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Χειρουργική αντιµετώπιση
στην νόσο Πάρκινσον
Ασθένεια Πάρκινσον.
Μαθαίνοντας για την
ασθένεια και πως να
τη διαχειρίζεσαι

“Άκουσα για χειρουργείο αλλά µάλλον δεν είναι για όλους τους
ασθενείς”
•Πριν την εµφάνιση των φάρµακων για το Πάρκινσον,
χειρουργικές επεµβάσεις στον εγκέφαλο ήταν συνηθισµένες. ∆εν
ήταν πάντα αποτελεσµατικές και εγκαταλείφθηκαν. Σήµερα,
λόγω διακυµάνσεων στην ανταπόκριση, ελλείψει
αποτελεσµατικότητας ή εµφάνισης ανεπιθύµητων
ενεργειών, όπως δυσκινησιών , µπορεί να εξεταστούν και
τρόποι χειρουργικής αντιµετώπισης της κατάστασης
.
•Μια χειρουργική επέµβαση δεν είναι για όλους τους ασθενείς µε
Πάρκινσον, αλλά για αυτούς των οποίων τα συµπτώµατα είναι
βαριά και σε αυτούς στους οποίους τα φάρµακα δεν έχουν
µεγάλα αποτελέσµατα. Προσφέρει λιγοστό κέρδος σε αυτούς
που βρίσκονται στα τελευταία σταδία της ασθένειας.
Η χειρουργική επέµβαση γίνεται µόνο σε ειδικευµένα
νοσοκοµεία στα οποία εφαρµόζονται διάφορες τεχνικές. Αυτές
περιλαµβάνουν αδρανοποίηση υπερδραστήριων
περιοχών του εγκεφάλου ή τον έλεγχό τους µε ηλεκτρική
διέγερση.
Επέµβαση στην ωχρά σφαίρα .Το εσωτερικό τµήµα της
εσωτερικής ωχράς κηλίδας αδρανοποίειται µε την εισαγωγή
ηλεκτρικού ρεύµατος υψηλής συχνότητας που το θερµαίνει. Η
επέµβαση αυτή είναι χρήσιµη για τον έλεγχο των δυσκινησιών
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Επέµβαση στο θάλαµο .Θαλαµοτοµή είναι η απενεργοποίηση
ενός µέρους του εγκέφαλου που ονοµάζεται θάλαµος . Όπως και
προηγουµένως, τοποθετείται ένα ηλεκτρόδιο στον εγκέφαλο. Η
µέθοδος αυτή είναι πολύ αποτελεσµατική στη µείωση του τρόµου
αλλά δεν έχει σπουδαία αποτελέσµατα σε αλλά συµπτώµατα του
Πάρκινσον. Χειρουργείο και στις δυο πλευρές του εγκέφαλου για
τη µείωση του τρέµουλου είναι πιο ριψοκίνδυνο.
.
Εν τω βάθει διέγερση εγκεφάλου είναι η µόνιµη εµφύτευση ενός
ηλεκτρόδιου στην επιθυµητή περιοχή του εγκεφάλου (ωχρά σφαίρα
, θάλαµος )και στην συνέχεια συνδέεται µε βηµατοδότη
εµφυτευσιµο υποδερµικά κάτω από την κλείδα . Αυτό προσωρινά
απενεργοποιεί το διεγερµένο µέρος του εγκέφαλου και µπορεί να
σταµατήσει το τρόµο. Μπορεί να γίνει και στα δυο µέρη του
εγκέφαλου και µπορεί εύκολα να αντιστραφεί αν έχουµε
ανεπιθύµητα αποτελέσµατα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
The Parkinson’s Disease Society (telephone 020 7931 8080) can
also provide information http://www.parkinsons.org.uk
Χρήσιµα βιβλία:
‘Ασθένεια Πάρκινσον : Οδηγός για ασθενή και οικογένεια ’, by
Jacob Sage and Roger Duvoisin, published in 2001 by Lippincott,
Williams and Wilkins. ISBN 0 781 729777
Χρήσιµες ιστοσελίδες:
Worldwide Education and Awareness for Movement Disorders
http://wemove.org/par/par_sur.html
Wake Forest University School of Medicine: Parkinson’s index
http://www.bgsm.edu/bgsm/surg-sci/ns/pd0.html
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