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Τι είναι η νόσος του
Πάρκινσον;

Ασθένεια Πάρκινσον.
Μαθαίνοντας για την
ασθένεια και πως να τη
διαχειρίζεσαι

“Θέλω να ξέρω από που προέρχεται η ασθένεια και τι την προκαλεί –
γιατί εγώ?”
..
Η νόσος του Πάρκινσον είναι µία αργά εξελισσόµενη,
εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου. Το Πάρκινσον αρχικά
επηρεάζει το τµήµα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την
κίνηση. Καθώς η ασθένεια προχωράει κι άλλες περιοχές του
εγκεφάλου προσβάλλονται
Προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα στις εγκεφαλικές περιοχές που
καλούνται βασικά γάγγλια και µέλαινα ουσία. Τα νευρικά κύτταρα
στη µέλαινα ουσία παράγουν ντοπαµίνη, ένα νευροδιαβιβαστή
που δρα σαν χηµικός µεταβιβαστής σε εγκεφαλικά κυκλώµατα
που είναι σηµαντικά για τον καθορισµό και τον έλεγχο των
κινήσεων του σώµατος.
Τα χαµηλά επίπεδα ντοπαµινης έχουν σαν αποτέλεσµα να
εµφανίζονται συµπτώµατα όπως τρόµος, βραδυκινησία, ακαµψία
και αστάθεια στη στάση .Καθηµερινές ασχολίες όπως το περπάτηµα,
το να σηκώνεσαι από την καρέκλα και από το κρεβάτι, το γράψιµο και
αλλά γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
Η γήρανση µειώνει την παραγωγή της ντοπαµινης, αλλά η µείωση στην
περίπτωση του Πάρκινσον είναι πιο σφοδρή. Πάνω από το 80 % της
παραγωγής της ντοπαµινης, έχει χαθεί πριν αρχίσουν να εµφανίζονται τα
συµπτώµατα του Πάρκινσον. Η γήρανση από µόνη της δεν µπορεί να
φέρει το Πάρκινσον.
Η αιτιολογία της νόσου είναι ως επί το πλείστον άγνωστη .
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. Πολλοί µπορεί να έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα
της ασθένειας Πάρκινσον , αλλά η αιτία είναι µια άλλη ιατρική
κατάσταση . Αυτό ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Παρκισονισµός . Εγκεφαλικό
άνοια και οι παρενέργειες µερικών φαρµάκων είναι κοινές αιτίες.
Υπάρχουν επίσης κάποιες λιγότερο κοινές νευρολογικές παθήσεις
που µπορούν να µιµιθούν την ασθένεια Πάρκινσον , αλλά
παρουσιάζουν πρόσθετα συµπτώµατα Αυτά περιλαµβάνουν το
Multiple System Atrophy (MSA) και το Progressive Supranuclear
(PSP).
Συνολικά, η Πάρκινσον είναι µια από τις ποιο κοινές νευρολογικές
παθήσεις στους ηλικιωµένους, αν και µπορεί επίσης να παρουσιαστεί
σε νεώτερους ενηλίκες . Περίπου ένας στους εκατό ηλικίας πάνω από
65 θα εµφανίσει Πάρκινσον.
.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο γιατρός σου, ειδικευµένο προσωπικό µπορούν να σε βοηθήσουν και
να απαντήσουν τις ερωτήσεις σου για τη φύση και τα αιτία του
Πάρκινσον
Χρήσιµα βιβλία:
‘Κατανοώντας την ασθένεια Πάρκινσον’, by J Pearce and Tony Smith,
published in 2000 by Family Doctor Publications, London. ISBN 1898
20 5868
Χρήσιµες ιστοσελίδες:
PD Internet Resources Site
http://www.jamesparkinson.org.uk
US National Organisation of Parkinson’s disease, causes of illness
http://www.ninds.org.hgf/hgfdsa/
http://www.parkinsons.org.uk
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