αποφάσισα να σπουδάσω τη δεύτερη μεγάλη μου αγάπη, την ιστορία.

Ήταν σημαντικό για μένα η θεραπεία να μου επιτρέψει να συνεχίσω να διδάσκω 

χωρίς να παρουσιάζω τρόμο ή δυσκαμψία. Ο νευρολόγος μου τα κατάφερε δίνοντάς 

μου έναν αγωνιστή ντοπαμίνης και μου είπε να αυξήσω σταδιακά την ποσότητα έως τη 

συνιστώμενη δόση. Είχα ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ναυτία και ζαλάδες, ιδιαίτερα 

κατά την έναρξη της θεραπείας και οι οποίες διήρκεσαν αρκετές εβδομάδες. Με την 

πάροδο των ετών, η δόση του αγωνιστή ντοπαμίνης χρειάστηκε να αυξηθεί, αλλά η 

ελπίδα μου ότι θα ανακτούσα την όσφρησή μου δεν εκπληρώθηκε ποτέ.

Μπόρεσα να συνεχίσω να διδάσκω για μερικά χρόνια έως ότου παρατήρησα ότι, όταν 

πιεζόμουν, και τα δυο μου χέρια –το δεξί περισσότερο από το αριστερό– άρχιζαν ξανά να 

τρέμουν, ενώ και το βάδισμά μου έγινε βραδύτερο. Αυτά τα προβλήματα βελτιώθηκαν με τη 

θεραπεία με λεβοντόπα, αλλά εξακολουθούσε να μην υπάρχει βελτίωση στην όσφρησή μου. 

Θα συνταξιοδοτηθώ πλέον, αλλά είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που οι γιατροί μου κατάφεραν 

να με βοηθήσουν να συνεχίσω να διδάσκω και που έχω μια καλή ποιότητα ζωής».
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΗΣ ΙΙ
Της Δρ. Antje Haehner, PhD, και του Δρ. Heinz Reichmann, PhD, 

Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, Γερμανία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Μίχαελ Σούλτσε (Michael Schulze) είναι ένας μηχανολόγος-μηχανικός 54 ετών. Το 2007 προσήλθε στην 
κλινική κινητικών διαταραχών που διατηρούμε με προβλήματα στο διασκελισμό, μειωμένη ισορροπία και 
δυσκαμψία στο δεξιό βραχίονα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Έγινε διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον βάσει του ιατρικού του ιστορικού, νευρολογικής εξέτασης και μιας 
εγκεφαλικής εξέτασης ονόματι 18F-Dopa-PET. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε από την τομογραφία, η οποία έδειξε 
μειωμένα επίπεδα του νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη στα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου. Ο κύριος Σούλτσε 
ανέφερε βραδυκινησία, δυσκαμψία και αστάθεια θέσης που βελτιώθηκαν σημαντικά έπειτα από θετική 
δοκιμασία με λεβοντόπα 200 mg.
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Ο κύριος Σούλτσε δεν είχε ιστορικό εγκεφαλικού τραυματισμού, μηνιγγίτιδας ή λήψης φαρμάκων που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν Παρκινσονισμό, ενώ δεν υπήρχε ιστορικό νόσου του Πάρκινσον στην οικογένεια.

Αναφορικά με τα μη κινητικά συμπτώματα, ο κύριος Σούλτσε είχε δυσκοιλιότητα πριν από την εμφάνιση 
των κινητικών συμπτωμάτων και πρωτοπαρατήρησε μείωση της αίσθησης της όσφρησης το 2006.

Το 2007 ξεκίνησε θεραπεία με έναν αγωνιστή ντοπαμίνης (ροτιγοτίνη), ενώ λεβοντόπα χαμηλής δόσης 
προστέθηκε το 2008.

Δύο χρόνια αργότερα, ο κύριος Σούλτσε παρουσίασε αυξημένες κινητικές διακυμάνσεις, οι οποίες 
επηρέαζαν σημαντικά την κύρια εργασιακή του απασχόληση σε ένα εργοτάξιο και, το 2010, του συνταγο-
γραφήθηκε ένα άλλο φάρμακο, ονόματι ρασαγιλίνη. Πριν ξεκινήσει τη θεραπεία με ρασαγιλίνη, η σοβαρότητα 
της οσφρητικής δυσλειτουργίας του κυρίου Σούλτσε μετρήθηκε με χρήση της επικυρωμένης δοκιμασίας 
«Sniffi  n’ Sticks» (Burghart Instruments, Wedel, Γερμανία).1,2 Αυτή η δοκιμασία αποτελείται από τρεις 
χωριστές εξετάσεις της οσφρητικής λειτουργίας με τα συνδυασμένα αποτελέσματα να αναφέρονται ως 
«βαθμολογία TDI». Οι βαθμολογίες TDI κάτω από 16 υποδεικνύουν ανοσμία, που σημαίνει σχεδόν παντελή 
απώλεια της αίσθησης της όσφρησης. Άλλες δυνητικές αιτίες της οσφρητικής δυσλειτουργίας αποκλείστηκαν 
προτού θεωρηθεί ότι οφειλόταν στη νόσο του Πάρκινσον.

Κατά την έναρξη της θεραπείας του με ρασαγιλίνη, ο κύριος Σούλτσε είχε 11 στη βαθμολογία κινητικότητας 
της κλίμακας UPDRS και 17 στη βαθμολογία TDI, η οποία υποδεικνύει «σοβαρή υποσμία», ή αλλιώς εξαιρετικά 
μειωμένη αίσθηση της όσφρησης.

Σε μια επίσκεψη παρακολούθησης στην κλινική τέσσερις μήνες αργότερα, ο κύριος Σούλτσε ανέφερε 
βελτίωση τόσο των κινητικών του συμπτωμάτων όσο και της αίσθησης της όσφρησης και είπε ότι ήταν 
ξανά σε θέση να αναγνωρίσει το άρωμα της συζύγου του για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 
τέσσερα χρόνια. Μια επαναληπτική δοκιμασία «Sniffi  n’ Sticks» έδειξε σημαντική βελτίωση. Η βαθμολογία 
TDI είχε αυξηθεί κατά οκτώ μονάδες, στο 25,5, ενώ η βαθμολογία κινητικότητας της κλίμακας UPDRS είχε 
μειωθεί στο έξι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η οσφρητική λειτουργία βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών θεραπείας με ρασαγιλίνη, 
από σοβαρή υποσμία σε ελαφρά υποσμία. Πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν ότι μια μεμονωμένη αλλαγή 
τουλάχιστον έξι μονάδων στη βαθμολογία TDI μπορεί να θεωρηθεί σημαντική.3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Hummel T, Sekinger B, Wolf S, Pauli E, Kobal G. “Sniffi n’ Sticks”: Olfactory performance assessed by the combined testing 
of odor identifi cation, odor discrimination and olfactory threshold. Chem Senses 1997;22:39-52

2. Kobal G, Klimek L, Wolfensberger M et al. Multicenter investigation of 1,036 subjects using a standardized method for 
the assessment of olfactory function combining tests of odor identifi cation, odor discrimination, and olfactory thresholds. 
Eur Arch Otorhinolaryngol 2000;257:205-211

3. Gudziol V, Lötsch J, Haehner A, Zahnert T, Hummel T. Clinical signifi cance of results from olfactory testing. 
Laryngoscope 2006;116(10):1858-1863
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ΚΟΠΩΣΗ
Του Δρ. Fabrizio Stocchi, PhD, Ινστιτούτο έρευνας και ιατρικής φροντίδας, 

IRCCS San Raff aele, Ρώμη, Ιταλία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Ροσάριο Τόντι (Rosario Todi) είναι ένας καθηγητής ιστορίας 66 ετών. Δεν έχει οικογενειακό ιστορικό 
νευρολογικών παθήσεων, αλλά παρουσίαζε ήπια κατάθλιψη και κόπωση για ένα χρονικό διάστημα προτού 
διαγνωσθεί με τη νόσο του Πάρκινσον.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο κύριος Τόντι διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον πριν από έξι χρόνια, όταν ανέφερε δυσκολία στο 
γράψιμο με το δεξί του χέρι, συν ένα αίσθημα έλλειψης συντονισμού στο δεξιό του βραχίονα, γενικευμένη 
βραδύτητα, κατάθλιψη και αίσθημα βαθιάς κόπωσης.

Η αρχική θεραπεία του κυρίου Τόντι ήταν η μονοθεραπεία με το ντοπαμινικό αγωνιστή ροπινιρόλη, η οποία 
τιτλοδοτήθηκε για διάστημα τριών μηνών και οδήγησε σε καλή ανακούφιση των συμπτωμάτων, συμπεριλαμ-
βανομένης της υποχώρησης των καταθλιπτικών του συμπτωμάτων. Ήταν σε θέση να λειτουργήσει λίγο ως 
πολύ φυσιολογικά για περίπου δύο χρόνια, διάστημα έπειτα από το οποίο επανεμφανίστηκε η βραδύτητα και 
οι δυσκολίες με το δεξί του χέρι, ενώ παρουσίαζε τακτικά κόπωση. Η λεβοντόπα (300 mg ημερησίως σε τρεις 
διαιρεμένες δόσεις) προστέθηκε στη φαρμακευτική του αγωγή με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Έπειτα από τρία ακόμα χρόνια, άρχισαν να εμφανίζονται φαινόμενα «εξάντλησης» της δράσης του φαρμάκου 
(“wearing off ”) περίπου τρεις ώρες μετά από κάθε δόση 100 mg της λεβοντόπα και ανέφερε δυσκολίες στην 
τέλεση φυσιολογικών καθημερινών δραστηριοτήτων λόγω της κόπωσης που αισθανόταν. Τότε ξεκίνησε ένα 
συνδυασμό καρβιντόπα/λεβοντόπα/εντακαπόνης (100 mg/25 mg/200 mg) τέσσερις φορές την ημέρα. Έξι μήνες 
αργότερα του χορηγήθηκε ροπινιρόλη παρατεταμένης αποδέσμευσης (20 mg) αντί της ροπινιρόλης άμεσης 
αποδέσμευσης (15 mg) λόγω της επανεμφάνισης των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η γνωστική του λειτουργία ήταν εντός του φυσιολογικού εύρους, δεν είχε συμπτώματα κατάθλιψης και δεν 
παρουσίαζε ψυχιατρικές επιπλοκές. Η καλή ανταπόκριση στη λεβοντόπα είχε οδηγήσει σε σαφή βελτίωση 
πολλών εκ των συμπτωμάτων του σε τέτοιο βαθμό ώστε, όταν ο κύριος Τόντι βρισκόταν σε κινητική φάση 
(διάστημα “on”), η βαθμολογία κινητικότητας της κλίμακας UPDRS έπεφτε μόλις στο 14 και ανέφερε μόνο ήπιες 
δυσκινησίες. Ωστόσο, εξακολουθούσε να διαμαρτύρεται κυρίως για την κούραση και την κόπωση κατά την 
τέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.

Διενεργήθηκε εξέταση και επιβεβαιώθηκε ότι, όταν βρισκόταν σε ακινητική φάση (διάστημα “off ”), ο κύριος 
Τόντι παρουσίαζε τρόμο στη δεξιά πλευρά, βραδυκινησία, δυσκαμψία, αστάθεια θέσης, σύρσιμο των ποδιών 
κατά το βηματισμό, ανέκφραστο προσωπείο, χαμηλό τόνο φωνής και 42 στη βαθμολογία κινητικότητας της 
κλίμακας UPDRS.

Από το ημερολόγιο που συμπλήρωνε ο κύριος Τόντι κατέστη σαφές ότι είχε καλό έλεγχο των συμπτωμάτων 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, με ήπια «εξάντληση» της δράσης του φαρμάκου (“wearing off ”) κατά το τέλος 
της πρώτης και της τρίτης χορήγησης δόσης.

Η κλινική αξιολόγηση ήταν αυτή ενός ασθενούς με ήπια μείωση της δραστικότητας της δόσης (διάστημα “off ”) 
και κόπωση, οπότε προστέθηκε στη θεραπεία του ρασαγιλίνη στο 1 mg ημερησίως ώστε να βοηθήσει στη 
διαχείριση αυτών των μη αποκατεστημένων συμπτωμάτων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο κύριος Τόντι παρατήρησε σαφή βελτίωση στις διακυμάνσεις έπειτα από τη 
χορήγηση της ρασαγιλίνης αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι ανέφερε βελτίωση 
της κόπωσης. Ανέφερε μια αίσθηση ευεξίας και πολύ μικρότερης δυσκολίας στην 
πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών. Η κινητική του λειτουργία κατά την 
κινητική φάση (διάστημα “on”) δεν μεταβλήθηκε.
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Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

Η κόπωση είναι η έλλειψη ενεργητικότητας και κινήτρων και δεν θα 
πρέπει να συγχέεται με την υπνηλία ή τη νύστα.1

Περίπου το ήμισυ έως τα δύο τρίτα των ατόμων με νόσο του Πάρκινσον 
παρουσιάζουν κόπωση.2 Συχνά αποτελεί ένα από τα πρωϊμότερα 
εμφανιζόμενα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον, πολλές φορές 
προτού πραγματοποιηθεί η διάγνωση.2 Αν και η κόπωση μπορεί να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και στην ικανότητα 
τέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων, 3 υπάρχουν στοιχεία που 
υποδεικνύουν ότι ενδεχομένως να μην αναγνωρίζεται επαρκώς από 
τους επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Μια μελέτη 
που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι η κατάθλιψη, το άγχος 
και η κόπωση δεν εντοπίζονταν από τους νευρολόγους σε περισσότερες 
από τις μισές περιπτώσεις ασθενών.4

Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων με νόσο του Πάρκινσον θεωρεί 
την κόπωση το σύμπτωμα που επηρεάζει περισσότερο τη ζωή του, 
ταξινομώντας την ως περισσότερο εξουθενωτική απ' ό,τι οι κινητικές 
επιπτώσεις.5 Τα αίτια της κόπωσης στη νόσο του Πάρκινσον δεν έχουν 
γίνει πλήρως κατανοητά. Καθώς η κόπωση αποτελεί κοινό σύμπτωμα 
μιας σειράς φλεγμονωδών και λοιμωδών παθήσεων, μία θεωρία είναι 
ότι η κόπωση στη νόσο του Πάρκινσον μπορεί να συνδέεται με τη 
νευροφλεγμονή και όχι με την έλλειψη ντοπαμίνης.

Λίγα φάρμακα έχουν μελετηθεί για την αντιμετώπιση της κόπωσης 
στη νόσο του Πάρκινσον. Η μονταφινίλη και η μεθυλοφαινιδάτη 
(γενικώς χρησιμοποιούμενες στη θεραπεία της ναρκοληψίας και 
της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα) έχει 
αποδειχθεί ότι βελτιώνουν παράγοντες όπως την υπνηλία κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και την σωματική κόπωση, αλλά όχι και το 
υποκείμενο αίσθημα κόπωσης.6

Η εξέλιξη της κόπωσης μπορεί να είναι βραδύτερη στα άτομα που 
υποβάλλονται σε θεραπεία με λεβοντόπα συγκριτικά με τα άτομα που 
δεν λαμβάνουν αντιπαρκινσονική φαρμακευτική αγωγή.7

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η ρασαγιλίνη βοήθησε στην καθυστέρηση 
της εξέλιξης τόσο των κινητικών όσο και των μη κινητικών συμπτωμάτων 
σε άτομα με πρώιμη νόσο του Πάρκινσον.8 Μια περαιτέρω υποανάλυση 
έδειξε ότι, έπειτα από 36 εβδομάδες, τα άτομα που λάμβαναν ρασαγιλίνη 
παρουσίασαν σημαντικά μικρότερη επιδείνωση της κόπωσης σε σύγκριση 
με τα άτομα που λάμβαναν εικονικό φάρμακο.9
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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ
Του Δρ. Angelo Antonini, PhD, Διευθυντή της Μονάδας νόσου του Πάρκινσον, 

IRCCS San Camillo της Βενετίας και Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, Ιταλία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Κάρλο Γκάλο είναι ένας αρχιτέκτονας 36 ετών που, στην ηλικία των 30 ετών, εμφάνισε τρόμο στο δεξί χέρι, 
ο οποίος αργότερα συσχετίστηκε με βραδυκινησία. Προηγουμένως ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, αλλά είχε 
αρχίσει να παραπονιέται ότι κουραζόταν και ότι είχε χάσει το ενδιαφέρον του από τότε που εμφάνισε τον 
τρόμο. Η κοινωνική του ζωή επηρεάστηκε καθώς οι ανησυχίες του για τον τρόμο τον έκαναν να περνά όλο 
και περισσότερο χρόνο στο σπίτι αντί να βγαίνει με τους φίλους του.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όταν ο κύριος Γκάλο διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον από έναν νευρολόγο, δεν του συνταγογραφή-
θηκε κάποια αγωγή. Επισκέφθηκε το εξειδικευμένο στη νόσο του Πάρκινσον Ινστιτούτο μας στο Μιλάνο με τη 
φίλη του προκειμένου να πληροφορηθεί για τις επιλογές θεραπείας που είχε. Ο κύριος Γκάλο ήταν εξαιρετικά 
αναστατωμένος από τη διάγνωσή του και από το τι ενείχε για το μέλλον του, τόσο σε επαγγελματικό όσο και 
σε προσωπικό επίπεδο. Εκείνος και η φίλη του σκόπευαν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια και πλέον 
ανησυχούσε ότι δεν θα ήταν σε θέση να τους φροντίσει μακροπρόθεσμα.

Στο Ινστιτούτο του συνταγογραφήθηκε ο ντοπαμινικός αγωνιστής πραμιπεξόλη και η δόση τιτλοδοτήθηκε στο 
1 mg τρεις φορές την ημέρα. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι αυτή η θεραπεία δεν ήλεγχε επαρκώς τα συμπτώματα 
του κυρίου Γκάλο. Μερικούς μήνες αργότερα, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανέφερε ότι το δεξί 
του χέρι εξακολουθούσε να τρέμει και ότι αυτό τον εμπόδιζε να εργαστεί. Ενώ ο οικογενειακός του γιατρός 
του είχε συστήσει τη λήψη δισκίων αλπραζολάμης όταν αισθανόταν ταραγμένος, ο κύριος Γκάλο ανέφερε ότι, 
όταν αναλογιζόταν την κατάστασή του, πίστευε ότι δεν είχε μέλλον.
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Η λεβοντόπα στα 100 mg τρεις φορές την ημέρα 
προστέθηκε στο ντοπαμινικό αγωνιστή και το 
σχήμα άλλαξε αργότερα σε έναν συνδυασμό 
λεβοντόπα/καρβιντόπα/εντακαπόνης τέσσερις 
φορές την ημέρα σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν 
οι διακυμάνσεις στην κινητική του κατάσταση, τις 
οποίες περιέγραφε σε μία ακόμα από τις ζωγραφιές 
του. Στη ζωγραφιά, οι διακυμάνσεις αντικατοπτρίζουν 
την κατάσταση του χεριού του κατά τη διάρκεια 
της ημέρας («Andamento della giornata»), ενώ η 
φράση «La mano funziona» επισημαίνει το διάστημα 
κατά το οποίο το χέρι του λειτουργεί κανονικά, 
κάτι που συσχετίζει με τον ήλιο.

Το μήνυμα συνοδευόταν από μια ζωγραφιά του 
χεριού του που είχε φτιάξει ένα από τα πολλά 
βράδια που παρέμενε άυπνος.
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Εν τέλει, ο κύριος Γκάλο παντρεύτηκε και, ένα χρόνο αργότερα, η σύζυγός του έμεινε έγκυος. Κατά τη διάρκεια 
αυτού του διαστήματος, ο αριθμός των δόσεων του συνδυασμού της λεβοντόπα αυξήθηκε σταδιακά.

Έστειλε ένα ακόμα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γεννήθηκε το μωρό του:

«Το παιδί μου γεννήθηκε πριν από μερικές ημέρες και ήταν ένα όμορφο γεγονός. Δυστυχώς, το χέρι μου 
εξακολουθεί να τρέμει, ιδιαίτερα το απόγευμα, αλλά το χειρότερο είναι ότι, όταν εξασθενεί η δράση της 
λεβοντόπα, έχω οδυνηρές κράμπες στα πόδια. Αυτήν τη στιγμή παίρνω ροπινιρόλη τροποποιημένης 
αποδέσμευσης 12 mg το πρωί, λεβοντόπα/καρβιντόπα/εντακαπόνη 100 mg (ένα δισκίο κάθε τρεις ώρες) 
αλλά δεν αισθάνομαι καλά τα απογεύματα και τη νύχτα. Παίρνω τη λεβοντόπα ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
που μου συστήσατε στις 10 μ.μ., αλλά η δράση της έχει εξασθενήσει έως τις δύο με τρεις το πρωί. Δεν μπορώ να 
ξανακοιμηθώ, οπότε πηγαίνω στο σαλόνι, ξαπλώνω στον καναπέ και προσπαθώ να χαλαρώσω. Οι κράμπες είναι 
πολύ οδυνηρές και ο μόνος τρόπος να ανακουφιστώ από αυτές είναι να κινούμαι, αλλά είναι δύσκολο να το 
κάνω καθώς αισθάνομαι τα πόδια μου κολλημένα στο πάτωμα».

Ένα αντικαταθλιπτικό προστέθηκε στη φαρμακευτική αγωγή, καθώς και ένα υπνωτικό χάπι κατά την ώρα 
του ύπνου, αλλά οι επίπονες κράμπες δεν βελτιώθηκαν ιδιαίτερα και συχνά συνδέονταν με κρίσεις πανικού.

Ο κύριος Γκάλο μας έγραψε ξανά πριν από μερικούς μήνες ενημερώνοντάς μας για την υγεία του. 
Ανέφερε ότι όταν εξασθενούσε η δράση της λεβοντόπα, αισθανόταν ολόκληρη τη δεξιά πλευρά του 
σώματός του άκαμπτη και ο πόνος στο μπράτσο και το πόδι του ήταν τόσο μεγάλος που συχνά ξεσπούσε 
σε κλάματα. Ανέφερε επίσης ένα αίσθημα καύσου στην ουροδόχο κύστη και την ανάγκη ούρησης κάθε 
15 λεπτά. Ο κύριος Γκάλο έγραφε ότι εξακολουθούσε να έχει αυτό το αίσθημα κενού και απελπισίας που 
είχε περιγράψει και στο παρελθόν. Το ενδιαφέρον του για το μωρό του ήταν μικρό και ήταν θυμωμένος 
με τη σύζυγό του επειδή αισθανόταν ότι νοιαζόταν περισσότερο για το μωρό παρά για εκείνον. Εν ολίγοις, 
ανέφερε ότι η κατάσταση ήταν πλέον τόσο άσχημη που αισθανόταν ότι καλύτερα θα ήταν να πεθάνει.

Συζητήθηκαν περαιτέρω επιλογές για τη θεραπεία της προχωρημένης νόσου του Πάρκινσον, όπως η 
εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (DBS), η έγχυση απομορφίνης και λεβοντόπα. Ο κύριος Γκάλο πίστευε 
ότι ήταν υπερβολικά νέος για να μελετήσει το ενδεχόμενο της DBS (αν και μπορούσε πάντα να αλλάξει 
γνώμη αργότερα) καθώς ανησυχούσε για τον κίνδυνο εμφάνισης γνωστικών μεταβολών μετεγχειρητικά. 
Οπότε επέλεξε την έγχυση λεβοντόπα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η τοποθέτηση του σωλήνα PEG για τις εγχύσεις της λεβοντόπα και η τιτλοποίηση της δόσης ήταν περίπλοκες 
αλλά, έπειτα από τρεις μήνες θεραπείας, τόσο τα κινητικά όσο και τα μη κινητικά του συμπτώματα βελτιώθηκαν 
σημαντικά. Οι μεταβολές στη διάθεσή του και ο συσχετιζόμενος πόνος μειώθηκαν και αισθανόταν έτοιμος 
να απολαύσει ξανά τη ζωή. Το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι μια φορά τον είδα να περπατάει στην πόλη 
κρατώντας το γιο του από το χέρι.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ
Των Δρ. Petr Dušek και Evžen Růžička, DSc, Κέντρο κινητικών διαταραχών και τμήμα νευρολογίας, 

Πανεπιστήμιο Καρόλου, Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Κατερίνα Νοβάκοβα (Katerina Nováková) είναι 64 ετών. Παλιότερα εργαζόταν ως νοσηλεύτρια σε ένα μικρό 
αλλά πολυσύχναστο μαιευτικό τμήμα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η κυρία Νοβάκοβα διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον στην ηλικία των 49 ετών. Αναλογιζόμενη το 
παρελθόν, θυμάται ότι ξεκίνησε ως οσφυαλγία συνοδευόμενη από αργό βηματισμό. Τέθηκε διάγνωση κήλης 
μεσοσπονδύλιου δίσκου και η κυρία Νοβάκοβα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. 
Ωστόσο, παρά την επέμβαση και την παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, ο βηματισμός της εξακολουθούσε να 
επιδεινώνεται. Επιδεινώθηκε και η διάθεσή της, ενώ από καιρού εις καιρόν εμφάνιζε και άγχος. Αν και η κυρία 
Νοβάκοβα δεν αντιμετώπιζε ποτέ προβλήματα ύπνου –κοιμόταν πέντε με επτά ώρες κάθε βράδυ, παρά το 
ότι εργαζόταν σε διαφορετικές βάρδιες– άρχισε να κοιμάται λιγότερο και πιο ανήσυχα, ενώ ξυπνούσε συχνά 
γεμάτη έντονες σκέψεις για το μέλλον, το οποίο της φαινόταν μάταιο. Ο ύπνος της επιδεινωνόταν από οδυνηρές 
κράμπες στα πόδια, πόνο στο δεξιό ώμο και τρόμο στα χέρια. Η πιθανότητα της νόσου του Πάρκινσον τέθηκε 
από έναν νευρολόγο και ξεκίνησε θεραπεία με λεβοντόπα, αν και δεν έγινε καλά ανεκτή και χρειάστηκε να 
διακοπεί λόγω εμφάνισης ζαλάδων.
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Τελικά, στην ηλικία των 54 ετών, η κυρία Νοβάκοβα παραπέμφθηκε στο Κέντρο κινητικών διαταραχών 
(Movement Disorders Centre) της Πράγας, όπου επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον και 
ξεκίνησε θεραπεία με ένα ντοπαμινικό αγωνιστή και αλπραζολάμη. Επακολούθως, οι κινήσεις και ο ύπνος 
της βελτιώθηκαν. Η κυρία Νοβάκοβα υποβλήθηκε, επίσης, σε αξιολόγηση σε ένα εργαστήριο ύπνου, όπου 
πραγματοποιήθηκε μελέτη ύπνου (παρακολούθηση του ύπνου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας). Η εξέταση 
αυτή έδειξε παθολογικό μοτίβο ύπνου με σχεδόν παντελή απουσία εγκεφαλικών κυμάτων δέλτα (βαθύς ύπνος), 
σημαντικά μειωμένο ύπνο REM και πολλές αφυπνίσεις. Η θεραπεία με πραμιπεξόλη στα 0,7 mg τρεις φορές 
την ημέρα, με επακόλουθη προσθήκη βραδέως κλιμακούμενης δόσης λεβοντόπα έως τα 100 mg πέντε 
φορές ημερησίως, σήμαινε ότι ήταν σε θέση να σταματήσει τη λήψη αλπραζολάμης και να καταφέρει να 
κοιμάται τακτικά τέσσερις-πέντε ώρες κάθε βράδυ. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, εμφανίστηκαν κινητικές 
διακυμάνσεις και η κυρία Νοβάκοβα δεν μπορούσε να ανεχτεί υψηλότερη δόση πραμιπεξόλης λόγω σοβαρού 
οιδήματος στα πόδια και της εμφάνισης επιτακτικών κρίσεων ύπνου. Πέρασε στη λήψη ροπινιρόλης τυπικής 
αποδέσμευσης και αυτό βελτίωσε το πρήξιμο των ποδιών, αν και τα προβλήματα που σχετίζονταν με τον 
ύπνο εξακολουθούσαν να υπάρχουν.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η κυρία Νοβάκοβα παρουσίασε εκσεσημασμένη εξέλιξη της νόσου με 
εμφάνιση συχνών ακινητικών φάσεων (διάστημα “off ”) και δυσκινησιών κορύφωσης της δόσης. Ο ύπνος 
της επίσης επιδεινώθηκε. Ενώ δεν είχε πρόβλημα να αποκοιμηθεί, ξυπνούσε έπειτα από μια-δυο ώρες 
και δεν μπορούσε να ξανακοιμηθεί. Διάβαζε ή έπαιζε μόνη της επιτραπέζια παιχνίδια (Scrabble) κατά τη 
διάρκεια της νύχτας ή καθόταν σε μια άνετη καρέκλα κι έβλεπε τηλεόραση στο σαλόνι, αν και ανησυχούσε 
συνεχώς ότι θα ξυπνούσε το σύζυγό της. Μερικές φορές, η νυχτερινή ακινητική φάση (διάστημα “off ”) ήταν 
τόσο σοβαρή που χρειαζόταν τη βοήθειά του για να σηκωθεί από το κρεβάτι. Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, η κυρία Νοβάκοβα κοιμόταν τακτικά όταν δεν ασχολούνταν με κάτι και αποκοιμιόταν πάντα 
όταν βρισκόταν σε κάποιο μέσο μεταφοράς, αλλά ακόμα κι αυτός ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας 
δεν διαρκούσε περισσότερο από 10 λεπτά, οπότε δεν ήταν αναζωογονητικός. Κάθε προσπάθεια αύξησης 
της δόσης του ντοπαμινικού αγωνιστή οδηγούσε σε ανυπόφορη αύξηση της υπερβολικής υπνηλίας κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, οπότε σε κάθε δόση της λεβοντόπα προστέθηκε εντακαπόνη προκειμένου να 
παραταθεί η δράση της.

Πρόσφατα, έπειτα από μια μετάβαση στη ροπινιρόλη παρατεταμένης αποδέσμευσης στα 16 mg ημερησίως, 
υπήρξε μια ελαφριά βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου και μείωση της υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Ξεκίνησε λήψη του υπνωτικού αντικαταθλιπτικού τραζοδόνη στα 50 mg και ο ύπνος βελτιώθηκε περισσότερο 
σε κάποιο βαθμό. Δεκαπέντε χρόνια μετά από τη διάγνωσή της, η κυρία Νοβάκοβα είναι πλέον σε θέση να 
κοιμηθεί τρεις συνεχόμενες ώρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Παρά το ότι κοιμάται για μικρές χρονικές περιόδους κάθε βράδυ, αυτή η σχετική βελτίωση έχει βοηθήσει την 
κυρία Νοβάκοβα να δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στην ομάδα ασθενών με νόσο του Πάρκινσον της περιοχής 
της, ακόμα και να διατελέσει για ένα χρόνο πρόεδρος της τσεχικής Εταιρείας για τη νόσο του Πάρκινσον.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΥΠΝΟΣ

Οι διαταραχές που σχετίζονται με τον ύπνο επηρεάζουν περίπου το 50–60% των ατόμων με νόσο 
του Πάρκινσον και συντελούν σημαντικά στη μείωση της ποιότητας ζωής. Η κυρία Νοβάκοβα πάσχει 
από διαταραχές της αρχιτεκτονικής του ύπνου, οι οποίες αποτελούν κοινό μη κινητικό πρόβλημα που 
σχετίζεται με τη νόσο του Πάρκινσον και προκαλείται από την εκφύλιση συγκεκριμένων πυρήνων 
του εγκεφαλικού στελέχους. Συνήθως εμφανίζεται με τη μορφή αϋπνίας που αφορά στη διατήρηση 
του ύπνου και συχνά συνοδεύεται από υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία 
προκαλείται από τη νευροεκφυλιστική διεργασία σε συνδυασμό με τις ανεπιθύμητες ενέργειες της 
ντοπαμινεργικής θεραπείας.
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ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Του ΔΡ. Per Odin, PhD, Προέδρου, Νευρολογικού τμήματος Klinikum-Bremerhaven, Γερμανία και 
Νευρολογικού τμήματος, Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Lund, Σουηδία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Χάρι Μπέκερ (Harry Becker) γεννήθηκε το 1953. 
Εργάστηκε ως ηθοποιός στο Κρατικό θέατρο της 
Βιέννης έως το 2008. Είναι παντρεμένος και έχει δύο 
παιδιά, ηλικίας 15 και 18 ετών, τα οποία διαμένουν 
στο σπίτι της οικογένειας. Η σύζυγός του εργάζεται 
με πλήρη απασχόληση ως δημοσιογράφος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο κύριος Μπέκερ διαγνώστηκε με νόσο 
του Πάρκινσον το 2000, σε ηλικία 47 ετών. 
Είχε βραδύτητα και δυσκινησία στη δεξιά πλευρά 
του σώματος, αλλά πολύ λίγο τρόμο. Διάβασε τα 
πάντα για τη νόσο και τη θεραπεία της και, λόγω 
του κινδύνου εμφάνισης κινητικών διακυμάνσεων 
και δυσκινησιών με τη μακροχρόνια χρήση της 
λεβοντόπα, συμφώνησε να ξεκινήσει θεραπεία 
με τον αναστολέα της μονοαμινοξειδάσης 
τύπου Β (MAO-B) σελεγιλίνη, αμανταδίνη και τον 
ντοπαμινικό αγωνιστή ροπινιρόλη. Αυτό το σχήμα 
λειτούργησε πολύ καλά για τέσσερα με πέντε χρόνια 
και ο κύριος Μπέκερ ήταν σε θέση να συνεχίσει 
την εργασία του και την κοινωνική του ζωή.

Έπειτα από πέντε χρόνια, τα συμπτώματα έγιναν σοβαρότερα και ο κύριος Μπέκερ εισήχθη στο νοσοκομείο 
για βελτιστοποίηση της αντιπαρκινσονικής του θεραπείας. Μια δοκιμασία με λεβοντόπα έδειξε ότι θα μπορούσε 
να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα κατά των παρκινσονικών του συμπτωμάτων, αλλά εξακολουθούσε να είναι 
ιδιαίτερα επιφυλακτικός αναφορικά με τη λεβοντόπα και συμφώνησε να λαμβάνει μόνο μια πολύ χαμηλή δόση – 
150 mg συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Του δόθηκε επίσης ένα στυλό έγχυσης απομορφίνης το οποίο θα 
χρησιμοποιούσε όταν χρειαζόταν μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε συντομότερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 
κατά τη διάρκεια κάποιας παράστασης στο θέατρο.

Η νόσος επιδεινώθηκε και ο κύριος Μπέκερ παρουσίασε σταδιακά πολλά μη κινητικά συμπτώματα, όπως η 
σιελόρροια, αρχικά μόνο τη νύχτα αλλά, αργότερα, και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αισθανόταν αμήχανα 
γι' αυτό και άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει να εργάζεται. Παράλληλα, παρατήρησε ότι 
αντιμετώπιζε και δυσκολίες στην κατάποση συγκεκριμένων τύπων τροφών, όπως το κρέας και το ψωμί και, 
αργότερα, δυσκολίες στην κατάποση υγρών. Σε μία περίπτωση, ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί κόλλησε στο λαιμό 
του με δραματικά αποτελέσματα και χρειάστηκε να κληθεί επειγόντως γιατρός για να τον φροντίσει.

Ο κύριος Μπέκερ παρατήρησε επίσης αυξανόμενα προβλήματα βαριάς δυσκοιλιότητας. Η δυσκοιλιότητα 
εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε γρήγορα από το νευρολόγο του, αλλά ο κύριος Μπέκερ συνέχισε να τη θεωρεί 
ένα από τα κύρια προβλήματά του, καθώς του προκαλούσε πόνο και δυσφορία. Μέσα στα προηγούμενα δύο 

Οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις δεν είναι τυπικές, αλλά περιλαμβάνονται για να δείξουν τις δυνητικά βαριές 
επιπτώσεις των πολύ σοβαρών μη κινητικών συμπτωμάτων.
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χρόνια είχε επίσης χάσει σιγά-σιγά βάρος, περίπου ένα κιλό το μήνα, κάτι που δεν καταλάβαινε καθώς, αν και δεν 
είχε ιδιαίτερη όρεξη, αισθανόταν ότι έτρωγε πάρα πολύ, σε κάθε περίπτωση, περισσότερο απ' ό,τι η γυναίκα του. 
Προσπάθησε επίσης να διασφαλίσει ότι κατανάλωνε όσο το δυνατόν περισσότερες θερμίδες τρώγοντας πολλά 
κέικ και χρησιμοποιώντας μεγάλες ποσότητες κρέμας και ζάχαρης στη μαγειρική. Τα προβλήματα κατάποσης 
που αντιμετώπιζε επιβεβαιώθηκαν σε μια επίσκεψη στο λογοθεραπευτή που συνέστησε αποτελεσματικότερη 
ντοπαμινεργική θεραπεία, καθώς και μια σειρά ραντεβού μαζί του για τη βελτίωση της τεχνικής κατάποσης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του κυρίου Μπέκερ ήταν ο πόνος, ο οποίος, ουσιαστικά, δεν σταματούσε ποτέ. 
Ήταν διάχυτος σε όλο του το σώμα και ανέφερε ότι αισθανόταν σαν να προερχόταν από τους μύες του. 
Βελτιωνόταν σε κάποιο βαθμό έπειτα από τις εγχύσεις απομορφίνης, αλλά η βελτίωση αυτή διαρκούσε 
μόλις 10–20 λεπτά. Τα συνήθη αναλγητικά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα στον πόνο – το μόνο που του 
προκαλούσαν ήταν παρενέργειες. Ανέφερε,

«Όλα αυτά με κάνουν να αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δεν ευχαριστιέμαι τίποτα πια κι έχω χάσει το ενδιαφέρον 
μου για οτιδήποτε. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο σταμάτησα να εργάζομαι πριν από δύο χρόνια. 
Σήμερα, απλώς κάθομαι στο σπίτι χωρίς να κάνω τίποτα. Απλώς αναρωτιέμαι σε τι έφταιξα και προσβλήθηκα 
από αυτήν την πάθηση. Δεν έκανα τίποτα κακό…»

Ο νευρολόγος του κυρίου Μπέκερ αποφάσισε ότι είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, έπρεπε να διασφαλιστεί 
ότι ελάμβανε επαρκή ντοπαμινεργική αγωγή. Ο κύριος Μπέκερ εισήχθη στο νοσοκομείο για βελτιστοποίηση της 
δόσης της λεβοντόπα και, παρά το ότι είχε δισταγμούς, δέχτηκε. Ένας συνδυασμός λεβοντόπα και βενσεραζίδης 
τιτλοδοτήθηκε σταδιακά έως μια συνολική ημερήσια δόση 900 mg, ενώ οι δόσεις του ντοπαμινικού αγωνιστή, 
του αναστολέα της MAO-B και της αμανταδίνης παρέμειναν αμετάβλητες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η διάρκεια δράσης της λεβοντόπα περιορίζεται σε περίπου τρεις ώρες οπότε ο κύριος Μπέκερ πρέπει να 
παίρνει έξι δόσεις την ημέρα, αλλά δεν έχει δυσκινησίες ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες και τον εκπλήσσει 
ιδιαίτερα πόσο καλά αισθάνεται.

«Δεν είναι μόνο ότι μπορώ να κινούμαι πολύ καλύτερα. Έχουν βελτιωθεί κι άλλα πράγματα: Έχω λιγότερα 
προβλήματα με τη σιελόρροια και την κατάποση, ενώ ο πόνος έχει βελτιωθεί πολύ. Μάλιστα, έχει σχεδόν 
υποχωρήσει εντελώς. Έχω καλύτερη διάθεση, αισθάνομαι περισσότερο ικανοποιημένος και πιο ενεργητικός 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμα και η σοβαρή δυσκοιλιότητα έχει βελτιωθεί – είναι υπέροχο!»

Ο κύριος Μπέκερ γνωρίζει ότι οι σχετικά υψηλές δόσεις της λεβοντόπα μπορούν να οδηγήσουν σε 
προβλήματα κινητικών διακυμάνσεων και δυσκινησιών, αλλά είναι προετοιμασμένος να πληρώσει το 
τίμημα προκειμένου να εξακολουθήσει να αισθάνεται τόσο καλύτερα.

«Και, εν τέλει, υπάρχουν πολλές επιλογές θεραπείας, όπως οι αντλίες και η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση, 
αν εμφανιστούν αυτά τα προβλήματα».

Οικονομικές συνέπειες της νόσου του Πάρκινσον για τον κύριο Μπέκερ
Διακοπή της εργασίας του κυρίου Μπέκερ ............60.000 ευρώ/έτος
Επισκέψεις στο νοσοκομείο .........................................9.000 ευρώ/έτος
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ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Του Δρ. Per Odin, PhD, Προέδρου, Νευρολογικού τμήματος Klinikum-Bremerhaven, 
Γερμανία και Νευρολογικού τμήματος, Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Lund, Σουηδία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Κλάους Μπάουερ, γεννηθείς το 1950, ήταν παλιότερα δάσκαλος γερμανικών και ιστορίας. Μένει στη Δρέσδη 
της Γερμανίας και είναι παντρεμένος με τη Σάρα. Έχουν δύο κόρες, την Ίνγκριντ (Ingrid) και την Κίρστεν (Kirsten), 
ηλικίας 20 και 18 ετών.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο κύριος Μπάουερ εμφάνισε συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον σε ηλικία 45 ετών. Ξεκίνησε με 
τρόμο στη δεξιά πλευρά του σώματος και δυσκολίες στις λεπτές κινητικές λειτουργίες. Σύντομα, αυτό 
μείωσε τις εργασιακές του ικανότητες ως δασκάλου, αν και συνέχισε να εργάζεται για πολλά χρόνια. 
Τα αρχικά αποτελέσματα της αντιπαρκινσονικής του αγωγής ήταν καλά, αλλά, έπειτα από πέντε χρόνια, 
εμφάνισε κινητικές διακυμάνσεις και, ένα χρόνο αργότερα, δυσκινησίες. Ο κύριος Μπάουερ είχε επαφή 
με έναν έμπειρο νευρολόγο και ειδικό στη νόσο του Πάρκινσον, ο οποίος τον παρακολουθούσε στενά 
χορηγώντας του μια σύγχρονη και βελτιστοποιημένη από του στόματος αντιπαρκινσονική θεραπεία.

Ο κύριος Μπάουερ ήθελε να αποκομίσει το μέγιστο όφελος 
από τη φαρμακευτική του αγωγή και είχε πάντα την τάση 
να λαμβάνει υψηλότερες δόσεις από αυτές που του είχαν 
συνταγογραφήσει οι γιατροί του. Από την ηλικία των 55 ετών, 
η συμπεριφορά του έγινε πιο έκδηλη. Ο κύριος Μπάουερ 
ελάμβανε λεβοντόπα έως και 15 φορές την ημέρα ενώ η 
ημερήσια δόση του της λεβοντόπα μπορούσε να φτάσει 
μέχρι και τα 3–4 g. Ο γιατρός του κατάλαβε ότι αυτό 
δεν ήταν φυσιολογικό και το ταξινόμησε ως σύνδρομο 
απορρύθμισης της ντοπαμίνης. Έκανε ό,τι μπορούσε για να 
περιορίσει τη χρήση της λεβοντόπα από τον κύριο Μπάουερ, 
χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία καθώς ο κύριος Μπάουερ 

έπαιρνε συνταγές από διάφορους γιατρούς. Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο έπαιρνε τόσα πολλά δισκία, είπε,

«Δεν παίρνω περισσότερα απ' όσα χρειάζομαι. Όταν παίρνω λιγότερα αισθάνομαι απαίσια, νιώθω κατάθλιψη 
και φόβο».

Υποστήριζε ότι έπαιρνε μόνο κάπου 2 g την ημέρα, ενώ υπολογιζόταν ότι στην πραγματικότητα κατανάλωνε 
3–4 g καθημερινά. Άρχισε να έχει οπτικές παραισθήσεις –ζώα και μικροσκοπικές ανθρώπινες φιγούρες– και δεν 
μπορούσε πλέον να αντεπεξέλθει στην εργασία του, οπότε σταμάτησε εντελώς να εργάζεται.

Κατά το χρόνο αυτό, ο κύριος Μπάουερ ανέπτυξε μία ακόμα καινούρια συμπεριφορά. Πάντα τον ενδιέφεραν 
τα τεχνολογικά αντικείμενα όπως τα ραδιόφωνα και τα ρολόγια, αλλά πλέον άρχισε να περνά ώρες ολόκληρες 
αποσυναρμολογώντας εξοπλισμό και έπειτα προσπαθώντας να τον ξανασυναρμολογήσει, χωρίς ουσιαστικό 
λόγο. Η σύζυγός του ανέφερε ότι μπορούσε να περάσει ένα μεγάλο μέρος της ημέρας διαλύοντας το πανάκριβο 
ρολόι του εις τα εξ ων συνετέθη, χωρίς έπειτα να είναι σε θέση να το συναρμολογήσει με τρόπο ώστε να μπορεί 
να ξαναλειτουργήσει. Ο νευρολόγος του ανέφερε το φαινόμενο ονόματι «στερεοτυπική συμπεριφορά».

Όταν ο κύριος Μπάουερ ήταν 56 ετών, η σεξουαλική συμπεριφορά του άλλαξε. Αυνανιζόταν πολλές φορές την 
ημέρα και άρχισε να τηλεφωνεί σε ροζ τηλεφωνικές γραμμές. Μερικούς μήνες αργότερα άρχισε να επισκέπτεται 
οίκους ανοχής, αρχικά μια-δυο φορές το μήνα, αλλά έπειτα από έξι περίπου μήνες, πήγαινε σχεδόν καθημερινά. 
Άρχισε επίσης να πηγαίνει στο τοπικό καζίνο, όπου έχανε αξιοσέβαστα χρηματικά ποσά.



Η σύζυγος και οι κόρες του δεν μπόρεσαν να ανεχθούν αυτήν τη συμπεριφορά και εγκατέλειψαν το 
σπίτι της οικογένειας. Η συμπεριφορά του αποτέλεσε επίσης πλήγμα για τα οικονομικά της οικογένειας: 
αναγκάστηκαν να πουλήσουν το σπίτι και τα δύο τους αυτοκίνητα ενώ ορίστηκε προσωρινός επίτροπος 
για τον έλεγχο των οικονομικών του κυρίου Μπάουερ.

Σ' αυτό το σημείο, ο κύριος Μπάουερ δεν έβλεπε πλέον το νευρολόγο του και επισκεπτόταν διάφορους 
γιατρούς, κυρίως για την έκδοση ιατρικών συνταγών. Παραπέμφθηκε σε έναν ψυχίατρο, ο οποίος συνέστησε 
εντόνως στον κύριο Μπάουερ να μειώσει την αντιπαρκινσονική του αγωγή, αλλά εκείνος τον αγνόησε. 
Ο κύριος Μπάουερ αποφάσιζε μόνος του ποια φάρμακα έπαιρνε και χρησιμοποιούσε κυρίως ένα μείγμα 
πραμιπεξόλης, λεβοντόπα, εντακαπόνης και αμανταδίνης.

Σε αυτήν τη φάση, ξαναήλθε σε επαφή με τον ειδικό της νόσου του Πάρκινσον που τον παρακολουθούσε 
στο παρελθόν, ο οποίος κατάλαβε ότι πλέον κάτι έπρεπε να γίνει. Ο κύριος Μπάουερ εισήχθη πολλές φορές 
στη νευρολογική πτέρυγα του νοσοκομείου, για συνολικό διάστημα σχεδόν έξι μηνών. Ο κύριος Μπάουερ 
διαγνώσθηκε με υπερσεξουαλικότητα και εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και συχνές οπτικές 
παραισθήσεις. Διακόπηκαν όλα τα αντιπαρκινσονικά φάρμακα εκτός της λεβοντόπα και συνταγογραφήθηκε 
το νευροληπτικό κουετιαπίνη. Αυτό οδήγησε σε βελτίωση των παραισθήσεων του κυρίου Μπάουερ, αλλά δεν 
επηρέασε την εκ μέρους του υπερβολική χρήση της λεβοντόπα, την υπερσεξουαλικότητα ή την εξάρτηση 
από τα τυχερά παιχνίδια.

Συνταγογραφήθηκε κλοζαπίνη αντί της κουετιαπίνης, αλλά παρατηρήθηκε μόνο μικρή βελτίωση, οπότε ο 
νευρολόγος έπεισε τον κύριο Μπάουερ ότι ήταν απαραίτητες ριζικές αλλαγές. Ο κύριος Μπάουερ ήταν 59 ετών 
όταν ξεκίνησε τη χρήση φορητής αντλίας λεβοντόπα/καρβιντόπα και σταμάτησε τη λήψη όλων των από του 
στόματος αντιπαρκινσονικών φαρμάκων, εκτός της κλοζαπίνης στα 25 mg.

Αυτό είχε πολύ θετικό αποτέλεσμα στα συμπτώματα του κυρίου Μπάουερ. Η κινητική του κατάσταση 
βελτιώθηκε σημαντικά και αντί να περνάει το 80% της ημέρας με δυσκινησίες ή συμπτώματα ακινησίας 
(διάστημα “off ”), λειτουργούσε πλέον το 80% της ημέρας. Η υπερσεξουαλικότητα υποχώρησε εντελώς, 
σταμάτησε να επισκέπτεται οίκους ανοχής και παραδεχόταν ότι, αν και μερικές φορές τους αναζητούσε, 
δεν αισθανόταν πλέον την ανάγκη να το κάνει. Σταμάτησε επίσης τα τυχερά παιχνίδια και είχε ελάχιστες 
μόνο παραισθήσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σε μερικά μόλις χρόνια, ο κύριος Μπάουερ έχασε τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή του: τη σύζυγό 
του, τις κόρες του, το σπίτι τους και τους περισσότερους φίλους του. Ευτυχώς, ανέκτησε την επαφή με τη 
σύζυγό του και, παρόλο που δεν ζουν μαζί, βλέπονται πλέον συχνά. Ο κύριος Μπάουερ αισθάνεται ότι έχει 
επιστρέψει στον κανονικό του εαυτό και ότι αποκτά ξανά σιγά-σιγά την ποιότητα ζωής του.

Οικονομικές συνέπειες και επιπλοκές της θεραπείας της νόσου του Πάρκινσον για τον κύριο Μπάουερ

Φάρμακα και επισκέψεις στο γιατρό από 
την ηλικία των 45 ετών ............................................................................10.000 ευρώ/έτος

Απώλεια εργασίας από την ηλικία των 55 ετών ....................................70.000 ευρώ/χρόνο

Κόστη λόγω της υπερσεξουαλικότητας και της εξάρτησης ...............
από τα τυχερά παιχνίδια (εκτιμώμενη απώλεια του 
σπιτιού και των αυτοκινήτων)

400.000 ευρώ 
εντός δύο ετών

Έξι μήνες θεραπείας ως εσωτερικός ασθενής 
σε νευρολογικό τμήμα οξέων περιστατικών .........................................80.000 ευρώ

Ένα έτος θεραπείας σε μονάδα φροντίδας ...........................................40.000 ευρώ

Θεραπεία από την ηλικία των 59 ετών ...................................................50.000 ευρώ/έτος
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ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Του Δρ. Per Odin, PhD, Προέδρου, Νευρολογικού τμήματος Klinikum-Bremerhaven, 

Γερμανία και Νευρολογικού τμήματος, Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Lund, Σουηδία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Κριστίνα Κέλερ (Christina Keller) γεννήθηκε το 1949 και παλιότερα εργαζόταν ως φαρμακοποιός. 
Είναι παντρεμένη με έναν αρχιτέκτονα και έχουν δύο κόρες ηλικίας 22 και 25 ετών, που δεν διαμένουν 
πλέον στο σπίτι της οικογένειας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η κυρία Κέλερ διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον σε ηλικία 45 ετών. Είχε μεικτή συμπτωματολογία στη 
δεξιά πλευρά του σώματος. Αν και η αρχική της ανταπόκριση στην αντιπαρκινσονική αγωγή ήταν άριστη, 
τα τελευταία έξι χρόνια έχει παρουσιάσει κινητικές επιπλοκές με διακυμάνσεις και συχνή δυσκινησία κατά 
τη διάρκεια των κινητικών περιόδων (διάστημα “on”).

Κατά τη διάρκεια των ακινητικών περιόδων (διάστημα “off ”), η κυρία Κέλερ δεν παρουσιάζει μόνο μεγάλη 
δυσκαμψία και βραδύτητα, αλλά έχει και αυξημένες καταθλιπτικές σκέψεις και άγχος. Οι ακινητικές περίοδοι 
(διάστημα “off ”) δεν της αρέσουν καθόλου. Προτιμά τις δυσκινησίες. Λόγω των κινητικών διακυμάνσεων, της 
χορηγήθηκε θεραπεία με αντλία απομορφίνης πριν από τρία χρόνια, η οποία εξακολουθεί να έχει σχετικά 
καλά αποτελέσματα. Επί του παρόντος λαμβάνει 5,5 mg απομορφίνης την ώρα και 50 mg λεβοντόπα/
βενσεραζίδης κάθε τρεις ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
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Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, η κυρία Κέλερ άρχισε να έχει προβλήματα με τη διάθεσή της και να 
αισθάνεται ότι δεν μπορούσε πλέον να απολαύσει τη ζωή. Όπως εξήγησε,

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να ζήσω, αλλά δυσκολεύομαι ιδιαίτερα να βρω νόημα μέσα σε όλα αυτά. Ο σύζυγός μου 
προσπαθεί να με πείσει για τη χαρά που σου χαρίζει η ευτυχία και η υγεία των παιδιών σου κι έχει δίκιο φυσικά, 
αλλά τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι ότι τους γίνομαι βάρος όταν περνάμε χρόνο μαζί. Τους περιορίζω πολύ 
και δεν μπορούν να κάνουν αυτά που απολαμβάνουν περισσότερο».

Ο νευρολόγος της κυρίας Κέλερ έχει δοκιμάσει τη θεραπεία με πραμιπεξόλη και διάφορα αντικαταθλιπτικά, 
όπως η εσκιταλοπράμη και η μιρταζαπίνη, αλλά η φαρμακολογική θεραπεία δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 
αποτελεσματική έως σήμερα. Η κυρία Κέλερ αρνείται να επισκεφθεί κάποιον ψυχολόγο, λέγοντας ότι,

«Πάσχω από τη νόσο του Πάρκινσον, δεν είμαι τρελή».

Ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι η κυρία Κέλερ επιδεικνύει όλο και περισσότερη ζήλια. Πριν από τρία χρόνια, 
η ζήλια ήταν απλώς ένα αόριστο συναίσθημα, τον τελευταίο καιρό όμως είναι πεπεισμένη ότι ο σύζυγός της 
την απατά. Νομίζει ότι ακούει άλλες γυναίκες μέσα στο σπίτι τους και ότι βλέπει άλλες γυναίκες να ξαπλώνουν 
στο κρεβάτι του συζύγου της τη νύχτα. Ο σύζυγός της αρνείται κατηγορηματικά όλα αυτά και έχει αρχίσει 
να ενοχλείται όλο και περισσότερο από τη συμπεριφορά της. Η κυρία Κέλερ, από την άλλη, είναι πεπεισμένη 
ότι έχει δίκιο και αισθάνεται ότι πρέπει να ακολουθεί το σύζυγό της παντού ώστε να κρατά υπό έλεγχο την 
κατάσταση. Αναφέρει ότι,

«Αυτές οι γυναίκες υπάρχουν σίγουρα κι αυτό με κάνει να αισθάνομαι απαίσια. Πώς μπορεί να μου κάνει κάτι τέτοιο 
μετά από τόσα χρόνια συμβίωσης;».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πριν από έξι μήνες, ο κύριος Κέλερ μείωσε τις εργασιακές του υποχρεώσεις σε επίπεδο μερικής απασχόλησης 
προκειμένου να φροντίσει περισσότερο τη σύζυγό του. Η θεραπεία της κυρίας Κέλερ με κλοζαπίνη την έχει 
βοηθήσει σε κάποιο βαθμό, οπότε εξακολουθεί να λαμβάνει 25 mg την ημέρα, αλλά το πρόβλημα απέχει πολύ 
από το να λυθεί. Πρόσφατα, ο σύζυγός της αποφάσισε ότι δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει μόνος του και η 
κυρία Κέλερ θα διαμένει κάθε δεύτερη εβδομάδα σε μια μονάδα φροντίδας, κάτι που δεν της αρέσει καθόλου.

Οικονομικές συνέπειες της νόσου του Πάρκινσον για την κυρία Κέλερ

Μείωση των ωρών εργασίας του κυρίου Κέλερ ......................... 52.000 ευρώ/έτος
Επισκέψεις στο νοσοκομείο ..............................................................6.000 ευρώ/έτος
Μονάδα φροντίδας, 50% του χρόνου ........................................ 36.000 ευρώ/χρόνο
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Τα μη κινητικά συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον είναι εκείνα που δεν σχετίζονται με τις κινητικές 
δυσκολίες. Αν και η νόσος του Πάρκινσον ορίζεται παραδοσιακά ως κινητική διαταραχή, συσχετίζεται και με 
μια ευρεία σειρά συμπεριφορικών/νευροψυχιατρικών και σωματικών συμπτωμάτων που μπορούν να έχουν 
μεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Αυτά τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της νόσου του Πάρκινσον, από το πολύ πρώιμο, πριν ακόμα εντοπιστούν τα κινητικά συμπτώματα, 
έως το πολύ προχωρημένο στάδιο. Τα μη κινητικά συμπτώματα μπορούν, τελικά, να κυριαρχήσουν στη νόσο, 
καθώς αυτή εξελίσσεται.

2. ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Τα αίτια των μη κινητικών συμπτωμάτων δεν έχουν γίνει ακόμα καλά κατανοητά. Πιστεύεται ότι η βλάβη 
τόσο στο ντοπαμινεργικό όσο και το μη ντοπαμινεργικό σύστημα μπορεί να συντελέσει στην εμφάνισή τους.1 
Στη νόσο του Πάρκινσον, τα νευρικά κύτταρα που παράγουν ντοπαμίνη και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές 
του εγκεφάλου, οι οποίες ρυθμίζουν τις συμπεριφορικές και τις σωματικές λειτουργίες, εκφυλίζονται 
προοδευτικά και πιο απότομα απ' ό,τι κατά τη φυσιολογική πορεία γήρανσης του ανθρώπου. Συνεπώς, η 
ποσότητα της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο ελαττώνεται συνεχώς, δημιουργώντας έλλειψη. Αυτή η έλλειψη 
δεν επηρεάζει μόνο τις κινήσεις του σώματος, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο και στα νεύρα που ελέγχουν 
άλλες σωματικές λειτουργίες, όπως ο ύπνος και η ικανότητα αίσθησης του πόνου, οδηγώντας στην εμφάνιση 
συγκεκριμένων μη κινητικών συμπτωμάτων.1 Πρόσφατα, προέκυψαν επίσης στοιχεία που καταδεικνύουν το 
ρόλο άλλων εγκεφαλικών διαβιβαστών (δηλαδή, συμπτώματα που δεν σχετίζονται με την έλλειψη ντοπαμίνης), 
κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε άλλα μη κινητικά συμπτώματα, όπως η κατάθλιψη και η ακράτεια.

3. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Τα μη κινητικά συμπτώματα μπορεί να υπάρχουν σε κάθε στάδιο της νόσου του Πάρκινσον και η συχνότητά 
τους αυξάνεται με τη διάρκεια της νόσου. Ορισμένα συμπτώματα είναι πιο κοινά από κάποια άλλα. Η πολυπλο-
κότητα της διαδικασίας αναγνώρισης και κατανόησης των μη κινητικών συμπτωμάτων καθιστά δύσκολο τον 
προσδιορισμό της συχνότητας εμφάνισής τους.2 Οι γιατροί δεν αναγνωρίζουν τα μη κινητικά συμπτώματα έως 
και στο 50% των περιπτώσεων.2,3 Ο πόνος, για παράδειγμα, ένα από τα πλέον συχνά μη κινητικά συμπτώματα, 
μπορεί να επηρεάσει το 40% με 75% των ατόμων με νόσο του Πάρκινσον. Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν 
ότι σχεδόν το 90% των πασχόντων από τη νόσο του Πάρκινσον έχει τουλάχιστον ένα μη κινητικό σύμπτωμα, 
ενώ περίπου το 10% έχει έως και πέντε μη κινητικά συμπτώματα.4

4. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ;

Στα πρώιμα στάδια της νόσου του Πάρκινσον, ενδέχεται να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν κάποιο 
μεμονωμένο σύμπτωμα σχετίζεται με την πάθηση, ειδικά αν δεν υπάρχουν εμφανή κινητικά συμπτώματα. 
Πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και τυχόν άλλες παθήσεις, μπορούν να 
προκαλέσουν συμπτώματα παρόμοια με τα μη κινητικά συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον. Αν υπάρχουν 
πιθανολογούμενα μη κινητικά συμπτώματα, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα 
μπορέσει να τα διερευνήσει περαιτέρω.
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5. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ;

Εξ ορισμού, η νόσος του Πάρκινσον αποτελεί κινητική διαταραχή. Αν και τα μη κινητικά συμπτώματα 
αποτελούν σημαντικό μέρος της πάθησης, τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια εστιάζουν στον εντοπισμό 
των κλασικών κινητικών συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον, δηλαδή τη δυσκαμψία, τον τρόμο ηρεμίας 
και τη βραδυκινησία.5 Τα μη κινητικά συμπτώματα, όπως οι οσφρητικές ανωμαλίες, οι διαταραχές του ύπνου 
(ειδικά η διαταραχή συμπεριφοράς του ύπνου REM), η δυσκοιλιότητα και η κατάθλιψη συχνά ενδέχεται να 
προηγούνται των κινητικών συμπτωμάτων και μπορούν να λειτουργήσουν ως πρώιμοι δείκτες που βοηθούν 
τους γιατρούς να θέσουν τη διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον, αλλά αυτήν τη στιγμή δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από μόνα τους για την πραγματοποίηση της διάγνωσης.6

6. ΠΟΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ;

Συχνά, υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τα μη κινητικά συμπτώματα εμφανίζονται μόνο στα 
μεταγενέστερα στάδια της νόσου του Πάρκινσον. Πολλά συμπτώματα, όπως οι οσφρητικές ανωμαλίες 
(μεταβολές της αίσθησης της όσφρησης), η κατάθλιψη, η δυσκοιλιότητα, κάποιες διαταραχές του ύπνου 
και η στυτική δυσλειτουργία, μπορεί να προηγηθούν κατά πολλά χρόνια των κινητικών συμπτωμάτων 
και της διάγνωσης της νόσου του Πάρκινσον.7,8

Συμπτώματα όπως η άνοια, η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών (βραδύτητα σκέψεων, συλλογισμού και 
αντίληψης), η ορθοστατική υπόταση (η ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης) παρατηρούνται συχνότερα 
στα μεταγενέστερα στάδια της νόσου.7

Όλα τα μη κινητικά συμπτώματα, ανεξάρτητα από το χρόνο που εμφανίζονται για πρώτη φορά, τείνουν να 
επιδεινώνονται καθώς η νόσος του Πάρκινσον εξελίσσεται.7

7. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΟΣΝ;

Δεν είναι ακόμα δυνατό να προβλεφθεί ποια συμπτώματα θα επηρεάσουν κάθε άτομο, ενώ η σοβαρότητα 
των συμπτωμάτων μπορεί να ποικίλει σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο. Τα συμπτώματα μπορούν επίσης 
να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου του Πάρκινσον. Αυτό, σε συνδυασμό με τη δυσκολία της 
αναγνώρισης και κατανόησης των μη κινητικών συμπτωμάτων, καθιστά πρόκληση τον προσδιορισμό του αν θα 
εμφανιστούν σε κάθε πάσχοντα από τη νόσο του Πάρκινσον. Ωστόσο, τα έως τώρα στοιχεία υποδεικνύουν ότι 
τα μη κινητικά συμπτώματα αποτελούν καθολικό χαρακτηριστικό της νόσου του Πάρκινσον.6 Είναι σημαντικό οι 
γιατροί να προσέξουν όλα τα προειδοποιητικά σημάδια που ενδέχεται να υποδείξουν την εμφάνιση της νόσου 
του Πάρκινσον και να οδηγήσουν στη διάγνωσή της, καθώς η έγκαιρη θεραπεία έχει αποδειχθεί ωφέλιμη.9,10

8. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ;

Τα μη κινητικά συμπτώματα καθίστανται ολοένα και πιο συχνά και η ύπαρξή τους διαπιστώνεται σε όλη 
την πορεία της νόσου του Πάρκινσον.6 Σε γενικές γραμμές, τα συμπτώματα δεν υποχωρούν με την πάροδο 
του χρόνου· αντιθέτως, η σοβαρότητά τους τείνει να αυξάνεται με τη διάρκεια της νόσου.7 Δεν είναι ακόμα 
δυνατό να προβλεφθεί ποια μη κινητικά συμπτώματα ή πότε θα προσβάλλουν ένα άτομο με νόσο του 
Πάρκινσον, ενώ ο βαθμός σοβαρότητας των συμπτωμάτων ποικίλει από άτομο σε άτομο.

9. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ Ή ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ;

Καθώς είναι δύσκολο να προβλεφθεί αν και πότε θα εμφανιστούν μη κινητικά συμπτώματα, η πρόληψη ή 
η καθυστέρηση της εμφάνισης αυτών των συμπτωμάτων αποτελεί επίσης πρόβλημα. Μόλις αναγνωριστεί 
ένα σύμπτωμα, ωστόσο, ο αντίκτυπός του μπορεί να μειωθεί με την κατάλληλη διαθέσιμη θεραπεία.
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Μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένες θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της 
νόσου του Πάρκινσον. Αυτές οι μελέτες χρησιμοποίησαν ως μέτρο βελτίωσης την Ενοποιημένη κλίμακα 
βαθμολόγησης της νόσου του Πάρκινσον (Unifi ed Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS).11 Η κλίμακα 
UPDRS λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της θεραπείας τόσο στα κινητικά όσο και τα μη κινητικά συμπτώματα, 
καθώς και στη γενική ποιότητα ζωής. Μέχρι σήμερα, οι μελέτες έχουν δείξει ότι αυτές οι θεραπείες, εφόσον 
χορηγηθούν εγκαίρως, ενδέχεται να βοηθήσουν στη συνολική επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.9,12,13

10. ΠΟΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Πολλά συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον, ειδικά τα κινητικά αλλά και ορισμένα μη κινητικά συμπτώματα, 
προκαλούνται από την παθολογική μείωση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο.15 Οι περισσότερες θεραπείες για 
τη νόσο του Πάρκινσον ενεργούν διορθωτικά ως προς αυτήν την έλλειψη ισορροπίας.

Ωστόσο, δεν εξαρτώνται όλα τα μη κινητικά συμπτώματα από την έλλειψη ντοπαμίνης, οπότε κάθε σύμπτωμα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη θεραπεία.

Για παράδειγμα, η κατάθλιψη στο πλαίσιο της νόσου του Πάρκινσον μπορεί ορισμένες φορές να αντιμετω πιστεί 
με αντικαταθλιπτικά, όπως οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI) και τα τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά, καθώς και με μη φαρμακολογικές θεραπείες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία 
προς υποστήριξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας αυτών των θεραπειών για την αντιμετώπιση 
της κατάθλιψης στη νόσο του Πάρκινσον. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι κάποια αντικαταθλιπτικά ενδέχεται 
να επιδεινώσουν τα κινητικά συμπτώματα ή να μειώσουν την αποτελεσματικότητα άλλων αντιπαρκινσονικών 
θεραπειών.5 Παρομοίως, λίγα είναι τα στοιχεία υπέρ ή κατά της αντιμετώπισης του πόνου, της υπερβολικής 
υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και της άνοιας στη νόσο του Πάρκινσον με χρήση τυπικών θεραπειών.5

Η διαχείριση της αποτελεσματικής θεραπείας κάθε συμπτώματος πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για κάθε 
περίπτωση, καθώς το κάθε άτομο ανταποκρίνεται διαφορετικά στα διάφορα φάρμακα ως προς την 
αποτελεσματικότητα και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

11. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Καθώς κάποια κινητικά και μη κινητικά συμπτώματα οφείλονται στο ίδιο υποκείμενο αίτιο, δηλαδή στην 
ελάττωση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, είναι δυνατόν η θεραπεία που αποκαθιστά αυτήν την ισορροπία 
να οδηγήσει στη βελτίωση των συμπτωμάτων και των δύο τύπων. Σε αυτού του τύπου τη θεραπεία 
ανταποκρίνονται ορισμένα μη κινητικά συμπτώματα, ήτοι: η κόπωση, η κατάθλιψη, η απάθεια, το άγχος, 
η στυτική δυσλειτουργία, ορισμένες ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος, ο πόνος, η δυσκοιλιότητα, 
το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και οι περιοδικές κινήσεις των κάτω άκρων.13,14,15

Κάποια άλλα συμπτώματα δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία υποκατάστασης της ντοπαμίνης, ενώ μπορεί 
ακόμα και να επιδεινωθούν από αυτήν. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Σύνδρομο υπερπυρεξίας νόσου 
του Πάρκινσον (ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος), εξοίδηση (πρήξιμο) των ποδιών, καρδιακές 
επιπλοκές, παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, αϋπνία, ναυτία, 
διάρροια, δυσκοιλιότητα και ορθοστατική υπόταση (ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης).15

Ένας ειδικός στη νόσο του Πάρκινσον θα είναι σε θέση να παράσχει συμβουλές σχετικά με το ποιες θεραπείες 
είναι κατάλληλες για τη διαχείριση των μεμονωμένων συμπτωμάτων κάθε ατόμου.
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12. ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ;

Όσο πιο σύντομα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα συμπτώματα, τόσο λιγότερες θα είναι οι επιπτώσεις 
τους στην ποιότητα ζωής, ακόμα και λαμβανομένων υπόψη των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών. Τα άτομα 
που δεν υποβάλλονται σε θεραπεία για τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον που εμφανίζουν έχουν 
χαμηλότερες βαθμολογίες στις δοκιμασίες αξιολόγησης της ποιότητας ζωής.16

Επίσης, αυξάνονται συνεχώς τα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι συγκεκριμένες αντιπαρκινσονικες θεραπείες 
μπορούν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου,17,18 επιτρέποντας καλύτερη ποιότητα 
ζωής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.9,12 Υπάρχει η ελπίδα ότι η καλύτερη κατανόηση των μη κινητικών 
συμπτωμάτων ενδεχομένως να βοηθήσει στην πιο έγκαιρη διάγνωση και, συνεκδοχικά, στην πιο έγκαιρη 
πρόσβαση στη θεραπεία.

13. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Η άσκηση και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν στην ευεξία και την απόδοση 
των πασχόντων από τη νόσο του Πάρκινσον, αναφορικά τόσο με τα κινητικά όσο και με τα μη κινητικά 
συμπτώματα. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η τακτική άσκηση και η φυσιοθεραπεία, θεωρείται ότι 
μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των κινητικών συμπτωμάτων, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να 
βοηθήσει με την κατάθλιψη και το άγχος. Παρομοίως, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα μη κινητικά συμπτώματα, 
κινήσεις όπως ένα πλούσιο σε ίνες διαιτολόγιο μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της δυσκοιλιότητας. 
Ωστόσο, οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σ' αυτό το πεδίο είναι περιορισμένες και, με περαιτέρω 
μελέτη, ενδέχεται να ανακαλυφθούν επιπλέον μη φαρμακολογικές θεραπείες.

14. ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΜΟΥ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια ορισμένων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των 
κινητικών συμπτωμάτων είναι η εμφάνιση μη κινητικών συμπτωμάτων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, σε 
διάφορους βαθμούς: Σύνδρομο υπερπυρεξίας νόσου του Πάρκινσον (ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του 
σώματος), εξοίδηση (πρήξιμο) των ποδιών, καρδιακές επιπλοκές, παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, υπερβολική 
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, αϋπνία, ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα και ορθοστατική υπόταση 
(ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης).10 Ένας συνδυασμός διαφορετικών θεραπειών και άλλων παραγόντων 
μπορεί να συντελέσει στην εμφάνιση ενός συγκεκριμένου συμπτώματος.5

Είναι σημαντικό να διαβάζετε το πληροφοριακό φυλλάδιο ασθενούς που συνοδεύει κάθε φάρμακο για 
περαιτέρω λεπτομέρειες και να συμβουλεύεστε κάποιον ειδικό προκειμένου να καθορίζετε το πραγματικό 
υποκείμενο αίτιο κάθε συμπτώματος.

15. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Το ενδιαφέρον και η παραδοχή ότι τα μη κινητικά συμπτώματα αποτελούν σημαντική και υπολογίσιμη 
πλευρά της νόσου του Πάρκινσον αυξάνονται συνεχώς. Ως εκ τούτου, έχουν γίνει κινήσεις για την αύξηση 
της κατανόησης με την ελπίδα να ανακαλυφθούν αποτελεσματικές και επιτυχημένες θεραπείες. Διεξάγονται 
συνεχώς έρευνες σε φάρμακα. Αυτήν τη στιγμή αναπτύσσονται πολλά καινούρια αντιπαρκινσονικά 
φάρμακα9,13,14 καθώς και καινούριες χειρουργικές τεχνικές και γονιδιακή θεραπεία.
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16. ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Υπάρχουν πολλές χρήσιμες πηγές πληροφόρησης που στοχεύουν συγκεκριμένα στα μη κινητικά 
συμπτώματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους:

 – Διεθνής ομάδα για τα μη κινητικά συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον 
(International Parkinson’s Disease Non-Motor group, PDNMG): www.pdnmg.com

 – Ευρωπαϊκή εταιρεία για τη νόσο του Πάρκινσον (European Parkinson’s Disease Association, EPDA): 
www.epda.eu.com

 – Rewrite Tomorrow: www.rewritetomorrow.eu.com
 – Στρατηγικές αντιμετώπισης (Coping Strategies): www.epda.eu.com/copingstrategies
 – Πληροφορίες για φάρμακα και χειρουργικές επεμβάσεις: www.epda.eu.com/medinfo
 – Συνεργάτες και χορηγοί της EPDA: www.epda.eu.com/partners
 – Βοήθημα λήψης αποφάσεων για τη νόσο του Πάρκινσον (Parkinson’s Decision Aid): 

www.parkinsonsdecisionaid.eu.com
 – Πληροφορίες για το My PD: www.myPDinfo.com
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Ακετυλοχολίνη Ένας νευροδιαβιβαστής 
που βρίσκεται τόσο στο κεντρικό όσο και στο 
περιφερικό νευρικό σύστημα

Αλπραζολάμη Αγχολυτικό φάρμακο της τάξης 
των βενζοδιαζεπινών

Αμιτριπτυλίνη Τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό φάρμακο

Ανηδονία Η ανικανότητα βίωσης ευχάριστων 
συναισθημάτων από φυσιολογικά ευχάριστες 
δραστηριότητες

Αντιχολινεργικό Ουσία που αποκλείει το 
νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη

Απομορφίνη Αντιπαρκινσονικό φάρμακο της 
τάξης των ντοπαμινικών αγωνιστών

Αυτόνομο νευρικό σύστημα Μέρος του 
περιφερικού νευρικού συστήματος που ελέγχει 
τις λειτουργίες του οργανισμού σε μη συνειδητό 
επίπεδο, π.χ. τον καρδιακό ρυθμό, την πέψη, την 
παραγωγή σιέλου, την εφίδρωση, τη διάμετρο 
της κόρης των ματιών, την ούρηση και τη 
σεξουαλική διέγερση

Βιοανάδραση Μια τεχνική που χρησιμοποιεί 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακολούθησης για 
να λάβει πληροφορίες σχετικά με μια ακούσια 
λειτουργία του κεντρικού ή του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος. Η βιοανάδραση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε ένα άτομο 
να εκπαιδευθεί προκειμένου να αποκτήσει 
έλεγχο επί σωματικών λειτουργιών οι οποίες 
κανονικά πραγματοποιούνται αυτόματα

Βραδυκινησία Παθολογική βραδύτητα των 
κινήσεων, νωθρότητα στις σωματικές και τις 
νοητικές αποκρίσεις

Γαστροπάρεση Καθυστέρηση στην εκκένωση 
του στομάχου

Γνωστική λειτουργία Η διαδικασία της σκέψης

Διασκελισμός Το μοτίβο κίνησης των κάτω άκρων. 
Ο παρκινσονικός διασκελισμός χαρακτηρίζεται από 
μικρά σερνάμενα βήματα και μια γενική βραδύτητα 
ή ακόμα και απουσία κίνησης

Διαταραχή συμπεριφοράς του ύπνου REM 
Διαταραχή του ύπνου η οποία σχετίζεται με την 
παθολογική συμπεριφορά κατά το στάδιο του ύπνου 
REM, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία της 
φυσιολογικής βαθιάς χαλάρωσης των μυών. 
Συσχετίζεται με κινήσεις που κυμαίνονται από 
απλά τινάγματα των ποδιών έως πιο πολύπλοκη 
και, ορισμένες φορές, βίαιη δραστηριότητα κατά 
την οποία το άτομο φαίνεται να εκδραματίζει 
τα όνειρά του

Διπλωπία Διπλή όραση

Δομπεριδόνη Αντιντοπαμινεργικό φάρμακο που 
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ναυτίας, 
του έμετου και της γαστροπάρεσης

Δυσφαγία Δυσκολία στην κατάποση

Εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (Deep brain 
stimulation, DBS) Χειρουργική θεραπεία που 
ενέχει την τοποθέτηση μιας ιατρικής συσκευής 
που διεγείρει συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου 
με ηλεκτρικούς παλμούς
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Ενοποιημένη κλίμακα βαθμολόγησης της νόσου 
του Πάρκινσον (Unifi ed Parkinson’s Disease 
Rating Scale, UPDRS) Κλίμακα που χρησιμοποιείται 
για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου του 
Πάρκινσον. Η έκδοση της κλίμακας που ενημερώθηκε 
πρόσφατα διαιρείται σε τέσσερα μέρη:
Μέρος I: Μη κινητικές πλευρές των 
καθημερινών δραστηριοτήτων
Μέρος IΙ: Κινητικές πλευρές των 
καθημερινών δραστηριοτήτων
Μέρος III: Κινητική εξέταση
Μέρος IV: Κινητικές επιπλοκές

Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) Περιλαμβάνει 
το μεγαλύτερο μέρος του νευρικού συστήματος 
και αποτελείται από τον εγκέφαλο, το νωτιαίο 
μυελό και τον αμφιβληστροειδή

Κινητικότητα σύμφωνα με την κλίμακα UPDRS 
Το μέρος της κλίμακας UPDRS που αξιολογεί τα 
κινητικά συμπτώματα και τις επιπλοκές τους

Κλοζαπίνη Ατυπικό νευροληπτικό φάρμακο που 
χρησιμοποιείται στη θεραπεία της ψύχωσης

Λεβοντόπα Πρόδρομη μορφή των νευροδιαβιβα-
στών ντοπαμίνη, νοραδρεναλίνη και αδρεναλίνη, 
η λεβοντόπα χρησιμοποιείται στην κλινική θεραπεία 
της νόσου του Πάρκινσον και της ανταποκρινόμενης 
στη ντοπαμίνη δυστονίας

Λεβοντόπα/βενσεραζίδη Αυτός ο συνδυασμός 
φαρμάκων αναφέρεται μερικές φορές και ως 
co-beneldopa. Χρησιμοποιείται στη νόσο του 
Πάρκινσον για την αύξηση των επιπέδων της 
ντοπαμίνης στον εγκέφαλο

Μέλαινα ουσία Εγκεφαλική δομή που βρίσκεται στο 
μέσο εγκέφαλο και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στις ενέργειες της ανταμοιβής, των εξαρτήσεων και 
της κίνησης. Η νόσος του Πάρκινσον προκαλείται 
από την καταστροφή των ντοπαμινεργικών 
νευρώνων στη μέλαινα ουσία

Μελέτη ύπνου Ολοκληρωμένη καταγραφή των 
βιοσωματικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα 
κατά τη διάρκεια του ύπνου

Μοσαπρίδη Φάρμακο που επιταχύνει τη 
γαστρική εκκένωση

Νευροληπτικό Τύπος φαρμάκου που 
χρησιμοποιείται κυρίως στη θεραπεία της 
ψύχωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ψευδαισθήσεων, των παραισθήσεων και 
της διαταραχής της σκέψης

Νευροψυχιατρική διαταραχή Νόσος του 
νευρικού συστήματος

Ντοπαμίνη Νευροδιαβιβαστής που 
παράγεται σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, 
συμπεριλαμβανομένης της μέλαινας ουσίας. 
Όταν η ντοπαμίνη χορηγείται με τη μορφή 
φαρμάκου δεν επηρεάζει άμεσα το κεντρικό 
νευρικό σύστημα διότι δεν μπορεί να διαπεράσει 
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Προκειμένου να 
αυξηθεί η ποσότητα της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο 
των ατόμων με νόσο του Πάρκινσον, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η λεβοντόπα, η πρόδρομη 
μορφή της ντοπαμίνης, διότι αυτή μπορεί να 
διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό

Ντοπαμινικός αγωνιστής/Αγωνιστής ντοπαμίνης 
Τύπος φαρμάκου που ενεργοποιεί τους ντοπαμινικούς 
υποδοχείς απουσία της ντοπαμίνης

Ορθοστατική υπόταση Ξαφνική πτώση της 
αρτηριακής πίεσης του αίματος κατά την έγερση 
από την καθιστή θέση, η οποία προκαλεί ζάλη. 
Ορισμένες φορές λέγεται και υπόταση θέσης

Όσφρηση Η ικανότητα ανίχνευσης οσμών

Παραισθησία Αίσθημα αιμωδίας, τσιμπήματος ή 
μουδιάσματος του δέρματος. Στον καθημερινό λόγο 
περιγράφεται μερικές φορές και ως «μυρμήγκιασμα»

Παραλήρημα Κατάσταση οξείας σύγχυσης
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Παραϋπνίες Τύπος διαταραχής του ύπνου που 
χαρακτηρίζεται από παθολογικές και αφύσικες 
κινήσεις, συμπεριφορές, αισθήματα, αντιλήψεις και 
όνειρα. Μπορούν να εμφανιστούν κατά την επέλευση, 
κατά τη διάρκεια ή κατά το τέλος του ύπνου

Περισταλτισμός Η ικανότητα μετακίνησης της 
τροφής διαμέσου της πεπτικής οδού

Πραμιπεξόλη Αντιπαρκινσονικό φάρμακο της 
τάξης των ντοπαμινικών αγωνιστών

Ρασαγιλίνη Αντιπαρκινσονικό φάρμακο της τάξης 
των αναστολέων της MAO-B (μονοαμινοξειδάσης 
τύπου B) δεύτερης γενιάς

Ροπινιρόλη Αντιπαρκινσονικό φάρμακο της τάξης 
των ντοπαμινικών αγωνιστών

Σελεγιλίνη Αντιπαρκινσονικό φάρμακο 
της τάξης των αναστολέων της MAO-B 
(μονοαμινοξειδάσης τύπου B)

Σμηγματόρροια Υπερβολική έκκριση σμήγματος 
ή μεταβολή της ποιοτικής του σύνθεσης, η οποία 
οδηγεί στην εμφάνιση ενός λιπαρού στρώματος, 
εφελκίδων ή φολίδων στο δέρμα

Σοβαρή δυσκοιλιότητα Μεγάλου βαθμού 
δυσκοιλιότητα

Στερεοτυπική συμπεριφορά Ιδεοληπτικό 
ενδιαφέρον για επαναληπτικές, μηχανικές 
εργασίες, όπως η αποσυναρμολόγηση και η 
συναρμολόγηση, η συλλογή ή η ταξινόμηση 
αντικειμένων του νοικοκυριού και η πραγματο-
ποίηση αυτών των εργασιών

Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής 
(Health-Related Quality of Life, HRQoL) 
Ένα μέτρο που αξιολογεί τις επιπτώσεις των 
χρόνιων παθήσεων. Χρησιμοποιείται για την 
καλύτερη κατανόηση του πως μια ασθένεια 
επηρεάζει την καθημερινότητα ενός ατόμου

Σωλήνας Διαδερμικής ενδοσκοπικής 
Γαστροστομία PEG (Percutaneous Endoscopic 
Gastrostomy, PEG) Τύπος σωλήνα σίτισης που 
εισάγεται μέσω της κοιλιακής χώρας, απευθείας 
μέσα στο στομάχι

Σωμάτιο Lewy Μια παθολογική πρωτεϊνική μάζα 
που αναπτύσσεται στο εσωτερικό των νευρικών 
κυττάρων των ατόμων με νόσο του Πάρκινσον και 
κάποιες άλλες διαταραχές

Υγιεινή του ύπνου Συμπεριφορές ή περιβαλλοντικοί 
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την 
ικανότητα ενός ανθρώπου να κοιμηθεί

Ύπνος γρήγορων κινήσεων των οφθαλμών 
(Rapid Eye Movement, REM) Φυσιολογικό στάδιο 
του ύπνου χαρακτηριζόμενο από τη γρήγορη κίνηση 
των ματιών. Διαφέρει σε φυσιολογικό επίπεδο από 
άλλα στάδια του ύπνου και αποτελεί το στάδιο κατά 
το οποίο λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο τα όνειρα 
που μπορούν να ανακληθούν λεπτομερώς

Υπομιμία Μειωμένη εκφραστικότητα του προσώπου

Ψύχωση Οποιαδήποτε μορφή σοβαρής νοητικής 
διαταραχής κατά την οποία η επαφή του ατόμου με 
την πραγματικότητα διαστρεβλώνεται σε μεγάλο 
βαθμό. Τα άτομα με ψύχωση συχνά παρουσιάζουν 
μεταβολές στην προσωπικότητα, ανάρμοστη 
συμπεριφορά και επιδείνωση των φυσιολογικών 
κοινωνικών λειτουργιών
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η EPDA είναι ευγνώμων και ευχαριστεί για τη συνεργασία και την υποστήριξη όλων όσοι συνέβαλαν 
στην υλοποίηση της έκδοσης «Η ζωή με τη νόσο του Πάρκινσον – Μη κινητικά συμπτώματα», καθώς και 
την αρωγή τους στην EPDA για την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τις επιπτώσεις της νόσου 
του Πάρκινσον στην ποιότητα ζωής:

Abbott Products Operations AG, Ευρωπαϊκή ένωση φυσιοθεραπευτών νόσου του Πάρκινσον (Association of 
Physiotherapists in PD Europe, APPDE), The Cure Parkinson’s Trust (CPT), Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ενώσεων 
νευρολόγων (European Federation of Neurological Associations, EFNA), Ευρωπαϊκή ομοσπονδία νευρολογικών 
εταιρειών (European Federation of Neurological Societies, EFNS), Medtronic, Ίδρυμα Medtronic, Merck Serono, 
Εθνικό ίδρυμα τρόμου (National Tremor Foundation, Ηνωμένο Βασίλειο), St. Jude Medical, UCB Pharma S.A, 
Παγκόσμια νευρολογική ομοσπονδία (World Federation of Neurology, WFN) και Ομάδα εργασίας του ΠΟΥ 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) για τη νόσο του Πάρκινσον.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αυστραλία
Anne Atkin

Heather Eager

Ελλάδα
Ηλίας Κοντογιάννης

Ισραήλ
Tsipi Shaish

Λουξεμβούργο
Sylvie Mersch

Jean-Michel Schmartz
Pierre Schreiner

Σουηδία
Harold Berglund

Annika Laack
Kristina Löfdahl

Pär Ohrberg

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

Γερμανία
Heinz Reichmann

Δημοκρατία της Τσεχίας
Petr Dušek

Evžen Růžička

Ην. Βασίλειο
Chandni Chandiramani

K. Ray Chaudhuri
Kartik Logishetty

Ιταλία
Angelo Antonini
Fabrizio Stocchi

Ολλανδία
Bastiaan R. Bloem

Σουηδία
Per Odin

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η EPDA θα ήθελε να ευχαριστήσει 
ιδιαιτέρως τις εταιρείες H. Lundbeck A/S και 

Teva Pharmaceutical Industries για τη συνεχή τους 
συνεργασία και την ουσιαστική υποστήριξη για 

τη δημιουργία και την υλοποίηση της εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης «Η ζωή με τη νόσο του Πάρκινσον 

– Μη κινητικά συμπτώματα» καθώς και όλους όσοι 
προσέφεραν τις προσωπικές τους ιστορίες.

ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Boyplaygirl (B.P.G. design HB),
Στοκχόλμη, Σουηδία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ (ΚΑΡΕ) ΑΠΟ DVD ΚΑΙ ΦΙΛΜ

Animech AB, Ουψάλα, Σουηδία
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Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

Η εκστρατεία «Η ζωή με τη νόσο του Πάρκινσον» 
σκοπό έχει να μειώσει την οικονομική επιβάρυνση 
αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι όλοι όσοι πάσχουν από τη νόσο του 
Πάρκινσον και οι οικογένειές τους έχουν πρόσβαση 
σε σωστή διαχείριση και σωστή θεραπεία κατά το 
σωστό χρόνο.

Το υλικό της εκστρατείας περιλαμβάνει 
προσωπικές ιστορίες που περιγράφουν τις 
προκλήσεις που αντιμετώπισαν άτομα με τη 
νόσο του Πάρκινσον από ολόκληρο τον κόσμο 
και οι οικογένειές τους, καθώς και τις συνέπειες 
της νόσου στην καθημερινή ζωή.

Το Μέρος 1 επισημαίνει τη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης και θεραπείας τόσο για την καθυστέρηση 
της εξέλιξης της νόσου όσο και για την παράταση 
της καλής ποιότητας ζωής.

Περιγράφει τις επιπτώσεις της νόσου του 
Πάρκινσον στα προχωρημένα στάδια, όπου οι 
επιπτώσεις για την κοινωνία είναι μεγαλύτερες.

Το Μέρος 2 εστιάζει στα μη κινητικά 
συμπτώματα, επιδεικνύοντας τις προκλήσεις 
που έχουν ν' αντιμετωπίσουν τα άτομα με 
νόσο του Πάρκινσον σε καθημερινή βάση, 
ενώ συνεχίζει να επισημαίνει τις επιπτώσεις 
για την κοινωνία.

Το σύνολο του υλικού είναι διαθέσιμο 
σε πολλές γλώσσες στον ιστότοπο 
www.parkinsonsawareness.eu.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ EPDA

Η EPDA έχει 45 οργανισμούς-μέλη και αποτελεί 
υπερασπιστή των δικαιωμάτων και των αναγκών 
του 1,2 εκατομμυρίων πασχόντων από τη νόσο του 
Πάρκινσον και των οικογενειών τους στην Ευρώπη.

Σκοπός της είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι πάσχουν 
από τη νόσο του Πάρκινσον και οι οικογένειές τους 
έχουν πρόσβαση σε σωστή διαχείριση και σωστή 
θεραπεία κατά το σωστό χρόνο.

Η EPDA αποτελεί μη πολιτική, μη θρησκευτική και μη 

κερδοσκοπική κεντρική οργάνωση των ευρωπαϊκών 

οργανισμών ασθενών με νόσο του Πάρκινσον.

Η Ένωση αποτελεί ευαγή οργανισμό που έχει καταχωρηθεί στις 

Βρυξέλλες (Numéro de l’association: 8727/2000, No TVA ou 

no entreprise: 465299201) και διεπόμενο από το Βελγικό νόμο 

της 25ης Οκτωβρίου 1919, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 

της 6ης Δεκεμβρίου 1954.

Copyright © 2011 European Parkinson’s 
Disease Association (EPDA). Με επιφύλαξη 
παντός δικαιώματος.

Με αναγνώριση όλων των εμπορικών σημάτων.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δια του 
παρόντος η EPDA παραχωρεί άδεια για τη μη 
εμπορική χρήση μέρους ή του συνόλου της 
παρούσας έκδοσης αυτολεξεί με πλήρη αναφορά 
στην εκστρατεία «Η ζωή με τη νόσο του Πάρκινσον» 
και στην EPDA. Παραχωρείται επίσης άδεια διανομής 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω ηλεκτρονικού 
συνδέσμου στη μορφή αρχείου Adobe® acrobat 
pdf αυτής της έκδοσης που έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο «Parkinson’s Awareness» της EPDA 
(www.parkinsonsawareness.eu.com).

Δεν παραχωρείται άδεια για τη δημιουργία 
παράγωγων έργων οποιασδήποτε μορφής, για την 
έντυπη αναπαραγωγή ή τη συμπερίληψη αυτής 
της έκδοσης σε οποιαδήποτε εμπορικά έργα, 
χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της EPDA.

ΟΡΑΜΑ

Να καταστήσει δυνατή μια ολοκληρωμένη ζωή 
με την ν. Πάρκινσον, υποστηρίζοντας την έρευνα 
για τη θεραπεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το έργο της 
EPDA επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epda.eu.com 
ή χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@epda.eu.com




