
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η νοσος του Parkinson περιγραφηκε για πρωτη φορα στις αρχες του 19ου αιωνα απο τον 

James Parkinson, απο τον οποιο πηρε και το ονομα της. Αποτελει ενα απο τα πιο κοιαν 

νευρολογικα νοσηματα στον ανθρωπο και ειναι δευτερη σε συχνοτητα νευροεκφυλιστικη 

νοσος μετα την νοσο Alzheimer, προσβαλλοντας το 1,8% του πληθυσμου ανω των 65 

ετων και το 0,4% του πληθυσμου κατω των 40 ετων. Σποραδικα, παρατηρειται επισης 

και εναρξη κατα την παιδικη και εφηβικη ηλικια. Η ασθενεια αυτη χαρακτηριζεται απο 

μια βραδεως εξελισσομενη εκφυλιση της ντοπαμινεργικης μελαινοραβδωτης οδου του 

κεντρικου νευρικου συστηματος, και αποτελει την πρωτη νευρολογικη νοσο, στην οποια 

με την εφαρμογη θεραπειας υποκαταστασης με μια προδορομη ουσια της ντοπαμινης (L-

DOPA) επιτευχθει η αυξηση του προσδοκιμου επιβιωσης των ασθενων. Η πλειονοτητα 

των ασθενων (>80%) δεν εχει κληρονομικο ιστορικο και θεωρειται οτι πασχει απο 

πρωτοπαθη σποραδικη μορφη. Περιπου 10-20% των ασθενων παρουσιαζουν μια μορφη 

κληρονομικοτητας και θεωρειται οτι πασχουν απο μια οικογενη μορφη της νοσου του 

Parkinson. Ουσιαστικα, τα αιτια που οδηγουν στην εμφανιση της νοσου παραμενουν 

αγνωστα. 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Στο 50 εως 80% των ασθενων με Parkinson, η νοσος ξεκιναει με τρομο 4 ως 8 Hz σε ενα 

απο τα δυο χερια.. ο τρομος μεγιστοποιειται κατα την ηρεμια του ατομου, περιοριζεται 

κατ ατην διαρκεια της κινησης και απουσιαζει κατα τον υπνο. Η εκδηλωση του σε 

κατασταση εντονης συναισθηματικης και ψυχικης φορτισης καθως και σε καματο. Ο 

τρομος αυτος παρατηρειται κυριως στα χερια, στους βραχιονες και στις κνημες, ενω 

μπορουν να εμπλακουν και η γναθος, η γλωσσα, το μετωπο και τα βλεφαρα. Συχνα 

ξεκιναει ασυμμετρα, αλλα τελικα προσβαλλει και τις δυο πλευρες. Τον τρομο ακολουθει 

η προοδευτικη ακαμψια, η βραδυτητα και η πτωχεια των κινησεων (βραδυκινησια) 

καθως και η δυσκολια για εναρξη κινησης (ακινησια). Ο ασθενεις εμφανιζει κυρτωση 



στην ραχη, και ο βηματισμος χαρακτηριζεται απο μικρα συρομενα βηματα, ενω τα ανω 

ακρα παραμενουν σε θεση καμψης στον κορμο, χωρις την φυσιολογικη τους κινηση. Ο 

βηματισμος μπορει να αρχισει να επιταχυνει σαν αποτελεσμα της προσπαθειας του 

ατομου να αποφυγει την επιφερομενη πτωση. Η ταση για προωση η οπισθοχωρηση, οταν 

μετακινειται ο ασθενης, οφειλεται στην απωλεια των αντανακλαστικων στασης του 

σωματος. Αναλογα με το αν το κυριαρχο συμπτωμα στην κλινικη εικονα ειναι ο τρομος 

η’ η βραδυκινησια η’ και τα δυο, η νοσος ταξινομειται αντιστοιχα ως τρομωδους, 

ακινητικου η μεικτου τυπου. Η νοσος επιρρεαζει και την ομολια με κυριο 

χαρακτηριστικο την βατταριστικη δυσαρθρια του ασθενους. Κατα την εξεταση, οι 

αισθησεις ανευρισκονται φυσιολογικες, παρολο που μπορουν να παρατηρηθουν σημεια 

δυσλειτουργιας του αυτονομου νευρικου συστηματος. Η ανοια ειναι μια αρκετα συχνη 

εκδηλωση του προχωρημενου σταδιου της νοσου, προσβαλλοντας περι το ενα τριτο των 

ασθενων, αν και στην περιπτωση αυτη εχει ενοχοποιηθει η χορηγουμενη 

αντιπαρκινσονικη αγωγη. Τελος, ενα συνηθες συμπτωμα των ασθενων που πασχουν απο 

την νοσο του Parkinson ειναι και η καταθλιψη. 

Η νοσος σε πρωιμο σταδιο μπορει να διαγνωστει απο την παρατηρηση συγκλισης των 

βλεφαρων και απουσια ακφραστικοτητας, περιορισμενα αντανακλαστικα και την 

χαρακτηριστικη ανωμαλια στην βαδιση. Ο τρομος μπορει να απουσιαζει και συχνα 

καθισταται λιγοτερο εμφανεις με την προοδο της νοσου. Συχνα, συγχεεται με τον 

ιδιοπαθη τρομο, ομως οι ασθενεις με ιδιοπαθη τρομο εχουν ζωηρο προσωπειο, εν 

αντιθεσει με την παντελλη ελλειψη εκφραστικοτητας των παρκινσονικων ασθενων, και 

φυσιολογικο ρυθμο κινησεων. Αλλα αιτια  παρκινσονισμου μπορουν να διευκρινιστουν 

απο το ιστορικο η’ την απουσια θετικης αποκρισης σε φαρμακα, που μπορει να 

παρατηρειται μετα απο εκφυλιση μετασυναπτικων στοιχειων των βασικων γαγγλιων. 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Οι επιδημιολογικες μελετες της νοσου του Parkinson μπορουν να ταξινομηθουν σε δυο 

κατηγοριες, τις περιγραφικες και τις αναλυτικες. Οι περιγραφικες αφορουν την εκτιμηση 

της επιδρασης και του επιπολασμου της νοσου σε συγκεκριμενους πληθυσμους, ενω οι 



αναλυτικες αφορουν την μελετη συγκεκριμενων παραγοντων, περιβαλλοντικων η’ μη 

που επιρρεαζουν την νοσο. 

Η επιπτωση της νοσου υποδεικνυει την συχνοτητα με την οποια εμφανιζεται η νοσος, και 

οριζεται ως ο αριθμος των ατομων που εχουν προσβληθει απο την νοσο σε μια 

συγκεκριμενη  γεωγραφικη περιοχη και σε μια δεδομενη χρονικη περιοδο. Ο αριθμος 

αυτος δεν επιρρεαζεται ουτε απο το ποσοστο επιβιωσης των ασθενων ουτε απο την 

ηλικια τους. Ειναι ομως μια ενδεικτικη εικονα της εμφανισης της νοσου σε διαφορετικες 

περιοχες του πλανητη. Σε αυτην την κατευθυνση, εχει βρεθει πως η επιπτωση της νοσου 

κυμαινεται απο 1,5 μεχρι 21 περιστατικα ανα 100.000 ατομα παγκοσμιως ανα ετος. 

Επιπλεον εχει αποδειχθει οτι προσβαλλει περισσοτερους ανδρες, περιπου δυο φορες, απο 

οτι γυναικες. Η επιπτωση ειναι χαμηλη σε ηλικιες κατω των πενηντα ετων, αλλα 

αυξανεται κατακορυφα μετα το πενηκοστο ετος της ηλικιας ενος ατομου. Η επιπτωση 

ειναι μεγιστη μετα την 8η δεκαετια και η μετεπειτα εξελιξη της δεν μπορει να 

αποσαφηνιστει εξαιτιας της αυξημενης θνησιμοτητας μετα το 80 ετος της ηλικιας του 

ανθρωπου.  

Ο επιπολασμος της νοσου ειναι 100 ως 200 περιστατικα σε συνολο 100.000 ατομων 

οσον αφορα την Ευρωπη, αν και ο αριθμος αυτος διαφερει απο ευρωπαικη χωρα σε 

ευρωπαικη χωρα. Οι διακυμανσεις που παρατηρουνται απο περιοχη σε περιοχη, μπορει 

να οφειλονται σε φυλετικους οι δημογραφικους παραγοντες, αλλα μπορει και να 

επιρρεαστουν απο τον σχεδιασμο της καθε μελετης η’ την μεθοδολογια που 

χρησιμοποιηθηκε για να αξιολογηθουν οι περιπτωσεις των ασθενων.  Στην περιπτωση 

αυτη τα αποτελεσματα μιας ερευνας, στην οποια ολες οι μορφες του παρκινσονισμου 

εχουν συμπεριληφθει, θα ειναι διαφορετικα απο τα αποτελεσματα μιας ερευνας στην 

οποια εχουν ληφθει αυστηρα κλινικα κριτηρια. Ετσι για παραδειγμα, ο επιπολασμος της 

νοσου στον πληθυσμο της Νορβηγιας ειναι 111 ασθενεις ανα 100.000 ατομα (Tandberg 

et al, 1995), ενω στην Αργεντινη υπαρχουν 669 ασθενεις ανα 100.000 ατομα (Melcon et 

al, 1997). 

Απο επιδημιολογικες μελετες εχει βρεθει οτι ενας μεγαλος αριθμος περιβαλλοντικων 

παραγοντων εχουν εμπλακει στην αιτιοπαθολογια της νοσου. Δημογραφικοι παραγοντες 

οπως η ηλικια, το φυλο, η φυλη εχουν σχετιστει με την αναπτυξη της νοσου. Απο αυτες 

φαινεται πως η ηλικια παιζει τον πρωταρχικο ρολο στην εμφανιση της, μαλλον εξαιτιας 



της σταδιακης εξασθενισης των νευρωνων κατα την διαρκεια της ζωης ενος ανθρωπου. 

Επισης, οι ανδρες φαινεται να προσβαλλονται περισσοτερο απο τις γυναικες με μια 

αναλογια 2,1 /1,5 (Elbaz et al, 2002). Η διαφορετικη εμφανιση της νοσου μεταξυ των 

φυλων οδηγησε στην υποθεση γενετικοι φυλετικοι παραγοντες μπορουν να δρουν 

προστατευτικα η’ μη στην εκδηλωση της νοσου. Βεβαια, η κοινωνικοοικονομικη 

κατασταση των υπο μελετη πληθυσμων φαινεται να υποεκτιμαται, αφου περαιτερω 

ερευνες εδειξαν πως η επιπτωση της νοσου σε ατομα ιδιας εθνικης προελευσης που 

κατοικουν σε διαφορετικες περιοχες διαφερει, αποδεικνυοντας πως το περιαλλον παιζει 

σηαμντικο ρολο στην αιτιοπαθολογια της νοσου. Αλλοι παραγοντες οπως το καπνισμα, η 

καταναλωση αλκοολ, η ζωη στην επαρχια, η κτηνοτροφικη η΄ αγροτικη ενασχοληση, οι 

λοιμωξεις του κεντρικου νευρικου συστηματος η΄ το ιστορικο τραυματισμου του 

κεφαλιου φαινεται να επιρρεαζουν την εμφανιση της νοσου. 

 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ 

 

Η νοσος του Parkinson ειναι μια ιδιοπαθης, βραδεως εξελλισομενη εκφυλιστικη νοσος 

του κεντρικου νευρικου συστηματος με τεσσερις χαρακτηριστικες εκδηλωσεις. 

Βραδυτητα και πτωχεια κνησεων, μυικη ακαμψια, τρομο κατα την ηρεμια, και ασταθια 

κινησεωντου σωματος. 

Πρωτοπαθης Παρκινσονισμος: Στην περιπτωση αυτη παρατηρειται απωλεια νευρωνων 

της μελαινοραβδωτης οδου, στην μελαινα ουσια, τον υπομελανα τοπο, και στο στελεχος 

του εγκεφαλου. Η απωλεια των νευρωνων απο την μελαινα ουσια που προβαλλουν στον 

κερκοφορο πυρηνα και το κελυφος, οδηγει στην εξαντληση της ντοπαμινης απο τις 

περιοχες αυτες.  Η εναρξη αυτου του τυπου, τοποθετειται μετα την ηλικαι των 40 ετων 

με αυξανομενη επιπτωση σε ατομα μεγαλυτερης ηλικιας. 

Δευτεροπαθης Παρκινσονισμος: O δευτεροπαθης παρκινσονισμος οφειλεται σε απωλεια 

η’ παρακωλυση της επιδρασης της ντοπαμινης στα βασικα γαγγλια, εξαιτιας μιας αλλης 

ιδιοπαθους εκφυλιστικης νοσου, αλλων φαρμακων, η’ εξωγενων τοξινων.  

Η απωλεια των νευρωνων στο εσω τμημα της μελαινας ουσιας και η εκφυλιση 

υποφλοιωδων δομων, οπως ο πυρηνας του Meynert, ευθυνονται για την νοητικη εκπτωση 



που παρατηρειται στην νοσο του Parkinson. Η μειωση της ντοπαμινης στο ραχιαιο και 

διαμεσο τμημα του κελυφους φερεται να ευθυνεται για την δυκαμψια και ακινησια που 

παρατηρειται στο πρωιμο σταδιο της νοσου. Η εκφυλιση των συμπαθητικων και 

παρασυμπαθητικων γαγγλιων ευθυνεται για την δυσαυτονομια , και τελος η απωλεια των 

σεροτονινεργικων και νοραδρενεργικων νευρωνων του στελεχους ευθυνονται για τις 

διαταραχες συμπεριφορας που παρατηρειται στους ασθενεις που πασχουν απο την νοσο 

του Parkinson. 

Το πιο συνηθισμενο παθολογοανατομικο ευρημα της νοσου του Parkinson ειναι τα 

σωματια Lewy. Τα σωματια αυτα ειναι κυτταροπλασματικα εγκλειστα, στα οποια 

συγκεντρωνεται μεγαλη ποσοτητα αποδομημενης πρωτεινης και εμφανιζονται σταθερα 

στους υπο εκφυλιση ντοπαμινεργικους νευρωνες. Τα σωματια του Lewy δεν ειναι 

απολυτα παθογνωμονικα για την νοσο του Parkinson, μιας και μπορουν να εμφανιστουν 

και σε αλλες ασθενειες, ειναι ομως ενας πολυ ευαισθητος δεικτης υπαρξης της νοσου. 

 

 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Η αιτιοπαθογενεια της νοσου του Parkinson  δεν εχει ακομα διευκρινιστει πληρως. 

Ομως, η μεχρι τωρα ερευνα, ως προς αυτην την εκλεκτικη καταστροφη των κυτταρων 

του  κεντρικου νευρικου συστηματος εχει οδηγησει σε τεσσερις υποθεσεις. Η πρωτη 

περιλαμβανει πειβαλλοντικους παραγοντες και εξωγενεις τοξινες. Η δευτερη αφορα 

ενδογενεις παραγοντες (το λεγομενο oxidative stress). Η τριτη αφορα διαταραχες του 

μεταβολισμου της κυτταρικης ενεργειας. Η τεταρτη αφορα γενετικους παραγοντες. 

Υπερ της πρωτης υποθεσης συνηγορουν οι παρατηρησεις διαφορετικης επιπτωσης της 

νοσου μεταξυ ατομων ιδιας προελευσης που κατοικουν σε διαφορετικες περιοχες, το 

γεγονος πως η νοσος εχει μεγαλυτερη συχνοτητα σε αγροτικες περιοχες απο οτι σε 

αστικες, η ανακαλυψη πως το ΜPTP, ενα παραγωγο της μεπεριδινης που ελαμβαναν 

ηρωινομανεις, προκαλει παρκινσον, και τελος η διαπιστωση πως πληθυσμοι που 

ερχονται σε επαφη με φυτοφαρμακα ειναι πιο επιρρεπης στη νοσο. 

 Το οξειδωτικο στρες, ως αποτελεσμα της παραγωγης ελευθερων ριζων κατα την 

οξειδωτικη φωσφορυλιωση, αλλα και του μεταβολισμου και της αυτοοξειδωσης της 



ντοπαμινης, εχει ενοχοποιηθει για την εμφανιση της νοσου. Η αυξηση του μεταβολισμου 

της ντοπαμινης , αλλα και η ανεπαρκεια γλουταθειονης και δεσμουτασης του 

υπεροξειδιου που προστατευουν απο την δραση των ελευθερων ριζων μπορουν να 

οδηγησουν σε οξειδωτικο στρες και κατ’ επεκταση σε κυτταρικο θανατο. 

Η μιτοχονδριακη δυσλειτουργια φερεται να παιζει σημαντικο ρολο στην παθογενεση της 

νοσου. Συγκεκριμενα, εχει παρατηρηθει πως η δραστηριοτητα του συμπλεγματος I της 

οξειδωτικης φωσφορυλιωσης ειναι μειωμενη κατα 30-40% στους ασθενεις. Παρολο που 

δεν ειναι γνωστο αν η μειωση αυτη εχει γενετικη βαση, η’ ειναι επικτητη, η διαταραχη 

αυτη καθιστα τους νευρωνες της μελαινας ουσιας, σε συνδυασμο με ενδογενεις 

παραγοντες, ευαισθητους σε περιβαλλοντικες τοξινες.   

Η διεγερτικη νευροδιαβιβαση εχει κατα καιρους ενοχοποιηθει για την νευροεκφυλιση 

που παρατηρειται στην νοσο. Στην περιπτωση που αυτη ειναι ισχυρη, σαν αποτελεσμα 

αυξημενης συνθεσης γλουταμικου, μπορει να οδηγησει σε τοξικοτητα, μεσω της 

υπερφορτωσης των μιτοχονδριων με Ca2 και κατα συνεπεια ενεργοποιηση του καταλυτη 

του ΝΟ και υπερπαραγωγη μονοξειδιου του αζωτου. Στην περιπτωση που αυτη ειναι 

ασθενης, οδηγει σε μειωμενη λειτουργια της ΑTPασης ασβεστιου και ενεργοποιηση των 

NMDA υποδοχεων. 

Τελος, και νευροτροφικοι παραγοντες εχουν εμπλακει στην αιτιοπαθολογια της νοσου.  

 

Μεχρι σημερα εχουν προταθει πολλες θεωριες για την αιτιοπαθολογια της νοσου του 

Parkinson, ομως οι γενετικες αναλυσεις πρωτεινων που σχετιζονται με τους μηχανισμους 

που προαναφερθηκαν δεν εχουν δωσει πληροφοριες για την υπαρξη ενος συγκεκριμενου 

μονοπατιου που να οδηγει στη νοσο. Αντιθετα, η ανακαλυψη μονογονιδιακων μορφων 

της νοσου σε οικογενειες εδειξε πως η διαταραχη του πρωτεασωματος φερεται να 

ευθυνεται για την αναπτυξη της νοσου. 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

 

 

Οι περισσοτερες περιπτωσεις της νοσου του Parkinson (>80%) ειναι σποραδικες, ενω η 

κληρονομικη μορφη της νοσου ειναι σπανια. Ενα απο τα πρωταρχικα ενδιαφεροντα στην 

ερευνα για την νοσο του Parkinson, ειναι η μελετη του εαν και κατα ποσο εμπλεκονται 

φενετικοι παραγοντες στην αιτιοπαθογενεια της νοσου του Parkinson. Σε αυτην την 

κατευθυνση εχουν χρησιμοποιηθει διαφορες μεθοδολογιες, με συχνοτερες αυτες των 

μελετων διδυμων, και των επιδημιολογικων μελετων ασθενων-μαρτυρων για τον 

υπολογισμο του κινδυνου εμφανισης της νοσου σε συγγενεις ασθενων σε σχεση με 

συγγενεις μαρτυρων και μελετων οικογενειων που εξεταζουν τον τροπο κληρονομικης 

εμφανισης της νοσου.  

Πρωτοι οι Martin et al το 1973 μετετησαν την συχνοτητα εμφανισης της νοσου στις 

οικογενειες 130 παρκινσονικων ασθενων χρησιμοποιωντας τις συζυγους τους ως 

μαρτυρες. Στην ερευνα τους διαπιστωσαν πως το 26,8% των ασθενων και το 14,8% των 

μαρτυρων ειχαν τουλαχιστον εναν συγγενη που επασχε απο την νοσο. Επισης βρηκαν 

πως 1 στα 12 αδερφια ασθενους που εμφανισε τη νοσο μεταξυ των ηλικιων 35 εως 45 θα 

εμφανισε τη νοσο, 1 στα 20 αδερφια ασθενους με ηλικια εναρξης μεταξυ 45 και 55, 1 

στα 26 αδερφια ασθενους με ηλικια εναρξης μεταξυ 55 και 65, και 1 στα 71 αδερφια 

ασθενους με ηλικια 65 ετων και ανω θα παρουσιαζε τη νοσο. Οι Lazzarini et al ρο 1994 

σε μελετη 211 ασθενων διαπιστωσαν θετικο οικογενειακο ιστορικο στο 22% των 

ασθενων. Παρομοιες μελετες διενεργηθηκαν απο αλλες ομαδες (Maraganore et al 1991, 

Semchuk et al 1993, Payami et al 1994, Bonifati el al 1995, Uitti et al 1997) που 

διαπιστωσαν πως το παραπανω ποσοστο κυμαινεται μεταξυ 10-30%.   

 

Σποραδικη νοσος του Parkinson και γενετικοι παραγοντες    

Μελετες συγκεκριμενων πληθυσμων εχουν δοηγησει στο συμπερασμα οτι γενετικοι 

παραφοντες παιζουν ρολο στην παθογενεια της σποραδικης νοσου. Οι Kuopio et al, το 

2001 υστερα απο μελετη 265 πυρηνικων οικογενειων ασθενων στην Φιλανδια, 

ανεξαρτητα απο το αν υπηρχε ιστορικο στην οικογενεια, υποστηριξαν πως η νοσος 

σχετιζεται κατα πασα πιθανοτητα με πολλαπλα γονιδια, ειδικα στις μορφες που αρχιζουν 



σε προχωρημενη ηλικια. Επισης, το 2000, οι Sveinbjorndottir et al διαπιστωσαν οτι οι 

ασθενεις πασχουν απο την σποραδικη νοσο μορφη της νοσου συνδεονται συγγενικα 

περισσοτερο απο οτι οι μαρτυρες. Οι  παραπανω μελετες υποδεικνυουν πως υπαρχουν 

γενετικοι παραγοντες που σχετιζονται με την αιτιοπαθολογια της σποραδικης νοσου του 

Parkinson, αλλα περαιτερω μελετες χρειαζονται για να αποσαφηνιστει ο μηχανισμους 

δρασης τους. 

 

Νοσος του Parkinson κληρονομουμενη συμφωνα με τους νομους του Mendel και 

γενετικοι παραγοντες 

Η αναγνωριση γονιδιων που σχετιζονται με μορφες της νοσου που κληρονομουνται 

συμφωνα με τους νομους του Mendel, αποτελεσε οροσημο για την μελετη της. Παρολα 

αυτα, μεχρι σημερα, η γνωση αυτη δεν εχει βοηθησει τοσο στην κλινικη πρακτικη οσο 

και την φροντιδα των ασθενων. Για παραδειγμα, το συνολο των γνωστων και αγνωστων 

γονιδιων που υπακουν στους νομους του Mendel, μπορουν να εξηγησουν οχι παραπανω 

απο το 5-10% (1) των παρκινσονικων ασθενων. Ομως, η πραγματικη σημασια των 

γονιδιων αυτων βρισκεται στην μελλοντικη τους χρηση, οσον αφορα την κατανοηση της 

μοριακης βιολογιας της σποραδικης νοσου, και την ανακαλυψη πιθανων μονοπατιων που 

οδηγουν στην νοσο. 

Συνολικα, δυο αυτοσωμικα επικρατη γονιδια, α-synuclein (8) και LRRK2(13), και τρια 

αυτοσωμικα υπολλειπομενα, parkin(9), DJ-1(10) και PINK1(11), εχουν συσχετιστει με 

την κληρονομουμενη μορφη της νοσου του Parkinson. Ταυτοχρονα, η ανακαλυψη 

επιπλεον μεταλλαξεων, UCHL-1 (14) οπως και synphilin-1 (16) και NR4A2 (15), 

ανεξαρτητα απο την βιολογικη τους σημασια, οδηγησαν στην δημιουργια δυο θεωριων 

σχετικα με την εμφανιση του παρκινσονισμου. Η πρωτη εμπλεκει το συστημα 

ουμπικουιτινης πρωτεασωματος (α-synuclein/parkin/UCHL-1), ενω η δευτερη ενοχοποιει 

την δυσλειτουργια του μιτοχονδριου και το οξειδωτικο στρες (DJ-1/PINK1). 

 

 

 

 

 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΜΠΙΚΟΥΙΤΙΝΗΣ - ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ  

 

Το συστημα ουμπικουιτινης-πρωτεασωματος αποτελει τον βασικο μηχανισμο με τον 

οποιο αποδομουνται και απομακρυνονται απο τον οργανισμο παθολογικες, 

κατεστραμενες, μεταλλαγμενες η’ βλαβερες πρωτεινες (Pickart et al 2001). Το συστημα 

αυτο που διαφερει απο την λυσοσωματικη αποδομηση ελεγχει περι το 30% των 

νεοσυντιθεμενων πρωτεινων, οι οποιες ως επι τω πλειστον μετεχουν της μεταγραφης του 

DNA και της νευροδιαβιβασης. Προκειμενου να αποδομηθουν, οι δυσλειτουργικες 

πρωτεινες πρεπει αρχικα να συνδεθουν με μια αλυσιδα μοριων ουμπικουιτινης. Η 

προσθηκη θα επιτρεψει στην προς αποδομηση πρωτεινη να αναγνωριστει απο το 

πρωτεασωμα. 

Η διαδικασια αυτη απαιτει την παρουσια ενος συστηματος τριων ενζυμων. Το ενζυμο Ε1 

καταλυει την μετατροπη των μονομερων ουμπικουιτινης σε ενδιαμεσα μορια 

ουμπικουιτινης υψηλης ενεργιας παρουσια ATP. Στην συνεχεια τα μορια αυτα 

συνδεονται με  θειοεστερικους δεσμους με το ενζυμο Ε2 (UBC – ubiquitin conjugative 

enzyme). Στην συνεχεια ειτε η ουμπικουιτινη μεταφερεται στο ενζυμο Ε3, μια λιγκαση, 

επιτρεποντας την μεταφορα της ουμπικουιτινης στο υποστρωμα, ειτε το ιδιο το ενζυμο 

Ε3 προσλαμβανει τοσο το ενζυμο Ε2 οσο και το υποστρωμα επιτρεποντας την αμεση 

μεταφορα της ουμπικουιτινης απο το ενζυμο Ε2 στο υποστρωμα. Στα κυτταρα των 

θυλαστικων υπαρχουν μονο ενα Ε1 ενζυμο, περιπου εικοσι Ε2 ενζυμα και εκατονταδες 

Ε3 ενζυμα.  

Οι πολυουμπικουιτινωμενες πρωτεινες που προκυπτουν, αποδομουνται απο το 26S 

πρωτεασωμα, ενω οι μη ουμπικουιτινωμενες και τα πεπτιδια απο το 20S πρωτεασωμα. 

Και τα δυο ειναι πρωτεασε που βρισκονται στο κυτταροπλασμα, στο ενδοπλασματικο 

δικτυο,  στην περιπυρηνικη περιοχη και τον πυρηνα των ευκαρυωτικων κυτταρων. Το 

πρωτεασωμα 20S αποτελειται απο 28 υπομοναδες (14α και 14β υπομοναδες) και 

συνδεεται με τον 19S ενεργοποιητη, ωστε να δημιουργηθει το ενεργοποιημενο 

πρωτεασωμα 26S. Τα τελικα προιοντα αποδομησης των 20S και 26S πρωτεασωματων 

ειναι μικρα πεπτιδια που αποδομουνται περαιτερω απο αλλες πρωτεασες στα δομικα 

τους αμινοξεα μεχρι αυτα να ανακυκλωθουν. 



Ανεπαρκεια του συστηματος ουμπικουιτινης-πρωτεασωματος να αποδομησει τις 

πρωτεινες, που ειναι δυσλειτουργικες, εχει σαν αποτελεσμα την συσσωρευση τους και 

τον σχηματισμο εγκλειστων που δεν μπορουν να διαλυθουν, τα οποια διαταρασσουν την 

κυτταρικη ομοιοσταση και διασπουν την κυτταρικη ακεραιοτητα.  Επιπλεον, συμφωνα 

με τους Sherman et al, η αυξηση της ποσοτητας των παθολογικων πρωτεινων μπορει να 

οδηγησει σε υπερεκφραση της κινασης Jun και την ενεργοποιηση αποπτωτικων 

μονοπατιων. Για την αποφυγη συσσωρευσης ανεπιθυμητων πρωτεινων, τα κυτταρα 

διαθετουν και αλλους ρυθμιστικους μηχανισμους, που σαν σκοπο εχουν τον εντοπισμο 

και απομακρυνση μεταλλαγμενων πρωτεινων. Το ρολο της παρακολουθησης του 

σταθερου αριθμου των πρωτεινων στο κυτταρο εχουν μια κατηγορια πρωτεινων που 

ονομαζονται Heat Shock Proteins και που λειτουργουν σαν μοριακες chaperones. Αυτες 

συμμετεχουν στην αποδομηση των πρωτεινων, επαναδιατασσοντας τες στην πρωτοταγη 

δομη τους και διευκολυνοντας με αυτον τον τροπο την προσληψη τους στο πρωτεασωμα. 

Επιπλεον, ενεργοποιουν συγκεκριμενες φωσφατασες που αποτρεπουν την εκφραση της 

κινασης Jun, εμποδιζοντας ετσι την εναρξη της αποπτωτικης διαδικαδιας. Αρκετες 

υπομοναδες του ενεργοποιητη 19S φαινεται να ειναι Heat Shock Proteins (Voges et al 

2001).    

Υπαρχουν πολλες ενδειξεις που υποστηριζουν οτι η πρωτεολυτικη φορτιση των 

κυτταρων ευθυνεται για τον σχηματισμο των σωματιων Lewy και την νευροεκφυλιση 

στη νοσο του Parkinson (McNaught et al 2002). Τα σωματια Lewy περιεχουν πληθωρα 

πρωτεινων οπως ασυνουκλεινη, συνφιλινη, νευροινιδια, ουμπικουιτινη, παρκινη, UCHL1 

φωσφορυλιωμενες πρωτεινες και τορσινη-Α (Forno et al 1996, Pollanen et al 1993, 

Auluck et al 2002, Shimura et al 1999, Good et al 1998, Wakabayashi et al 2000, Giasson 

et al 2000, Shashidharan et al 2000). Αιτια της πρωτεινικης αυτης φορτισης του 

κυτταρου ειναι οι δομικες και λειτουργικες διαταραχες που παρουσιαζουν τα 

πρωτεασωματα 20S και 26S στους νευρωνες του υπομελανα τοπου των ασθενων με την 

σποραδικη μορφη της νοσου (McNaught et al 2003).   

 

 

 

 



ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 

 

Το οξειδωτικο στρες συμβαινει οταν η ισορροπια μεταξυ της απελευθερωσης των 

ελευθερων ριζων και της αντιοξειδωτικης αμυνας, που διατηρει την ομοισταση στο 

κυτταρο, διαταρασσεται ειτε λογω καταστροφης των αντιοξειδωτικων ενζυμων, ειτε 

λογω αυξημενης παραγωγης ελευθερων ριζων. Οι πιο σημαντικες ελευθερες ριζες που 

εχουν περιγραφει ειναι η ριζα του ανιοντος του οξυγονου (Ο2
•-), το υπεροξειδιο του 

υδρογονου (Η2Ο2), η ριζα του υδροξυλιου (ΗΟ•), και η ριζα του νιτρικου οξεος (ΝΟ•), με 

το Η2Ο2 να ειναι το λιγοτερο διεγερσιμο, οσον αφορα την δραση του απεναντι σε λιπιδια, 

πρωτεινες και νουκλεικα οξεα (Keller and Μattson 1998).  Προκειμενου να ανταπεξελθει 

το κυτταρο εχει δημιουργησει ενα πολυπλοκο αμυντικο συστημα, ωστε να προστατευει 

τους ιστους απο τις ελευθερες ριζες, και να ελαχιστοποιει τις ζημιες που αυτες 

προκαλουν. Τα αντιοξειδωτικα αυτα μπορουν να διακριθουν σε ενζυμικα, οπως η 

δεσμουταση του υπεροξειδιου (SOD), η καταλαση και η περοξειδαση της γλουταθειονη 

(glutathione peroxidase, GSH-Px), και σε μη ενζυμικα, οπως η γλουταθειονη (GSH), το 

ασκορβικο οξυ (vitamin C) και η α-τοκοφερολη (μελος της οικογενειας της βιταμινης Ε).  

Ερευνες σε εγκεφαλους παρκινσονικων ασθενων μετα τον θανατο τους εχουν δειξει πως 

το οξειδωτικο στρες αποτελει κυριο στοιχειο του παθολογικου μηχανισμου που οδηγει σε 

θανατο των κυτταρων της μελαινας ουσιας. Συγκεκριμενα, εχουν παρατηρηθει μειωμενα 

επιπεδα γλουταθειονης (Sian et al, 1994), υψηλες συγκεντρωσεις σιδηρου (Dexter et al, 

1993), και αυξημενες αλλοιωσεις στην λειτουργια των λιπιδιων απο την δραση της ΗΟ• 

(Jenner and Olanow, 1998). Επισης, αυξημενη χρωση για 4-ΗΝΕ, ενα προιον της 

αλλοιωσης των λιπιδιων (lipid peroxidasion), το οποιο ευνοει την κυτταροτοξικοτητα, 

εχει ανευρεθει σε ντοπαμινεργικους νευρωνες που εχουν επιβιωσει (Yoritaka et al , 

1996).  

Παρολο που η δραση του οξειδωτικου στρες δεν φαινεται να ευθυνεται εξ ολοκληρου για 

την καταστροφη των ντοπαμινεργικων νευρωνων των παρκινσονικων ασθενων, 

εντουτοις, οι παραπανω ερευνες υποδεικνυουν την συμμετοχη των ελευθερων ριζων 

στην αλλοιωση των λιπιδιων, των πρωτεινων, και των νουκλεικων οξεων στους 

εγκεφαλους αυτων των ασθενων.  

 



Η βασικη λειτουργια των μιτοχονδριων ειναι η παραγωγη ενεργειας, σε μορφη ATP, 

μεσω της διαδικασιας της οξειδωτικης φωσφορυλιωσης. Η αντιδραση αυτη καταλυεται 

απο πεντε συμπλοκα ενζυμων (I-V), με το συμπλοκο Ι (NADH-ubiquinone reductase), 

οντας το μεγαλυτερο της αναπνευστικης αλυσιδος, να ειναι ο πιο πιθανος στοχος στην 

μελετη της δυσλειτουργιας των μιτοχονδριων που παρατηρειται σε ορισμενους 

παρκινσονικους ασθενεις (Schapira et al, 1990). Επιπλεον ερευνες εδειξαν πως τα 

συμπλοκα  II και III εμπλεκονται στην παθογενεση της νοσου του Parkinson, υστερα απο 

μειωμενη παρουσια του ενζυμου της αφυδρογονασης του α-κετογλουταρικου οξεος  

(Mizuno et al, 1994). 

Βαθυτερη γνωση της δυσλειτουργιας του συμπλοκου Ι και η σχεση του με την νοσο του 

Parkinson μπορει να επελθει με την κατανοηση του μηχανισμου δρασης της 

νευροτοξινης MPTP.  Συμφωνα με τους Nicklas et al (1987), η παρουσια MPP+ 

εμποδιζει την δραση του συμπλοκου I, μειωνοντας την παραγωγη ATP. Η επιδραση αυτη 

με την σειρα της διαταρασσει την διατηρηση ομοιοστασης του ασβεστιου, το δυναμικο 

ηρεμιας της κυτταρικης μεμβρανης και την μεταφορα ιοντων μεσω αυτης. Εχει επισης 

προταθει πως η ζημιογονος δραση της MPP+ προερχεται απο την απελευθερωση 

ελευθερων ριζων, ιδιαιτερα Ο2
•-, που προκαλει (Cleeter et al, 1992). Η παρατηρησεις 

αυτες ειναι σημαντικες, αφου εχει αποδειχθει πως χορηγηση MPTP οδηγει σε 

καταστροφη ντοπαμινεργικων οδων, ομοια με αυτη που παρατηρειται στην νοσο του 

Parkinson (Agid et al, 1987). Τελος, οι Kowall et al (2000), διαπιστωσαν πως χορηγηση 

MPTP σε μπαμπουινους σε διαρκεια επτα ημερων, οδηγησε σε συσσωρευση α-

συνουκλεινης στον υπομελανα τοπο. 

Σε βιοχημικο και γενετικο επιπεδο, καμια δομικη ανωμαλια δεν εχει παρατηρηθει στις 

υπομοναδες του συμπλοκου Ι, και καμια διαφοροποιηση στα πυρηνικα και 

μιτοχονδριακα γονιδια, που κωδικοποιουν της πρωτεινες του συμπλοκου Ι, δεν εχει 

επιβεβαιωθει (Swerdlow et al, 1996). Η μονη ευλογοφανης υποθεση για την εκλεκτικη 

δυσλειτουργια του συμπλοκου Ι στους ντοπαμινεργικους νευρονες του υπομελανα τοπου, 

ειναι πως ολοι οι παραγοντες που χαρακτηριζουν τον παρκινσονικο υπομελανα τοπο 

(αυξημενη υπεροξειδωση, μειωμενη αντιοξειδωτκη αμυνα, αυξημενα επιπεδα σιδηρου, 

αυτοοξειδωση της ντοπαμινης) δρουν συνεργαστικα και θετουν τους ντοπαμινεργικους 



νευρωνες σε μια κατασταση οξειδωτικου στρες, το οποιο σταδιακα γινεται επιβλαβες για 

την ευαισθητη αναπνευστικη αλυσιδα.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKINSON 

 

1. Επισημος συμβολισμος: SNCA και ονομα: α-συνουκλεινη 

αλλες ονομασιες: MGC110988, NACP, PARK1, PARK4, PD1 

αλλοι ορισμοι: alpha-synuclein isoform NACP140, non A-beta component of AD 

amyloid, non A4 component of amyloid precursor 

χρωμοσωμα: 4 και τοπος: 4q21 

 

Μια νεα εποχη για την ερευνα για την νοσο του Parkinson ξεκινησε το 1997, οταν 

βρεθηκε πως μια μεταλλαξη στο γονιδιο της α-συνουκλεινης προκαλιει μια αυτοσωμικη 

επικρατη μορφη της νοσου σε μια μεγαλη Ελληνο-Ιταλικη οικογενεια (Polymeropoylos 

et al, 1997). H οικογενεια αυτη, εμφανιζε κλινικα και παθολογικα χαρακτηριστικα που 

ομοιαζαν στην σποραδικη νοσο του Parkinson, και ανταποκρινοταν στην θεραπεια με L-

DOPA.  Εκτοτε, εχουν βρεθει επιπλεον μεταλλαξεις, οι οποιες απεδειξαν πως ποιοτικες 

αλλαγες στην πρωτεινη αυτη, οδηγουν σε μια μορφη της νοσου που συμφωνα με τους 

κλινικους και παθολογους ειναι ιδια με την ιδιοπαθη μορφη που περιεγραψε πρωτος ο 

James Parkinson (Kruger et al, 1998). Επισης, βρεθηκε πως η α-συνυκλεινη αποτελει το 

κυριοτερο συστατικο των σωματιων Lewy στην σποραδικη μορφη της νοσου (Spillantini 

et al, 1997). Προσφατα, οι Singleton et al (2003) και οι Ibanez et al (2004) προτειναν πως 

γονιδιακοι διπλασιασμοι και τριπλασιασμοι ειναι υπευθυνοι για τα αυξημενα επιπεδα 

των σωματιων Lewy που ενευρισκονται σε αυτοσωμικους-επικρατεις παρκινσονικους 

ασθενεις μετα τον θανατο τους. 

Συμπερασματικα, μπορει να ειπωθει, πως σημαντικες ποσοτικες και ποιοτικες αλλαγες 

στο γονιδιο της α-συνουκλεινης ειναι υπευθυνες για την αιτιοπαθολογια της νοσου του 

Parkinson. Το αν ευθυνεται πρωτιστως η εκφραση του γονιδιου (ποσοτικες αλλεγες) η’ η 

ορθη λειτουργια της προς εκφραση πρωτεινης (ποιοτικες αλλαγες), ειναι κατι που πρεπει 

να διερευνηθει, οπως επισης και το αν τα εγκλειστα της α-συνουκλεινης ειναι αυτα καθ’ 

αυτα τοξικα, η’ αν ο παθογονος φορεας ειναι τα πρωτοινιδια της α-συνουκλεινης. 

 

 

 



2. Επισημος συμβολισμος: PARK2 και ονομα: παρκινη, νοσος Parkinson 2 

(αυτοσωμικη υπολλειπομενη, juvenile) 

αλλες ονομασιες: AR-JP, PDJ, PRKN 

αλλοι ορισμοι: E3 ubiquitin ligase, parkin 

χρωμοσωμα: 6 και τοπος: 6q25.2-q27 

 

Ενα χρονο μετα την ανακαλυψη της α-συνουκλεινης, βρεθηκε μια μεταλλαξη στο γονιδιο 

της παρκινης σε αυτοσωμικα υπολλειπομενους παρκινσονικους ασθενεις, που εμφανισαν 

την νοσο σε νεαρη ηλικια (Kitada et al, 1998). Το γονιδιο της παρκινης κωδικοποιει μια 

Ε3 λιγκαση της ουμπικουιτης που μετεχει στο συστημα ουμπικουιτινης-πρωτεασωματος, 

και ειναι υπευθυνη για την τελικη μεταφορα της κατεστραμμενης πρωτεινης στο 

πρωτεασωμα προκειμενου να αποδομηθει (Shimura et al, 2000). Συνηθως, μεταλλαξεις 

στο γονιδιο της παρκινης οδηγουν σε αδυναμια του κυτταρου να συνθεσει το ενζυμο, με 

αποτελεσμα να ειναι αδυνατη η ουμπικουιτινωση και τελικη αποδομηση της 

παθολογικης πρωτεινης. Τελικο αποτελεσμα αυτης της δυσλειτουργιας ειναι η 

δημιουργια συσσωματων και η κυτταρικη τοξικοτητα. Προσφατες ερευνες εχουν δειξει 

πως η παρκινη φερεται να προστατευει απο την νευρονικη τοξικοτητα που προκαλει η α-

συνουκλεινη (Shimura et al, 2001). 

Μεχρι στιγμης, οι μεταλλαξεις στο γονιδιο της παρκινης ειναι η κυριοτερη πηγη 

εμφανισης της οικογενους μορφης της νοσου, παρολο που προσφατες ερευνες, 

ενοχοποιουν μια νεα πρωτεινη, που ονομαζεται νταρνταριν (dardarin), ως την κυριοτερη 

αιτια για την νοσο του Parkinson (Di Fonzo et al, 2005; Gilks et al, 2005). Συγκεκριμενα, 

η παρκινη φερεται να ειναι υπευθυνη για το 50% των περιπτωσεων πρωιμης εμφανισης 

της νοσου, ενω σε σχεση με την νταρνταριν ειναι σπανια σε ηλικιες ανων των 45 ετων. 

Κλινικα, η παρκινη αποτελει την κυριοτερη αιτια παρκινσονισμου, στην πρωιμη μορφη 

της νοσου, πρωτιστως σε ασθενεις που παρουσιαζουν συμμετρικη αργη εξελιξη των 

συμπτωματων, πρωιμη δυστονια, και ευαισθησια στην L-DOPA (Lohmann et al, 2003). 

Σε παρκινσονικες οικογενειες με μεταλλαξη στην παρκινη δεν υπαρχουν σωματια Lewy, 

και η σποραδικη εμφανιση τους μπορει να θεωρηθει μαλλον τυχαια. Αντιθετα, κυριο 

χαρακτηριστικο της νοσου ειναι η γλοιωση και η εκτεταμενη καταστροφη νευρωνων, 



ενω σε καποιες περιπτωσεις  εχει παρατηρηθει και συγκεντρωση tau πρωτεινης (van der 

Warrenburg et al, 2001). 

 

 3. Επισημος συμβολισμος: PARK7 και ονομα: νοσος Parkinson 7 (αυτοσωμικη 

υπολλειπομενη, πρωιμη) 

αλλες ονομασιες: CTA-215D11.1, DJ-1, DJ1, FLJ27376 

αλλοι ορισμοι: DJ-1 protein, oncogene DJ1 

χρωμοσωμα: 1 και τοπος: 1p36.33-p36.12 

 

Το 2003, οι Bonifati et al,  ανακαλυψαν πως μεταλλαξεις στο γονιδιο DJ-1 σχετιζονται 

με πρωιμο αυτοσωμικο υπολλειπομενο παρκινσονισμο. Η ανακαλυψη αυτη αποτελεσε 

την πρωτη ενδειξη για μη ανεπαρκεια του συστηματος ουμπικουιτινης-πρωτεασωματος, 

παρολο που η σαφης λειτουργια της προς εκφραση πρωτεινης παραμενει αγνωστη. 

Παρολα αυτα, πιστευεται πως η DJ-1 πρωτεινη παιζει προστατευτικο ρολο στους 

νευρωνες, ιδιαιτερα απεναντι στο οξειδωτικο στρες και την δυσλειτουργια των 

μιτοχονδριων. Για παραδειγμα, σε μελετη κυτταρικων καλλιεργειων, που υφιστανται 

οξειδωτικο στρες, παρατηρηθηκε πως η DJ-1 πρωτεινη μετακινειται στην εξωτερικη 

μεμβρανη των μιτοχονδριων με σκοπο την προστασια των οργανιδιων αυτων απο την 

δραση τοξινων (Canet-Aviles et al, 2004). Επιπλεον, βρεθηκε πως η DJ-1 πρωτεινη 

αλληλεπιδρα με την παρκινη, με στοχο την σταθεροποιηση της οταν το γονιδιο της DJ-1 

υφισταται μεταλλαξεις (Moore et al, 2005). 

Κλινικα, ο DJ-1 συσχετιζομενος παρκινσονισμος ομοιαζει με αυτον που προκαλει η 

παρκινη, τοσο στον φαινοτυπο της νοσου, οσο και την ηλικια εμφανισης της νοσου. Το 

κυριοτερο χαρακτηριστικο αυτης της μορφης της νοσου ειναι η πρωιμη δυστονια και 

καποιες ψυχολογικες διαταραχες, οπως το αγχος. Μεχρι στιγμης, η υπαρξη σωματιων 

Lewy, δεν εχει επιβεβαιωθει. Ομοζυγες μεταλλαξεις στο DJ-1 γονιδιο ειναι σπανιες, ενω 

πιο συχνες ειναι οι παθογονες ετεροζυγες μεταλλαξεις. Ερευνες εχουν δειξει πως εν 

αντιθεσι με τους ετεροζυγους φορεις μεταλλαξεων της παρκινης και της PINK1, στους  

DJ-1 ετεροζυγωτες η απορροφηση 18F-Dopa δεν ελλατωνεται (Hering et al, 2004). 

 


