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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 
 Παρά τις θεραπευτικές προόδους των τελευταίων ετών,  η νόσος του 

Parkinson παραµένει ως η πλέον κοινή αιτία κινητικής ανικανότητας ποικίλου 

βαθµού των ηλικιωµένων. Είναι εποµένως δικαιολογηµένη η επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος πολλών επιστηµονικών κέντρων σε όλο τον κόσµο, στη διερεύνηση 

και αντιµετώπιση της νόσου. 

  Αποτέλεσµα της εκτεταµένης αυτής ενασχόλησης είναι οι νέες αντιλήψεις 

για την ανατοµία και φυσιολογία των βασικών γαγγλίων , σχηµατισµών όπου 

εδράζεται η νόσος, η διερεύνηση για ιστολογικές και νευροχηµικές διεργασίες που 

αφορούν τη νόσο, η µελέτη κλινικών επιδηµιολογικών δεδοµένων και τέλος οι 

γενετικές πληροφορίες που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί ότι συσχετίζονται µε τη 

νόσο. Νέες κάθε τόσο υποθέσεις για την παθογένεια της νόσου διατυπώνονται , µε 

συνέπεια και νέες τακτικές να προτείνονται ως προς τη θεραπεία, προσδοκώντας 

έτσι  την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή της. 

 Ο James Parkinson (1755-1824) , γενικός γιατρός του Λονδίνου , πολιτικός 

επιφυλλιδογράφος και παλαιοντολόγος , στο βιβλίο του “Essay on the Shaking 

Pulsy” (1817) περιέγραψε τον τυπικό τρόµο της νόσου και το «κολλώδες βάδισµα» 

, ως ενιαία νοσολογική οντότητα, την «τροµώδη παράλυση».1 Ανασκόπησε επίσης 

την ιστορία του ακούσιου τρόµου, που αναφερόταν συχνά από την εποχή του 

Γαληνού. Ο ίδιος χρησιµοποίησε τον όρο “paralysis agitans”, αλλά ακολούθως ο 

Marshall Hall ενσωµάτωσε τον όρο στην οµιλούµενη γλώσσα της εποχής ως 

shaking palsy.  

 Χρειάστηκε να περάσουν αρκετές δεκαετίες , για να απορριφθεί ο από τον 

Charcot   όρος «παράλυση». Στη συνέχεια διαχώρισε τον παρκινσονικό τρόµο 

από εκείνον της σκλήρυνσης κατά πλάκας και, τιµώντας τον πρώτο περιγράψαντα 

, καθιέρωσε  τον όρο «νόσος του Parkinson ».2 

 Από την πρώτη περιγραφή της νόσου µέχρι σήµερα, πολλοί ερευνητές 

ασχολήθηκαν µε τη νόσο, προσθέτοντας ή τροποποιώντας στοιχεία που 

αφορούσαν στην κλινική της έκφραση, στην αιτιολογία της , στις ιστολογικές 

διαταραχές που την προκαλούν , στις χηµικές διαταραχές και στη θεραπεία της. 

 Για την επίπτωση της νόσου στο γενικό πληθυσµό υπάρχουν διάφορες 

επιδηµιολογικές µελέτες µε σηµαντικές αποκλίσεις. Από την εποχή που ο 
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Parkinson περιέγραψε τις πρώτες έξι περιπτώσεις ακολούθησε, σειρά από 

επιδηµιολογικές µελέτες µε ακραίες ως προς την επίπτωση τιµές: 20.5 /100.000/ 

έτος (Rajput , Rochester 1987) 3 και 4.5 /100.000 /έτος (Ashok, Λιβύη , 1986). Ο 

µέσος όρος των τιµών 18 µελετών που έχουν γίνει είναι 15/100.000 / έτος. 4-7Τα 

νεώτερα δεδοµένα οδηγούν στο συµπέρασµα , ότι η νόσος προσβάλει το 1-2 % 

του γενικού πληθυσµού , ποσοστό όµως που ανέρχεται στο 5-7% για τις µεγάλες 

ηλικίες. 8 

 Ως παράγοντες κινδύνου εξετάστηκαν κατά καιρούς η ηλικία, το φύλο,  η 

φυλή, η έκθεση σε τοξικούς παράγοντες, οι λοιµώξεις, οι κακώσεις, ο 

συγκινησιακός παράγοντας και ο γενετικός παράγοντας.  

 Η γεωγραφική κατανοµή της νόσου παρουσιάζει ευρείες  διακυµάνσεις , µε 

ακραίο παράδειγµα τις 31 περιπτώσεις / 100.000 στη Λιβύη και τις 328 

περιπτώσεις / 100.000 στη Βοµβάη. Στη Βόρεια Αµερική βρέθηκε µια βαθµιαία 

άνοδος των περιπτώσεων από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Παρόλα αυτά η 

σηµασία της γεωγραφικής θέσης στην κατανοµή της νόσου παραµένει άγνωστη.9 

 Ως προς τη θνητότητα από τη νόσο φαίνεται ότι η ηλικία θανάτου αυξήθηκε 

κατά την τελευταία εικοσαετία κατά 5 περίπου έτη πιθανόν λόγω της έγκαιρης 

διάγνωσης και των νέων θεραπευτικών µέσων.10 

 Από τα δύο φύλα φαίνεται να υπάρχει µια υπεροχή της νόσου στους 

άνδρες , παρά το γεγονός ότι µε την υψηλότερη µακροβιότητα των γυναικών και τη 

σχετική υπεροχή του πληθυσµού τους στις µεγάλες ηλικίες θα έπρεπε να υπάρχει 

µια επικράτηση στις γυναίκες. Στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. ο λόγος ανδρών 

/γυναικών κυµαίνεται από 1.79 µέχρι 1.04. 

 Ως προς τη φυλή  θεωρείται ότι η συχνότητα της νόσου είναι υψηλότερη 

στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αµερική και χαµηλότερη στην Κίνα , Ιαπωνία και Ν. 

Αφρική. Βρέθηκε επίσης ότι η συχνότητα είναι µικρότερη στη µαύρη φυλή σε 

σχέση µε τη λευκή.11 

 ∆ιάφοροι εξωγενείς τοξικοί παράγοντες προσέλκυσαν κατά καιρούς το 

ενδιαφέρον µε κυριότερη την ΜΡΤΡ (1- µεθυλ- 1,2,4,6-τετρανδροπυριδίνη) που η 

επίδρασή της προκαλεί παρκινσονική εικόνα  παρόµοια της ιδιοπαθούς νόσου, 

τόσο ως προς τις κλινικές εκδηλώσεις, όσο και ως προς τις ιστολογικές βλάβες12. 

Επίσης αναφέρθηκε ότι η νόσος παρουσιάζει αυξηµένη συχνότητα σε πληθυσµούς 

ασχολούµενους σε αγροκτήµατα, εργοστάσια επεξεργασίας ξύλων, σε βιοµηχανίες 

χάλυβα, χαρτοβιοµηχανίες, εργοστάσια χηµικών, σιδηροβιοµηχανίες και 

χαλκοβιοµηχανίες.13-14 Καµιά όµως από τις παραπάνω συσχετίσεις δεν έχει 

αποδειχθεί. 
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 Οι λοιµώξεις αποτέλεσαν ενοχοποιητικό παράγοντα για την εµφάνιση της 

νόσου από παλιά, λόγω του µετεγκεφαλικού παρκινσονισµού που παρατηρήθηκε 

κατά την επιδηµία της ληθαργικής εγκεφαλίτιδας. Επίσης η ενδοµήτρια λοίµωξη 

από τον ιό της γρίπης, καθώς και κορινοϊοί και η νοκάρδια έχουν κατά καιρούς 

ενοχοποιηθεί, χωρίς να επιβεβαιωθεί τίποτα από τα παραπάνω. 14 

 Ως προς την κρανιοεγκεφαλική κάκωση, παρά το γεγονός ότι σε 

αναδροµικές µελέτες ασθενών µε νόσο Parkinson  διαπιστώθηκε κάποια 

συσχέτιση , µετά από εκτεταµένες µελέτες δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο.15 

 Ο συγκινησιακός παράγοντας από παλιά αποτέλεσε αντικείµενο 

συσχέτισης µε τη νόσο, όπως φαίνεται από απόψεις που διατύπωσαν ο Charcot 

και ο Gowers. Σήµερα η συσχέτιση αυτή στηρίζεται σε εργαστηριακά δεδοµένα, 

κατά τα οποία παρατηρήθηκαν µεταβολές του ντοπαµινεργικού συστήµατος κατά 

την επίδραση συγκινησιακών γεγονότων. ∆εν έχει όµως µέχρι τώρα αποδειχθεί ότι 

η επίδραση του ψυχικού ή σωµατικού στρες δρα ευνοϊκά στην εγκατάσταση της 

νόσου του  Parkinson.  

 Η συσχέτιση της νόσου µε ορισµένες διατροφικές συνήθειες δεν έχει 

αποδειχθεί , παρά το ότι ενοχοποιήθηκαν κατά καιρούς διάφορες ουσίες, όπως η 

βιταµίνη Ε. Επίσης δεν αποδείχθηκε η προστατευτική δράση του καπνίσµατος.  

 Φαίνεται τελικά ότι η νόσος  Parkinson είναι αιτιολογικά πολυπαραγοντική , 

µε πιθανό κυριότερο παράγοντα το γενετικό. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΝΟΣΟΣ  PARKINSON 

 

 

1.1  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
 
 
 Η κλινική εικόνα της νόσου Parkinson αποτελεί το κλινικό πρότυπο 

διαταραχής της λειτουργείας του εξωπυραµυδικού συστήµατος. ΄Εχει πλούσια 

κλινική συµπτωµατολογία που απορρέει όµως κυρίως από τέσσερα βασικά 

συµπτώµατα : (α) τον τρόµο, (β) τη δυσκαµψία, (γ) τη βραδυκινησία και (δ) τη 

διαταραχή αντανακλαστικών στάσεως. ∆εδοµένου ότι η διάγνωση της νόσου είναι 

κυρίως κλινική, η παρατήρηση των σηµείων αυτών έχει µεγάλη κλινική σηµασία 

για τη διάγνωση της νόσου. Συνήθως απαιτούνται δυο από τα παραπάνω 

συµπτώµατα για να τεθεί διάγνωση. 

 Κατά την έναρξη της νόσου τα συµπτώµατα είναι πολύ ήπια και 

εξελίσσονται βραδύτατα. Συχνά δεν µπορεί να προσδιοριστεί πλήρως ο χρόνος 

έναρξης των συµπτωµάτων και το είδος τους, γιατί εκλαµβάνονται από τον ασθενή 

ως µη ειδικά. 

 Το αρχικό σύµπτωµα που θέτει υπόνοια για νόσο Parkinson είναι ο 

τρόµος, ενώ η δυσκαµψία γίνεται δυσκολότερα αντιληπτή. Τόσο ο τρόµος όσο και 

η δυσκαµψία εµφανίζονται συνήθως µονόπλευρα και βαθµιαία επεκτείνονται  και 

στο άλλο ηµιµόριο. 
 

1.2  ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
 
1.2.1    Εξωπυραµιδικός τρόµος 
 
 Ο εξωπυραµιδικός τρόµος έχει ιδιαίτερους χαρακτήρες και δηµιουργείται 

από διαδοχικές συσπάσεις αγωνιστών και ανταγωνιστών µυών, χαρακτηριστικό 

που τον διαχωρίζει από άλλου τύπου υπερκινησίες. 

Εντοπίζεται στο ένα ή και στα δύο άνω άκρα (αρχικά στα περιφερικά τµήµατα), 

στα κάτω άκρα, τη σιαγώνα, τα χείλη, τη γλώσσα και τα βλέφαρα. Εκλύεται όταν το 

άκρο είναι σε ηρεµία (τρόµος ηρεµίας) και εξαφανίζεται ή ελαττώνεται κατά την 
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κίνηση του µέλους. Ο τρόµος εντοπίζεται συνήθως στους καµπτήρες – εκτείνοντες 

µύες της άκρας χειρός οπότε δίνεται εντύπωση της χαρακτηριστικής κίνησης 

¨µέτρησης κερµάτων¨, στους προσαγωγείς  - απαγωγείς µύες  δακτύλων, στο 

αντιβράχιο, όπου δηµιουργούνται κινήσεις πρηνισµού – υπτιασµού, και στα κάτω 

άκρα. Κατά την πλήρη µυϊκή χάλαση και τον ύπνο, ο τρόµος εξαφανίζεται. 

 Ο τρόµος εµφανίζεται επίσης και κατά το κλείσιµο των βλεφάρων (εκούσια 

ή αντανακλαστικά), οπότε λαµβάνει τη µορφή βλεφαρόσπασµου. Με την εξέλιξη 

της νόσου αυξάνει το εύρος του τρόµου, ενώ η συχνότητα παραµένει σταθερή. Σε 

ένα ασθενή, η βαρύτητα του τρόµου µπορεί να µην συµβαδίζει µε τη βαρύτητα 

άλλων συµπτωµάτων της νόσου. Η υπεροχή του τρόµου στην κλινική εικόνα 

χαρακτηρίζει την τροµώδη µορφή σε αντίθεση µε τις ακινητικές ή δυσκαµπτικές 
µορφές. Ο εξωπυραµιδικός τρόµος δυνατόν να έχει µεγάλες διακυµάνσεις του 

εύρους του, στον ίδιο τον ασθενή κατά τη διάρκεια της µέρας και επιτείνεται κατά 

τη βάδιση, την απόσπαση της προσοχής, το στρες κ.λ.π. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

των παρκινσονικών ασθενών (περίπου 70%) έχει εµφανή τρόµο, αλλά ΗΜΓραφικά 

σε όλους σχεδόν τους  παρκινσονικούς διαπιστώνεται τρόµος.16  Ο 

εξωπυραµιδικός τρόµος µπορεί να συνυπάρχει µε άλλου είδους τρόµο, π.χ. 

ιδιοπαθή, οπότε αποκαλείται «µικτός τρόµος». 



 

 
1.2.2.    ∆υσκαµψία 
 
 Με τον όρο δυσκαµψία εννοούµε την αύξηση του µυϊκού τόνου που 

παρατηρείται στους µύες, ακόµη και σε κατάσταση πλήρους ηρεµίας. Η 

δυσκαµψία επικρατεί τόσο στους αγωνιστές, όσο και στους ανταγωνιστές µύες (όχι 

όµως ισότιµα), σε αντίθεση µε την πυραµιδική υπερτονία, η οποία επικρατεί 

εκλεκτικά σε οµάδες µυών. Κατά την εξέταση η δυσκαµψία γίνεται αντιληπτή ως 

οµοιόµορφη αντίσταση στην επιτέλεση παθητικής κίνησης. Όταν συνυπάρχει και 

τρόµος, η παθητική κίνηση γίνεται διακεκοµµένη ( σηµείο οδοντωτού τροχού). 

 Η δυσκαµψία επικρατεί στους καµπτήρες µύες του αυχένα, του κορµού και 

των άκρων και συµβάλλει στη δηµιουργία της χαρακτηριστικής στάσης του 

σώµατος, µε την κεφαλή σε κάµψη, τον κορµό σε κύφωση και τα άκρα κεκαµµένα. 

Η δυσκαµψία είναι δυνατό να επικρατεί σε µια οµάδα µυών του αυχένα, του 

κορµού και των άκρων και να προκαλεί µια σχεδόν µόνιµη δυστονική θέση, µε 

επακόλουθο µυοσκελετικές παραµορφώσεις. Στη δυσκαµψία  των καµπτήρων 

µυών της κεφαλής οφείλεται το σηµείο του ψυχικού προσκεφαλαίου. Τέλος η 

δυσκαµψία καταλαµβάνει και τους µικρούς µύες του προσώπου, καθώς και τη 

γλώσσα και µαζί µε την υποκινησία δηµιουργούν το χαρακτηριστικό ανέκφραστο 

προσωπείο. 

 

 
 
12.3.    Βραδυκινησία 
 
 

Η βραδυκινησία και η υποκινησία αποτελούν το τρίτο χαρακτηριστικό 

σηµείο της νόσου. Η υποκινησία αναφέρεται στη χαρακτηριστική ελάττωση ως και 

εξάλειψη των αυτοµατικών κινήσεων και στη γενικότερη πτωχεία των κινήσεων 

που παρατηρούνται στη νόσο, ενώ η βραδυκινησία στην καθυστέρηση στην 

έναρξη της κίνησης και στην επιβράδυνση  στην εκτέλεση αυτής. 

Η βραδυκινησία και η δυσκαµψία προκαλούν πολλά χαρακτηριστικά 

συµπτώµατα της νόσου , τα κυριότερα από τα οποία είναι: 

• Σιελόρροια 

• ∆ιαταραχή οφθαλµοκινητικότητας  

• Υποφωνία – Μονότονη οµιλία 
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• Παλιλαλία – µικρογραφία 

• Εξάλειψη εκκρεµοειδών κινήσεων των άκρων κατά τη βάδιση 

• Εξάλειψη αυτοµατικών κινήσεων / χειρονοµιών 

• Επιβράδυνση όλων των κινήσεων 

• ∆υσχέρεια στην εκτέλεση επαναληπτικών / συνδυασµένων 

κινήσεων 

• ∆ιαταραχή βάδισης 

 

Η διαταραχή βάδισης είναι το πλέον τυπικό σύµπτωµα στη νόσο του 

Parkinson. Η βάδιση γίνεται µε µικρά συρόµενα βήµατα, κάµψη κεφαλής , 

κύφωση ή κυφοσκολίωση ράχης µε κεκαµµένα γόνατα και ακινητοποιηµένα 

άνω άκρα. Μια ιδιαίτερη έκφραση της βραδυκινησίας είναι το φαινόµενο 

freezing και αναφέρεται σε παροδική πλήρη αδυναµία εκτέλεσης της κίνησης 

και είναι ιδιαίτερα εµφανής στην αρχή της βάδισης, οπότε ο ασθενής δίνει την 

εντύπωση ότι δεν µπορεί να αποκολλήσει τα πόδια του από το έδαφος ή 

εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της βάδισης, αν αιφνίδια ο ασθενής συναντήσει 

κάποιο εµπόδιο. Αυτό το «πάγωµα» του βαδίσµατος µπορεί να υπερνικηθεί µε 

ορισµένα τεχνάσµατα, όπου ο ασθενής µετατρέπει την αυτοµατοποιηµένη 

λειτουργία της βάδισης σε εκούσια. 

 

1.2.4.    ∆ιαταραχή αντανακλαστικών στάσεως 
 
 

 Η διαταραχή των αντανακλαστικών στάσεως, η οποία συνήθως 

εµφανίζεται σε προχωρηµένα στάδια της νόσου, σε συνδυασµό µε τη 

βραδυκινησία και τη δυσκαµψία προκαλεί τη δυσχέρεια έγερσης , την απώλεια 

ισορροπίας σε όρθια στάση  µε επακόλουθο συχνές πτώσεις , το «προωθητικό » 

βάδισµα , κατά το οποίο λόγω της αδυναµίας του ασθενούς να ανορθώσει τον 

κορµό του, το κέντρο βάρους του µετατοπίζεται προς να εµπρός και ο ασθενής 

επιταχύνει το βήµα του κυνηγώντας το κέντρο βάρους. Με την πρόοδο της νόσου 

πιθανό να δηµιουργηθεούν µόνιµη διαταραχή της στάσης του κορµού και των 

άκρων και µυοσκελετικές παραµορφώσεις. 
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1.3  ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
 
1.3.1.  Κατάθλιψη 
 
 Αναφέρεται ότι το 40-50% των ασθενών µε τη νόσο Parkinson παρουσιάζει 

κατάθλιψη. 17-18Συνήθως η κατάθλιψη είναι µέσης βαρύτητας, ελλείπουν ιδέες 

ενοχής , αυτοµοµφής και κυριαρχούν οι ψυχοσωµατικές αιτιάσεις. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η κατάθλιψη συνοδεύει τις κινητικές διαταραχές της 

νόσου, αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που προηγείται. 

 
 
 
1.3.2.   Άνοια 
 
  
 Ήπιες εκπτωτικού τύπου διαταραχές των νοητικών λειτουργιών είναι 

συχνές σε παρκινσονικούς ασθενείς. Σε αναλογία όµως περίπου 15% των 

παρκινσονικών ασθενών παρατηρείται άνοια.19 

 Η άνοια αυτή έχει χαρακτήρες υποφλοιώδους ανοϊκής συνδροµής, δηλαδή 

ελλείπουν αφασικές, απραξικές και αγνωσικές διαταραχές , ενώ στην κλινική 

εικόνα επικρατούν, εκτός από τις διαταραχές της µνήµης, ο βραδυψυχισµός, η 

απάθεια και η απόσυρση. 

 

 

1.3.3.  ∆ιαταραχές του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος  
 

Συχνά στη νόσο παρατηρούνται και εκδηλώσεις από δυσλειτουργία του 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες: 

• ∆υσλειτουργία ουροδόχου κύστεως µε επιτακτικές ουρήσεις και ακράτειας 

ή επίσχεση 

• Σεξουαλικές διαταραχές (διαταραχές στύσεως και ανικανότητα)20 

• Ορθοστατική υπόταση 

• Υπεριδρωσία  

• Γαστρεντετρικές διαταραχές (µειωµένη κινητικότητα εντέρου , 

δυσκοιλιότητα , µετεωρισµό) 
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1.3.4.  Αισθητικές διαταραχές 
 
 Σηµαντικός αριθµός παρκινσονικών (περίπου 40%) αναφέρει αισθητικά 

συµπτώµατα, κυρίως άλγη, αιµωδίες και δυσαισθησίες. Τα άλγη ενίοτε είναι 

ιδιαίτερα έντονα, µε χαρακτήρα διαξιφιστικό ή καυστικό και εντοπίζεται τόσο στα 

άκρα όσο και στον κορµό και τους γλουτούς. Οι δυσαισθησίες έχουν επίσης 

χαρακτήρα καυστικό ή νυγµώδη. Συνήθως παρατηρούνται συχνότερα στις 

δυσκαµπτικές µορφές της νόσου και η έντασή τους κυµαίνεται κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας ανάλογα µε την κινητική κατάσταση του ασθενούς.21 

 
 
 
1.3.5.   Αισθητηρηριακές διαταραχές – Ανοσµία 
 

1.3.6. ∆ερµατολογικές διαταραχές 
 
  Αυξηµένη λιπαρότητα και σµηγµατόρροια του προσώπου. 

 

 
1.4  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΥ PARKINSON 

 
 
 Για την εκτίµηση της βαρύτητας των προαναφερθέντων συµπτωµάτων της 

νόσου του Parkinson έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες κλίµακες. Μια απλή 

και εύχρηστη κλίµακα για την εκτίµηση του σταδίου της νόσου είναι η κλίµακα των 

Hoehn  και Yahr που φαίνεται στον πίνακα 1 . Πιο λεπτοµερής εκτίµηση της 

κινητικής κατάστασης  των ασθενών µε νόσο Parkinson γίνεται µε την κλίµακα 

UPDRS(Unified Parkinsons Disease Rating Scale)-motor scale  που φαίνεται στον 

πίνακα 2. 
 
 

Πίνακας 1. Κλίµακα βαρύτητας νόσου Parkinson  κατά Hoehn και Yahr 

Στάδιο Ι 

Στάδιο ΙΙ 
 
 
Στάδιο ΙΙΙ 
 
 
Στάδιο ΙV 
 
Στάδιο  V 

Μονόπλευρη προσβολή 
 

Αµφοτερόπλευρη προσβολή χωρίς σαφή διαταραχή των αντανακλαστικών 
στάσεων 
 
Τα ανωτέρω. Επιπλέον , αρχόµενη διαταραχή αντανακλαστικών στάσεως. Ο 
ασθενής παραµένει ανεξάρτητος 
 
Βαριά αναπηρία. Χρειάζεται βοήθεια για τις καθηµερινές δραστηριότητες  
 
Κλινήρης ή σε αναπηρική καρέκλα 
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Πίνακας 2. Εκτίµηση βαρύτητας διαταραχής κινητικότητας  στη νόσο Parkinson κατά  
UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) - Motor Scale 
1.Οµιλία 
0=ΚΦ 
1=Ελαφρά απώλεια της έκφρασης ,       
και/ή έντασης 
2=Μονότονη , µπερδεµένη αλλά 
κατανοητή-µέτρια επηρεασµένη 
3=Σηµαντικά επηρεασµένη, δύσκολο να 
κατανοηθεί 
4=Μη κατανοητή 
2.Έκφραση προσώπου 
0=ΚΦ 
1=Ελάχιστη υποµιµία , θα µπορούσε 
φυσιολογικά να είναι “poker face” 
2=Ήπια αλλά σαφής ανώµαλη µείωση 
της έκφρασης του προσώπου 
3=Μέτρια υποµιµία- Χείλη που 
αποµακρύνονται για κάποιο διάστηµα 
4=Προσωπείο µάσκας ή καθηλωµένο- 
Χείλη που απέχουν ¼ της ίντσας ή 
περισσότερο. 
3.Τρόµος ανάπαυσης 
0=Απών 
1=Ήπιος ή σπάνια παρών 
2=Ήπιος σε εύρος και επίµονος. Ή 
µετρίου εύρους αλλά κατά διαστήµατα 
παρών 
4.Τρόµος κατά την εκτέλεση κινήσεων ή 

θέσεως στα χέρια 

0=Απών 
1=Ήπιος. Παρών κατά την εκτέλεση 
κινήσεων 
2=Μετρίου εύρους. Παρών κατά την 
εκτέλεση κινήσεων  
3=Μετρίου εύρους µε παρουσία  στη 
στάση και στην εκτέλεση κινήσεων 
4=Σηµαντικού εύρους – εµποδίζει τη 
σίτιση 
5.∆υσκαµψία 
0=Απουσία 
1=Ήπια ή ανιχνεύσιµη µόνο όταν γίνεται 
ενεργοποίηση από κινήσεις «καθρέπτη» 
ή άλλες 
2=Ήπια ως µέτρια 
3=Σεσηµασµένη , αλλά επιτέλεση όλης 
της κίνησης µε ευκολία 
4=Σοβαρή – επιτέλεση ολόκληρης της 
κίνησης µε δυσκολία 

6.Ελαφρά κρούση δακτύλων 
0=ΚΦ 
1=Ήπια επιβράδυνση ή/και µείωση του 
εύρους κίνησης  
2=Μέτρια µείωση κίνησης. Σαφής και 
πρώιµη κόπωση. Πιθανή συνύπαρξη 
ευκαιριακών αναστολών στην κίνηση 
3=Σοβαρή µείωση της κίνησης. Συχνός 
δισταγµός στην έναρξη κίνησης ή 
αναστολή κατά τη διάρκεια των κινήσεων 
4=Μετά δυσκολίας επιτέλεση της κίνησης
7.Κινήσεις χεριών 
0=ΚΦ 
1=Ήπια επιβράδυνση και / ή µείωση του 
εύρους κίνησης 
2=Μέτρια µείωση κίνησης. Σαφής και 
πρώιµη κόπωση. Πιθανή συνύπαρξη 
ευκαιριακών αναστολών στην κίνηση. 
3=Σοβαρή µείωση κίνησης. Συχνός 
δισταγµός στην έναρξη κίνησης ή στην 
αναστολή κατά τη διάρκεια κινήσεων 
4=Μετά δυσκολίας επιτέλεση κίνησης 
8.Γρήγορες εναλλασσόµενες κινήσεις 
των χεριών 
0=ΚΦ 
1=Ήπια επιβράδυνση και / ή µείωση του 
εύρους κίνησης 
2=Μέτρια µείωση κίνησης. Σαφής και 
πρώιµη κόπωση. Πιθανή συνύπαρξη 
ευκαιριακών αναστολών στην κίνηση. 
3=Σοβαρή µείωση κίνησης. Συχνός 
δισταγµός στην έναρξη κίνησης ή στην 
αναστολή κατά τη διάρκεια κινήσεων 
4=Μετά δυσκολίας επιτέλεση κίνησης 
9.Κινήσεις ποδιών 
0=ΚΦ 
1=Ήπια επιβράδυνση και / ή µείωση του 
εύρους κίνησης 
2=Μέτρια µείωση κίνησης. Σαφής και 
πρώιµη κόπωση. Πιθανή συνύπαρξη 
ευκαιριακών αναστολών στην κίνηση. 
3=Σοβαρή µείωση κίνησης. Συχνός 
δισταγµός στην έναρξη κίνησης ή στην 
αναστολή κατά τη διάρκεια κινήσεων 
4=Μετά δυσκολίας επιτέλεση κίνησης 
10.Ανόρθωση από την καρέκλα 

0=ΚΦ 
1=Αργή. Ίσως χρειασθεί παραπάνω από 
µια προσπάθειες  
2=Σπρώχνει το σώµα προς τα πάνω από 
τα χέρια της καρέκλας 
3=Τείνει να πέσει προς τα πίσω και ίσως 
προσπαθεί περισσότερο από µια φορά , 
αλλά µπορεί να σηκωθεί χωρίς βοήθεια 
4=Αδύνατο να σηκωθεί χωρίς βοήθεια 

11.Στάση σώµατος 
0=ΚΦ όρθια 
1=Όχι εντελώς όρθια , ελαφρά γερµένη 
θέση- Θα µπορούσε να είναι ΚΦ για 
µεγαλύτερης ηλικίας άτοµο 
2=Μετρίως γερµένη στάση σώµατος , 
σαφώς µη φυσιολογική. Πιθανό να γέρνει 
προς τη µια πλευρά. 
3=Σοβαρά γερµένη στάση σώµατος µε 
κύφωση- Μπορεί να είναι µετρίως 
γερµένη προς τη µια πλευρά 
4=Σεσηµασµένη κάµψη µε έντονη 
ανωµαλία στάσης σώµατος 
12.Βάδιση 
0=ΚΦ 
1=Περπατάει φυσιολογικά , µπορεί να 
σέρνει πόδια µε µικρά βήµατα , αλλά 
χωρίς να επιταχύνει (βιαστικά βήµατα) ή 
προώθηση 
2=Περπατά µε δυσκολία, αλλά χρήζει 
µικρής ή καθόλου βοήθειας – Ίσως 
εµφανίζει επιτάχυνση , µικρά βήµατα ή 
προώθηση 
3=Σοβαρή διαταραχή βάδισης που 
απαιτεί βοήθεια 
4=αδύνατο να σταθεί χωρίς βοήθεια 
 
13.Σταθερότητα κατά τη στάση 

0=ΚΦ 

1=Προώθηση , αλλά επανέρχεται 
χωρίς βοήθεια 

2=Απώλεια απάντησης της στάσης- ο 
ασθενής πέφτει αν δεν πιαστεί από τον 
εξεταστή 
3=Πολύ ασταθής , τείνει να χάσει την 
ισορροπία αυτόµατα 
4=Αδύνατο να σταθεί χωρίς βοήθεια 
14.Βραδυκινησία και υποκινησία 
σώµατος 

0=Μηδενική 
1=Ελάχιστη επιβράδυνση που δίνει στην  
κίνηση ένα «προσεκτικό» χαρακτήρα – 
µπορεί να θεωρηθεί ΚΦ για ορισµένα 
άτοµα. Πιθανό µειωµένο εύρος κινήσεων 
2=Μετρίου βαθµού επιβράδυνση και 
πτωχεία κινήσεων που είναι σαφώς µη 
ΚΦ. Εναλλακτικά , κάπως µειωµένο 
εύρος κίνησης 
3=Μέτρια επιβράδυνση , πτωχεία 
κινήσεων ή µικρού εύρους κινήσεις 
4=Σεσηµασµένη επιβράδυνση , πτωχεία 
κινήσεων ή µικρού εύρους κινήσεις 
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1.5  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ PARKINSON 
 

 
 Ο Tretiakoff πρώτος το 1919 επισήµανε τη βλάβη της µέλαινας ουσίας ως 

υπεύθυνης για τη νόσο Parkinson. 22 Μετά από πολλές µελέτες τελικά 

πιστοποιήθηκε ότι στη νόσο Parkinson η µέλαινα ουσία µακροσκοπικά φαίνεται 

αποχρωµατισµένη , ενώ τα ευρήµατα στο µικροσκόπιο είναι : (α) απώλεια 

νευρώνων και νευροµελανίνης (β) τα σωµάτια του Lewy και (γ) αντιδραστική 

γλοίωση. Οι αλλοιώσεις εντοπίζονται στη συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας, 

στους νευρώνες που περιέχουν νευροµελανίνη. 

 

 

1.5.1.  Απώλεια νευρώνων και νευροµελανίνης 
 
 

 Στη συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας πλούσιας σε ντοπαµίνη  (SNpc) οι 

νευρώνες χωρίζονται σε δυο ζώνες: τη ραχιαία και την κοιλιακή. 23-24Η κοιλιακή 

περιέχει µικρότερο ποσό µελανίνης από ότι η ραχιαία , γεγονός που οφείλεται στην 

ποσότητα της µελανίνης που περιέχει κάθε κύτταρο και όχι στον αριθµό των 

νευρώνων που περιέχουν νευροµελανίνη.23 Περίπου το 60-80% των 

µελανινοφόρων κυττάρων της SNpc υφίστανται εκφύλιση στη νόσο Parkinson.24-25 

Με την έναρξη των συµπτωµάτων , ο αριθµός αυτών των κυττάρων έχει ελαττωθεί 

περίπου κατά 50%.26 Ακόµη όµως και µετά από 20 χρόνια νόσου ένα ποσοστό 

20% περίπου των νευρώνων παραµένουν στη ζωή.24 Ο βαθµός της απώλειας των 

νευρώνων ποικίλει στις διάφορες ζώνες της SNpc. Η νευρωνική απώλεια ξεκινά 

από την έξω κοιλιακή  ζώνη και αργότερα επεκτείνεται στην έσω. 

 Οι εκφυλισθέντες νευρώνες της SNpc εµφανίζουν µείωση του µήκους των 

δεντριτών , απώλεια δεντριτικών ακανθών , κιρσοειδείς διευρύνσεις διαφόρου 

τύπου των δεντριτών και αλλοιώσεις του κυτταροσκελετού του συστήµατος.27-28  Ο 

θάνατος των κυττάρων της SNpc πιθανόν να επέρχεται µε το µηχανισµό της 

απόπτωσης, όπου αρχικά καταστρέφεται ο πυρήνας ( συµπύκνωση και 

κατακερµατισµός της χρωµατίνης) και ακολουθεί η βλάβη των οργάνων του 

κυτταροπλάσµατος. 29-30 

 Χαρακτηριστικό γνώρισµα της νόσου Parkinson είναι η απώλεια 

νευροµελανίνης στη SNpc. Η νευροµελανίνη δηµιουργείται από τη ντοπαµίνη µε 

αυτοοξείδωση, που οδηγεί στην παραγωγή ελευθέρων ριζών. 24 Εναποτίθεται µε 

µορφή κοκκίων πρωτεϊνης µέσα στους νευρώνες . Με το θάνατο των κυττάρων της 
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SNpc, η νευροµελανίνη απελευθερώνεται και εντοπίζεται είτε εξωκυτταρίως είτε 

µέσα στα µακροφάγα κύτταρα που την προσλαµβάνουν.31 

 

 

1.5.2.  Σωµάτια Lewy 
  
 Τo παθογνωµικό παθολογοανατοµικό εύρηµα της νόσου είναι η παρουσία 

των σωµατίων Lewy. Τα σωµάτια αυτά είναι ηωσινόφιλα ενδοκυτταροπλασµατικά 

έγκλειστα µε στρογγυλό σχήµα και µέγεθος πάνω από 15mm. Εµφανίζουν πυκνό 

πυρήνα που αποτελείται από κοκκιώδες υλικό και περιβάλλεται από άλω. 

 Εντοπίζονται κυρίως στο κυτταρόπλασµα των κυττάρων , αλλά επίσης και 

στις νευρικές αποφυάδες και εξωκυττάρια, καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές 

του εγκεφάλου όπως ο θάλαµος, ο υποθάλαµος, ο πυρήνας του Meyenert, ο 

φλοιός, οσφρητικός βολβός, τα γάγγλια του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και 

το πλέγµα του Auerbach.32-34 

 

 Το πιο σπουδαίο συστατικό, κοινό σε όλα τα σωµάτια Lewy είναι η 

νηµατοειδής κυτταροτεχνική τους, που θεωρείται ότι αποτελείται από νευροϊνίδια 

που υπέστησαν διάφορες µεταβολές.32-33 

 Τα σωµάτια Lewy δεν είναι αποκλειστικό εύρηµα της νόσου Parkinson : 

ανευρίσκονται και σε άλλες παθήσεις µε άλλες όµως παθολογοανατοµικές 

αλλοιώσεις.  

  

 

 

 

1.5.2.   Αντιδραστική γλοίωση 
 
 Στη θέση των εκφυλισµένων ντοπαµινεργικών νευρώνων της µέλαινας 

ουσίας αναπτύσσεται αντιδραστική γλοίωση. Επιπλέον, η παρουσία στη SNpc 

µεγάλου αριθµού µικρογλοιακών κυττάρων που φέρουν αντισώµατα HLA-DR του 

µείζονος συστήµατος ιστοσυµβατότητας, υποδηλώνει µια ενεργό 

νευροπαθολογική διεργασία. 35 
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1.5.3.  ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 
 

 Η συνέπεια της εκφύλισης των ντοπαµινεργικών νευρώνων της SNpc και 

της µελανοραβδωτής οδού είναι η µείωση της ντοπαµίνης στα βασικά γάγγλια. Η 

ντοπαµίνη που απελευθερώνεται στα βασικά γάγγλια, σχηµατίζεται είτε στους 

νευρώνες της SNpc, είτε στις απολήξεις τους στο ραβδωτό σώµα. Η 

απελευθέρωσή της ελέγχεται είτε από ερεθίσµατα που δέχονται οι νευρώνες στη 

µέλαινα ουσία, είτε από τους αυτοϋποδοχείς που υπάρχουν στις απολήξεις στο 

ραβδωτό σώµα.36 Με την έναρξη των συµπτωµάτων της νόσου, η ντοπαµίνη του 

ραβδωτού σώµατος έχει µειωθεί κατά 70-80% του φυσιολογικού. 22,26 Η µείωση 

της ντοπαµίνης αρχίζει από το κέλυφος (ραχιαία µοίρα) , όπου και παραµένει 

βαρύτερη σε σύγκριση µε τη ραχιαία µοίρα του κερκοφόρου πυρήνα. 22,26 Η 

ντοπαµίνη ασκεί τη µετασυναπτική της δράση µέσω ειδικών υποδοχέων. 

Γνωρίζουµε πέντε είδη υποδοχέων, όµως πρακτικά διαχωρίζονται σε  δυο κύριες 

κατηγορίες : οι D1  που δραστηριοποιούν την αδενυλοκυκλάση και οι  D2 που 

αναστέλλουν την αδενυλοκυκλάση.37-41 Οι D1 και D2 υποδοχείς εντοπίζονται σε 

διαφορετικά κυκλώµατα των βασικών γαγγλίων, που παίζουν θεµελιώδη ρόλο 

στον έλεγχο της κίνησης.   

 

 Τόσο από µελέτες in vitro,  όσο και in vivo µε ΡΕΤ, έχει βρεθεί ότι η 

πυκνότητα των D1 και  D2 ντοπαµινεργικών υποδοχέων στο κέλυφος και τον 

κερκροφόρο πυρήνα δεν µεταβάλλεται στη νόσο Parkinson. 

 Η παθολογική διεργασία στη νόσο Parkinson δεν εντοπίζεται µόνο στη 

µέλαινα ουσία , αλλά προσβάλλει και άλλες περιοχές του εγκεφάλου σε µικρότερο 

ή µεγαλύτερο βαθµό, όπως η κοιλιακή µοίρα της καλύπτρας, η ντοπαµινεργική 

µεσοφλοιική και µεσοδρεπανοειδής οδός,  ο υποµέλαινας τόπος, ο πυρήνας της 

ραφής, ο πυρήνας του Meynert. 25 
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1.6  ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ PARKINSON 
 
 
 Τα δύο νευρωνικά κυκλώµατα, το άµεσο και το έµµεσο παίζουν θεµελιώδη 

ρόλο στον έλεγχο της κίνησης . 

 Στη νόσο Parkinson, η µείωση των επιπέδων της ντοπαµίνης στα βασικά 

γάγγλια έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της δραστηριότητας του έµµεσου και στη 

µείωση της δραστηριότητας του άµεσου κυκλώµατος. Έτσι η αναστολή του 

άµεσου κυκλώµατος οδηγεί σε µείωση του της αναστολής της ωχράς σφαίρας, µε 

αποτέλεσµα αναστολή των θαλαµικών νευρώνων και µείωση της θαλαµοφλοιικής 

διεγερτικής δράσης, µε συνέπεια µείωση των κινήσεων. Ταυτόχρονα, η αυξηµένη 

λειτουργία του έµµεσου κυκλώµατος προκαλεί µείωση αναστολής του 

υποθαλάµιου πυρήνα, η οποία στη συνέχεια προκαλεί αύξηση της µέσω GPi  

αναστολής του θαλάµου. Η τελική δηλαδή επίδραση της µείωσης της ντοπαµίνης 

στο ραβδωτό σώµα είναι η αναστολή των από το φλοιό αρχόµενων κινήσεων, 

δηλαδή περιορίζονται οι αυτόµατες και συνδυασµένες κινήσεις και έχουµε ακινησία 

/ βραδυκινησία. 36 , 42 

  Αν και µε βάση τα κυκλώµατα αυτά ερµηνεύονται ορισµένα σηµεία της 

παθοφυσιολογίας της νόσου, οι µηχανισµοί που συµβάλλουν στην εµφάνιση 

τρόµου ηρεµίας, δυσκαµψίας και διαταραχών ισορροπίας παραµένουν άγνωστοι. 

 

 

 

1.8  ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ PARKINSON 
 
 
 
 Παρόλη την εκτεταµένη έρευνα των τελευταίων χρόνων, η αιτία της 

εκφύλισης των ντοπαµινεργικών νευρώνων της µέλαινας ουσίας παραµένει 

άγνωστη. Μια µεγάλη συλλογή από πιθανούς παθογενετικούς µηχανισµούς έχει 

προκύψει, χωρίς όµως κανένας να δίνει την οριστική απάντηση στο ερώτηµα της 
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αιτιολογίας της νόσου του Parkinson. Παρακάτω αναφέρονται διάφοροι 

παθογενετικοί µηχανισµοί που έχουν εµπλακεί στην παθογένεια της νόσου του 

Parkinson.  

 

1.8.1   Γενετικοί παράγοντες 
 
 Η συχνή εµφάνιση οικογενών µορφών νόσου Parkinson (κυρίως σε 

ασθενείς µε πρώιµη έναρξη της νόσου) και η περιγραφή νόσου µε µετάδοση κατά 

τον επικρατούντα αυτοσωµικό τύπο ενίσχυσαν το ρόλο της στη νόσο Parkinson. 43-

45  Επιπλέον βρέθηκε σε µεγάλο ποσοστό στον ένα από τους δύο δίδυµους ( 

µονοζυγωτικούς ή διζυγωτικούς ) που δε νοσούσε, ανώµαλη πρόσληψη 18L- Dopa 

στο κέλυφος .46-47 

 Βρέθηκε επίσης στους παρκινσονικούς ασθενείς διαταραχή τόσο του 

ηπατικού κυτοχρώµατος P-450, όσο και άλλων ενζύµων, τα οποία είναι γενετικά 

ελεγχόµενα. 48-50 

 

 

1.8.2   Γήρας 
 
 Το γήρας έχει ενοχοποιηθεί ως παθογενετικός παράγοντας της εκφύλισης 

των νευρώνων, γιατί η νόσος εµφανίζεται στην 5η δεκαετία της ζωής. Οι 

νεκροτοµικές όµως µελέτες έχουν αποδείξει, ότι το γήρας δεν παίζει ουσιαστικό 

ρόλο στην εκφύλιση των νευρώνων. Η απώλεια νευρώνων στο γήρας είναι 

µεγαλύτερη στη ραχιαία ζώνη της SNpc, ενώ στη νόσο Parkinson η απώλεια είναι 

µεγαλύτερη στην κοιλιακή ζώνη. Επίσης ο ρυθµός της απώλειας της 

ντοπαµινεργικής νεύρωσης του κερκοφόρου πυρήνα είναι ίδιος, είτε η νόσος 

αρχίσει πριν, είτε µετά από την ηλικία των 60 ετών.51 

 Τέλος η ανεύρεση στη µέλαινα ουσία αντιδραστικής HLA-DR θετικής 

µικρογλοίας είναι ενδεικτική συνεχιζόµενου κυτταρικού θανάτου µέχρι τα τελικά 

στάδια της νόσου και δεν ανευρίσκεται στο γήρας.35 

 Πάντως το γήρας, αν και δεν συµµετέχει στην παθογένεια της νόσου, 

επηρεάζει την εκδήλωση των διαφόρων συµπτωµάτων. 

 

 



19 
 

1.8.3   Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων 
 
 Η ανακάλυψη της ουσίας ΜΤΡΤ, που προκαλεί εκλεκτική καταστροφή των 

ντοπαµινεργικών νευρώνων στη µέλαινα ουσία, αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική 

απόδειξη συµµετοχής τοξικών ουσιών στην παθογένεια της νόσου. Η ουσία ΜΤΡΤ 

µεταβολίζεται στη νευρογλοία από τη ΜΑΟ-Β σε MPDP+, το οποίο στη συνέχεια 

µετατρέπεται σε ΜΡΡ+.52 Το ΜΡΡ+ εισέρχεται στις απολήξεις των 

ντοπαµινεργικών νευρώνων µε ειδικό µεταφορέα της ντοπαµίνης και 

προσλαµβάνεται µε ενεργειακό µηχανισµό από τα µιτοχόνδρια , όπου αναστέλλει 

τη λειτουργία του συµπλέγµατος Ι της αναπνευστικής αλύσου. 52-54 Αποτέλεσµα 

αυτής της διαταραχής της αναπνευστικής αλύσου είναι η µείωση σχηµατισµού 

ΑΤΡ, η διαταραχή οµοιόστασης του ασβεστίου και τέλος ο κυτταρικός θάνατος.52, 54 

 Αν και η νόσος είναι συχνότερη σε βιοµηχανοποιηµένες χώρες (χηµικά , 

βαρέα µέταλλα, εντοµοκτόνα) καµία ουσία που να ευθύνεται για την πρόκληση 

νόσου Parkinson δεν έχει βρεθεί ακόµα.55-56 

 

 

1.8.4   Ο ρόλος του οξειδωτικού stress και της παραγωγής ελευθέρων 
ριζών 
 
 
 Η εκλεκτική αύξηση στη µέλαινα ουσία παρκινσονικών ασθενών της 

υπεροξείδωσης των λιπαρών οξέων, υποδηλώνει ότι στην περιοχή αυτή 

παράγονται σε περίσσεια ελεύθερες ρίζες, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη χρόνιου 

οξειδωτικού stress. 57 Πιστεύεται ότι µόνο στη µέλαινα ουσία και όχι σε άλλη 

περιοχή του εγκεφάλου στη νόσο Parkinson παρατηρείται αύξηση της 

µαλονδιαλδεϋδης, αύξηση των λιποϋδρο-υπεροξειδίων και µείωση του 

υποστρώµατος και την υπεροξείδωση των λιπών. 

 

 
1.8.5   Η λειτουργία των µιτοχονδρίων 
 Η διαταραχή της λειτουργίας των µιτοχονδρίων αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον θέµα τα τελευταία χρόνια. Ερευνητές παρατήρησαν µείωση του 

ενζύµου NADH COQ ρεδουκτάση κατά 37% στη µέλαινα ουσία και όχι σε άλλες 

περιοχές του εγκεφάλου.58 Η διαταραχή αυτή της αναπνευστικής αλύσου των 



20 
 

µιτοχονδρίων στη νόσο Parkinson µπορεί να αποτελεί την πρωτοπαθή βλάβη της 

νόσου, δηλαδή οι ντοπαµινεργικοί νευρώνες να υποφέρουν από διαταραχή του 

µιτοχονδριακού ενεργειακού µεταβολισµού. 

 

 

 
1.8.6   Αυτοάνοση υπόθεση 
 
 
 Η αυτοάνοση υπόθεση  παρουσιάζει πολλές αδυναµίες, παρόλη τη µείωση 

των κυκλοφορούντων CD4RA+ κυττάρων , την αύξηση των γδ-Τα κυττάρων στο 

αίµα και την παρουσία αντισωµάτων ως προς τη µέλαινα ουσία στο ΕΝΥ 

παρκινσονικών ασθενών. 56, 59, 60 

 

 

1.8.7   Νευροτοροφικοί παράγοντες 
 

Μια άλλη υπόθεση για την παθογένεια της νόσου Parkinson είναι η έλλειψη 

νευροτροφικών παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση των 

ντοπαµινεργικών νευρώνων. Οι νευροτροφικοί παράγοντες που εµπλέκονται 

στη νόσο Parkinson είναι οι BDNF , NGF , bFGF , aFGF , IGF-I , PDGF , 

GDNF και TGF-B.50 
 

 

 Παρόλη την πληθώρα των παθογενετικών µηχανισµών που περιγράφηκαν, 

η αιτία της νόσου Parkinson και ο µηχανισµός της νευρωνικής εκφύλισης 

παραµένουν άγνωστα. 
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1.9  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
 Στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70 καθιερώθηκε 

η από του στόµατος θεραπεία µε λεβοντόπα ως η αποτελεσµατικότερη θεραπεία 

της νόσου του Parkinson. Με τις µεγάλες δόσεις λεβοντόπα που αρχικά 

χορηγήθηκαν, ορισµένα από τα πιο ενοχλητικά συµπτώµατα της νόσου, όπως η 

ακινησία και η βραδυκινησία παρουσίασαν θεαµατική βελτίωση. Τα συµπτώµατα 

αυτά ήταν εκείνα που είχαν πολύ λίγο βοηθηθεί από τα µέχρι τότε χορηγούµενα 

αντιχολινεργικά φάρµακα και από τις στερεοτακτικές επεµβάσεις. Επίσης η νόσος 

του Parkinson ήταν η πρώτη νευροεκφυλιστική νόσος που ανταποκρίθηκε 

αποτελεσµατικά µε υποκατάσταση νευροδιαβιβαστών. 

 Το επόµενο σηµαντικό βήµα στη θεραπεία της νόσου ήταν η 

χρησιµοποίηση συνθετικών ουσιών (ντοπαµινεργικοί αγωνιστές), όπως η 

βρωµοκρυπτίνη, η λισουρίδη και η περγολίδη, που διεγείρουν άµεσα τους 

ντοπαµινεργικούς  υποδοχείς. Λίγο αργότερα ακολούθησε η εισαγωγή ουσιών που 

ανέστειλαν και παρέτειναν τη διάρκεια της δράσης της ντοπαµίνης στον εγκέφαλο 

µέσω αναστολής της δράσης των καταβολικών της ενζύµων (αναστολείς 

µονανιµοξειδάσης-Β), όπως η υδροχλωρική σελεγιλίνη. 

 Από τη στιγµή που θα τεθεί διάγνωση της νόσου του Parkinson και θα 

αποφασιστεί η έναρξη της θεραπείας, απαιτείται συνεχώς ρύθµιση της 

θεραπευτικής αγωγής. Η νόσος είναι προοδευτικά εξελισσόµενη και µέχρι τώρα 

δεν υπάρχουν φάρµακα που να αναστέλλουν την πορεία της. Έτσι η θεραπεία 

είναι ουσιαστικά συµπτωµατική. 

 

 

1.9.1  ΛΕΒΟΝΤΟΠΑ 

 
 Η λεβοντόπα υποκαθιστά την έλλειψη του φυσικού νευροδιαβιβαστή, της 

ντοπαµίνης. ∆εδοµένου ότι η ντοπαµίνη δε διέρχεται τον αιµατοεγκεφαλικό 

φραγµό, οι προσπάθειες θεραπευτικής υποκατάστασής της στράφηκαν στη 

χορήγηση των µεταβολικών της προδρόµων. Η διαπίστωση ότι η λεβοντόπα που 

αποτελεί το αµέσως προηγούµενο στάδιο στην οδό βιοσύνθεσης των 

κατεχολαµινών, χορηγούµενη από το στόµα βελτιώνει θεαµατικά την κλινική εικόνα 
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στην πλειοψηφία των ασθενών, θεωρήθηκε ένα από τα µεγάλα επιτεύγµατα της 

νεότερης φαρµακολογίας.  

 Από την αρχικά χορηγούµενη δόση λεβοντόπα µόνο ένα µικρό ποσοστό 

φτάνει στα βασικά γάγγλια. Το υψηλότερο επίπεδο στην κυκλοφορία επιτυγχάνεται 

από 30 min ως 2 h µετά τη λήψη, και ο χρόνος ηµίσειας ζωής είναι περίπου 1 h. Η 

λεβοντόπα αποκαρβοξυλιώνεται σε ντοπαµίνη στους νευρώνες του 

µελανοραβδωτού συστήµατος και στους ενδιάµεσους νευρώνες του νεοραβδωτού 

συστήµατος µε τη βοήθεια του ενζύµου ντοπα- αποκαρβοξυλάση (DDC). Η 

ντοπαµίνη που παράγεται διορθώνει θεαµατικά στην αρχή τις κινητικές διαταραχές 

στο 80% των ασθενών δρώντας στους D1 και  D2 υποδοχείς. Η 

αποτελεσµατικότητα της λεβοντόπα ως αντιπαρκινσονικού καθορίζεται από τους 

ακόλουθους τρεις παράγοντες: 

(α) Τη διατήρηση ενός ελάχιστου αριθµού ντοπαµινεργικών νευρώνων, που 

επιτρέπουν τη µετατροπή της λεβοντόπα σε ντοπαµίνη 

(β) Το βαθµό υπολειτουργίας των εναποµεινάντων ντοπαµινεργικών νευρώνων 

του µελανοραβδωτού συστήµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή και 

απελευθέρωση ντοπαµίνης, περισσότερης στη µονάδα χρόνου από ότι σε 

φυσιολογικά άτοµα. 

(γ) Την ανάπτυξη σε παρκινσονικούς ασθενείς υπερευαισθησίας των 

µετασυναπτικών υποδοχέων του νεοραβδωτού σώµατος ως προς τη ντοπαµίνη. 

 

 Ένα µικρό κλάσµα της από το στόµα χορηγούµενης λεβοντόπα φθάνει 

στον εγκέφαλο και µεταβολίζεται σε ντοπαµίνη. Το υπόλοιπο µεταβολίζεται στην 

περιφέρεια σε ντοπαµίνη προκαλώντας διάφορες παρενέργειες, κυρίως από το 

γαστρεντερικό (ναυτία ) και το καρδιαγγειακό σύστηµα (αρρυθµίες).  

 

 

 Από τους ασθενείς µε χρόνια χορήγηση λεβοντόπα (πάνω από πέντε 

χρόνια), µόνο το 25% συνεχίζει να παρουσιάζει καλή ανταπόκριση.61 Οι 

περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν διακυµάνσεις στην ανταπόκριση του 

φαρµάκου µε τη µορφή ακινητικών φαινοµένων, δυσκινησιών, τοξικότητα σε 

θεραπευτικές ή υποθεραπευτικές δόσεις, καθώς και µερική ως πλήρη απώλεια της 

δραστικότητας του φαρµάκου. Πιν. 3. 
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Πίνακας 3 . Παρενέργειες από χρόνια χρήση λεβοντόπα 

1. Ακινητικά φαινόµενα 
(α) στο τέλος της δόσης 

(β) αιφνίδιας έναρξης 

(γ) περιστασιακή µη ανταπόκριση στο φάρµακο 

(δ) καθυστέρηση δράσης  
2. ∆υσκινησίες 
(α) στην αιχµή της δόσης 

(β) δυστονία και επώδυνες κράµπες στη φάση µείωσης των επιπέδων στο πλάσµα 
3. Τοξικά φαινόµενα  
Γαστρεντερικές διαταραχές 

Ψύχωση 

∆ιανοητική σύγχυση – ανοϊκά φαινόµενα 

Ψευδαισθήσεις 

∆ιαταραχές ύπνου 

Ορθοστατική υπόταση 

Αιφνίδια στιγµιαία ακινησία 
4. Απώλεια αποτελεσµατικότητας φαρµάκου 

 

 

1.9.2  ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ 

 
 Οι αγωνιστές της ντοπαµίνης αρχικά χρησιµοποιήθηκαν σε ασθενείς που 

βρίσκονταν σε προχωρηµένο στάδιο της νόσου και οι οποίοι είχαν παρουσιάσει 

µείωση της ανταπόκρισης της λεβοντόπα. Αν και αρχικά είχε υποτεθεί, ότι οι 

αγωνιστές της ντοπαµίνης θα ήταν πιο αποτελεσµατικοί από τη λεβοντόπα λόγω 

της απευθείας δράσης τους στους ντοπαµινεργικούς υποδοχείς, σύντοµα έγινε 

αντιληπτό πως ενώ ο συνδυασµός των δύο προαναφερθέντων φαρµάκων είχε 

καλά αποτελέσµατα, οι αγωνιστές της ντοπαµίνης δεν µπορούν να 

αντικαταστήσουν πλήρως τη λεβοντόπα. Σήµερα στην κλινική πράξη 

χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι αγωνιστές ντοπαµίνης : 

 

1.9.2.1 Βρωµοκρυπτίνη 
Η βρωµοκρυπτίνη έχει σηµαντική δράση στους D2 και ήπια ανταγωνιστική 

δράση στους D1  υποδοχείς. Στην πρώιµη φάση της νόσου έχει 

χρησιµοποιηθεί και ως µονοθεραπεία. Ενώ στην αρχή της έναρξης της 
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θεραπείας µε βρωµοκρυπτίνη υπάρχει εξίσου µε τη λεβοντόπα ικανοποιητική 

ανταπόκριση, τελικά οι πιο πολλοί ασθενείς σχετικά σύντοµα (5-6 µήνες) θα 

χρειασθεί να προσθέσουν λεβοντόπα. Η βρωµοκρυπτίνη δεν εµφανίζει 

παρενέργειες του τύπου των ακινητικών φαινοµένων και των δυσκινησιών. 

 Στις ελαφρές – µέτριες µορφές της νόσου η βρωµοκρυπτίνη µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε µικρές – µέτριες δόσεις σε συνδυασµό µε λεβοντόπα. Τέλος 

σε προχωρηµένη µορφή της νόσου του Parkinson, όπου η λεβοντόπα έχει 

χάσει τη δράση της και οι παρενέργειές της από τη χρόνια χρήση είναι 

ενοχλητικές, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί η βρωµοκρυπτίνη.  

 

1.9.2.2 Λισουρίδη 

Η λισουρίδη είναι αγωνιστής των D2 , αλλά έχει και ελαφρά ανταγωνιστική δράση 

στους     D1  υποδοχείς   καθώς και στους υποδοχείς της σεροτονίνης. Μπορεί να 

δοθεί από το στόµα ή και παρεντερικά, όµως η παρεντερική χορήγηση εµφανίζει 

σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες (ψευδαισθήσεις, ψυχωσικές εκδηλώσεις, 

υποδόρια κοκκιώµατα από το σηµείο της έγχυσης).  

Η λισουρίδη χορηγείται από το στόµα ως µονοθεραπεία µε βελτίωση όλων των 

συµπτωµάτων της νόσου. Χορηγείται επίσης per os  σε συνδυασµό µε λεβοντόπα 

είτε στα αρχικά, είτε στα προχωρηµένα στάδια της νόσου µε διακυµάνσεις της 

συµπτωµατολογίας (ακινητικά φαινόµενα). Συχνές παρενέργειες είναι η υπνηλία 

και ψυχιατρικά συµπτώµατα. 

 
 
 
 
 
 
1.9.2.3 Περγολίδη 
 

Η περγολίδη έχει την ιδιότητα να διεγείρει όχι µόνο τους D2, αλλά και τους 

D1 υποδοχείς. Θεωρείται 10 φορές ισχυρότερη από τη βρωµοκρυπτίνη. 

Επιπλέον έχει βρεθεί σε πειραµατόζωα ότι η περγολίδη επιβραδύνει την 

εκφύλιση των ντοπαµινεργικών νευρώνων λόγω γήρατος (νευροπροστατευτική 

δράση). Χρησιµοποιείται είτε ως µονοθεραπεία, είτε σε συνδυασµό µε 

λεβοντόπα. Πάντως και µε το φάρµακο αυτό η βελτίωση µειώνεται µε την 
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πάροδο του χρόνου. Η περγολίδη ενοχοποιήθηκε για καρδιοτοξικότητα, χωρίς 

όµως να επιβεβαιωθεί από µεταγενέστερες µελέτες. 

 

 

 

 

 

1.9.2.4 Αποµορφίνη 
 

Η αποµορφίνη αποτελεί αγωνιστή των D1 και  D2 ντοπαµινεργικών υποδοχέων 

. Είχε χρησιµοποιηθεί παλιά στη θεραπεία της νόσου, αλλά εγκαταλείφθηκε 

λόγω των παρενεργειών της. Λόγω της ταχείας δράσης της χρησιµοποιείται σε 

ασθενείς µε διακυµάνσεις της συµπτωµατολογίας, κυρίως για αναστροφή των 

ακινητικών φαινοµένων και της συνοδού δυστονίας. Παρενέργειες του 

φαρµάκου είναι δυσκινησίες, ψύχωση και υποδόρια οζίδια. 

 

 

1.9.2.5 Περιβεδίλη 
 

Η περιβεδίλη δρα κυρίως στους D2 ντοπαµινεργικούς υποδοχείς, αλλά 

επιπλέον έχει και µικρή αντιχολινεργική δράση. Βελτιώνει όλα τα συµπτώµατα 

της νόσου, αλλά έχει µεγαλύτερη επίδραση στον τρόµο. Χρησιµοποιείται ως 

µονοθεραπεία στα αρχικά στάδια της νόσου, αλλά και σε συνδυασµό µε 

λεβοντόπα, ακόµα και σε προχωρηµένα στάδια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.3  ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ  ΜΑΟ-Β 
 
1.9.3.1  Σελεγιλίνη 
 

Πρόκειται για τον εκλεκτικό αναστολέα της ΜΑΟ-Β που χρησιµοποιήθηκε σε 

συνδυασµό µε λεβοντόπα µε το σκεπτικό ότι η αναστολή της ΜΑΟ-Β θα αύξανε 
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την ποσότητα της διαθέσιµης στα βασικά γάγγλια ντοπαµίνης. Έχει ήπια 

αντιπαρκινσονική δράση και χρησιµοποιείται είτε ως µονοθεραπεία είτε σε 

συνδυασµό µε άλλα φάρµακα, όπως η λεβοντόπα και οι ντοπαµινεργικοί 

αγωνιστές. Μελέτες έχουν δείξει, ότι έχει πιθανώς νευροπροστατευτική δράση 

αφού ασθενείς που έπαιρναν σελεγιλίνη παρουσίασαν καθυστέρηση στην 

ανάγκη έναρξης της θεραπείας µε λεβοντόπα, η οποία αποδόθηκε στην 

επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. 

 

 

 

1.9.4  ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

 Τα αντιχολινεργικά είναι τα πρώτα φάρµακα που χρησιµοποιήθηκαν στη 

θεραπεία της νόσου του Parkinson. Τα αντιχολινεργικά φάρµακα δεσµεύουν τους 

µουσκαρινικούς υποδοχείς της ακετυλοχολίνης, πιθανόν αναστέλλουν την 

επαναπρόσληψη ντοπαµίνης  και είναι ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων. Η 

αποτελεσµατικότητά τους είναι περιορισµένη. Πιο πολύ βοηθούν στον τρόµο και 

λιγότερο στη δυσκαµψία, ενώ στη βραδυκινησία δεν έχουν επίδραση. Επίσης 

βελτιώνουν στη σιελόρροια, τις εφιδρώσεις και τη σµηγµατόρροια. Από πλευράς 

παρενεργειών προκαλούν ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, θάµβος όρασης, επίσχεση 

ούρων και διανοητική σύγχυση. 

 Συµπερασµατικά, τα αντιχολινεργικά είναι χρήσιµα σε ασθενείς µε 

προεξάρχον σύµπτωµα τον τρόµο, είτε ως µονοθεραπεία στην αρχή της νόσου, 

είτε σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα. 

 

 

1.9.5  ΑΜΑΝΤΑ∆ΙΝΗ 

 

 Αρχικά η αµανταδίνη είχε χρησιµοποιηθεί ως αντιικό φάρµακο που τυχαία 

παρατηρήθηκε ότι είχε αντιπαρκινσονική δράση. Ο µηχανισµός δράσης στη νόσο 

Parkinson δεν είναι γνωστός. Βοηθά όλα τα συµπτώµατα της νόσου, αλλά 

περισσότερο τον τρόµο. Η δράση του αρχίζει µέσα στις πρώτες µέρες, αλλά συχνά 
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δε διατηρείται και µειώνεται µετά από µερικούς µήνες χορήγησης. ∆εν έχει 

ιδιαίτερες παρενέργειες.  

 

 

 

 

1.9.6  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

1.9.6.1  Στερεοτακτικές επεµβάσεις 

 

 Οι στερεοτακτικές επεµβάσεις ανακουφίζουν κυρίως τον τρόµο και λιγότερο 

τη δυσκαµψία και τη βραδυκινησία. 

 Οι ενδείξεις για στερεοτακτικές επεµβάσεις είναι : (1) αποτυχία στη 

φαρµακευτική αγωγή (2) σχετικά νέα ηλικία (3) σοβαρή ετερόπλευρη 

συµπτωµατολογία (4) προεξάρχον σύµπτωµα ο τρόµος (5) σοβαρές δυσκινησίες  

- δυστονίες από τη λεβοντόπα. Οι στερεοτακτικές επεµβάσεις αποφεύγονται σε 

ασθενείς µεγάλης ηλικίας και όταν υπάρχει ιστορικό αγγειακών εγκεφαλικών 

επεισοδίων, υπέρτασης, διαβήτη και άνοιας. Τα αναφερόµενα ευνοϊκά 

αποτελέσµατα ανέρχονται περίπου στο 70-90%, ενώ οι επιπλοκές είναι παροδικές 

και ανέρχονται στο 12% (διαταραχές επιπέδου συνείδησης, µνήµης, 

προσανατολισµού ή ηµιπάρεση). Η θνητότητα ανέρχεται στο 1%. 

 

 

1.9.6.2   Μεταµοσχεύσεις 

 

 Η νόσος του Parkinson αποτελεί την κατεξοχήν προσφερόµενη πάθηση για 

τέτοιου είδους θεραπευτικές προσεγγίσεις. 62 Ένα µόσχευµα στοχεύει στις 

ακόλουθες λειτουργίες : (α) ως βιολογική αντλία αναπλήρωσης ενός βιολογικού 

υπολείµµατος , επί προκειµένου της ντοπαµίνης ή κατεχολαµινών (β) ως υλικό 

δραστηριοποίησης εναποµεινάντων υγιών νευρώνων προς ανάπτυξη νέων 

συνάψεων, µέσω ειδικού νευροτροφικού παράγοντα.  
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 Οι µέχρι τώρα αναφορές για τα αποτελέσµατα των µεταµοσχεύσεων 

εµφανίζονται αντικρουόµενες, και η µέθοδος αυτή προς το παρόν δεν αποτελεί 

τρόπο θεραπείας της νόσου στην καθηµερινή κλινική πράξη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ PARKINSON   

 

2.1 Εισαγωγή 

 Η πρώτη φορά που περιγράφηκε η συµµετοχή του αναπνευστικού 

συστήµατος στη νόσο Parkinson ήταν το 1817, όταν ο ίδιος ο James Parkinson 

έγραψε κατά λέξη , ότι ένας από τους ασθενείς του «fetched his breath rather 

hard».1 

Οι µελέτες που ακολούθησαν την πρώτη περιγραφή του James Parkinson δε 

φάνηκαν να διαφωτίζουν  το θέµα περισσότερο µέχρι που  το 1967 οι Hoehn  και 

Yahr  σε µια ενδιαφέρουσα µελέτη τους µε µεγάλη σειρά ασθενών αναφέρουν τη 

βρογχοπνευµονία ως µια από τις σηµαντικότερες αιτίες θανάτου στους ασθενείς 

µε νόσο Parkinson προσθέτοντας, ότι εµφάνιζε στατιστικά σηµαντική µεγαλύτερη  

συχνότητά  σε αυτούς σε σχέση µε τη συχνότητά της στο γενικό πληθυσµό . 63 Η 

εξήγηση που δόθηκε σχετικά µε την παρατήρηση αυτή ήταν ότι οι θάνατοι από το 

αναπνευστικό οφείλονται στην χρόνια ακινητοποίηση και τον κλινοστατισµό των 

ασθενών, ιδιαίτερα στα τελικά στάδια της νόσου. 

 Λετποµερέστερες παρατηρήσεις που ακολούθησαν όµως έθεσαν την 

υποψία, ότι η πρώτη αυτή προσέγγιση ήταν ελλιπής και απλοϊκή. Έτσι 

ακολούθησε σειρά µελετών που διερευνούσαν τον κεντρικό έλεγχο της αναπνοής, 

τη λειτουργικότητα των αναπνευστικών µυών, την επίδραση της φαρµακευτικής 

θεραπείας στο αναπνευστικό σύστηµα και τελευταία η έρευνα έχει επεκταθεί και 

στη µελέτη του ύπνου και των αναπνευστικών προβληµάτων που παρουσιάζονται 

κατά τη διάρκειά του σε ασθενείς µε νόσο Parkinson. 
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2.2 Κεντρικός Έλεγχος της Αναπνοής 
 

 

Ο κεντρικός έλεγχος της αναπνοής πραγµατοποιείται κυρίως από το 

εγκεφαλικό στέλεχος και πιο συγκεκριµένα από τη γέφυρα και τον προµήκη. 

Όµως στη ρύθµιση της αναπνοής ρόλο παίζουν ακόµη ο νωτιαίος µυελός και ο 

µεσεγκέφαλος, ενώ οι βουλητικές τροποποιήσεις της προέρχονται βέβαια από 

το φλοιό. Οι επιδράσεις της νόσου του Parkinson στην αναπνοή δεν έχουν 

ακόµη µελετηθεί πλήρως.  

∆ιάφορες διαταραχές της αναπνοής έχουν κατά καιρούς παρατηρηθεί σε 

παρκινσονικούς ασθενείς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µετεγκεφαλιδικής 

αιτιολογίας, µε διαταραχές στο ρυθµό της αναπνοής, υπόπνοια, ταχύπνοια, 

αναπνοή Cheyne Stokes, επεισόδια «κρατήµατος» της αναπνοής (breath 

holding), καθώς και διάφορα αναπνευστικά τικς, όπως ήπια και έντονα 

φυσήµατα  και βήχας. 64-67 

Πιο συγκεκριµένα στους ασθενείς µε Ιδιοπαθή Νόσο Parkinson έχουν 

αναφερθεί περιστατικά ταχύπνοιας, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις είναι 

δυνατό να συνοδεύεται από δυσπνοϊκά επεισόδια. 65,68 Πιο συγκεκριµένα οι 

ασθενείς µε ιδιοπαθή νόσο Parkinson κατά τη διάρκεια της ηµέρας  βρέθηκε να 

έχουν τέσσερις αναπνοές ανά λεπτό  παραπάνω από το δείγµα ελέγχου. 69 

Αιτιολογικοί παράγοντες ταχύπνοιας έχουν θεωρηθεί τόσο η µυϊκή 

δυσκαµψία που περιορίζει την κινητικότητα του θωρακικού κλωβού, όσο και 

κεντρικοί παράγοντες που επιδρούν στο εγκεφαλικό στέλεχος. Μια σειρά από 

πιθανές βλάβες σε χηµειοϋποδοχείς που σχετίζονται µε την αναπνευστική 

λειτουργία έχουν κατά καιρούς ενοχοποιηθεί και διερευνηθεί. 64 

Μια άλλη διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας που είναι δυνατόν να 

απαντηθεί σε παρκινσονισµό είναι ο κυψελιδικός υποαερισµός. Αν και ο 

υποαερισµός είναι πιο συνηθισµένος σε µετεγκεφαλιδικό παρκινσονισµό , 

έχουν αναφερθεί και δύο περιστατικά σπάνιας συγγενούς µορφής νόσου 

Parkinson που τον εµφάνισαν.70  

Σε µια µελέτη που έγινε παρατηρήθηκε σε ένα ασθενή µε νόσο Parkinson 

παράταση του χρόνου εισπνοής (ti) µε συνέπεια διαδοχικές αναστροφές του 

λόγου του χρόνου εκπνοής προς τον συνολικό χρόνο αναπνοής (ti / ttot). 71 
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 Τέλος , στην ίδια  µελέτη παρατηρήθηκε αύξηση των κατά λεπτό 

αναπνοών.  

 

 

Εικόνα 1. Καµπύλη Ροής – Όγκου ασθενών µε νόσο Parkinson I. Τύπου Α 
και ΙΙ. Τύπου Β. 
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2.3  Λειτουργικότητα Αναπνευστικών Μυών  

 

Η αποφρακτική συνδροµή φαίνεται να είναι το κυριότερο εύρηµα πολλών 

µελετών σε ασθενείς µε νόσο Parkinson. Σε µελέτες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε σειρές παρκινσονικών ασθενών, το 1/3 από αυτούς 

φαίνεται να εµφανίζει αποφρακτική συνδροµή, ενώ σε κάποιες από αυτές το 

ποσοστό φαίνεται να ανέρχεται µέχρι και 87%.67, 72–73 Από τα πρώτα 

σπιροµετρικά ευρήµατα των ασθενών µε νόσο Parkinson  αναφέρεται η 

µειωµένη ζωτική χωρητικότητα (VC) και ο µειωµένος  µέγιστος ενεργός 

αερισµός(MVV) 74, ενώ σε µεταγενέστερη µελέτη βρέθηκε επιπλέον αύξηση 

του νεκρού χώρου (RV), της  (FRC) και των πνευµονικών αντιστάσεων (Rrs).75 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των Vincken et al , όπου 

και για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανώµαλες σπιροµετρικές καµπύλες των 

παρκινσονικών σε µεγάλο ποσοστό. Το 89% των ασθενών µε νόσο Parkinson 

που έλαβαν µέρος στη µελέτη εµφάνισαν ανώµαλες καµπύλες ροής – όγκου. 

Το 67% εµφάνισε τον τύπο Α µε διαδοχικές αυξήσεις και µειώσεις της ροής. 

(εικ. 1Α) 

To 22% εµφάνισε τον τύπου Β µε ανώµαλες, απότοµες αλλαγές στη ροή, που 

συχνά έφταναν στο µηδέν. (εικ. 1Β). Ενδιαφέροντα ήταν και τα ενδοσκοπικά 

ευρήµατα των παραπάνω ασθενών. Οι ασθενείς µε καµπύλη ροής – όγκου 

τύπου Α εµφάνισαν κατά την ενδοσκόπηση ρυθµικές, οµαλές αλλαγές στην 

περιοχή της γλωττίδας, ενώ αυτοί µε καµπύλη τύπου Β εµφάνισαν ανώµαλες, 

σπαστικές κινήσεις των γλωττιδικών και υπεργλωττιδικών δοµών, που 

προκαλούσαν κατά διαστήµατα αιφνίδια απόφραξη των αεραγωγών.76 Οι 

καµπύλες αυτές ροής – όγκου περιγράφηκαν στη συνέχεια και από άλλους 

ερευνητές µε µικρότερη συχνότητα όµως εµφάνισης. 77-79 

 Ένα ακόµη στοιχείο αποφρακτικής συνδροµής που απαντάται και σε 

ασθενείς µε νόσο  Parkinson είναι η µείωση των FEV1 , FVC, PEF . Πιο 

συγκεκριµένα στη µελέτη των Vincken et al βρέθηκαν τιµές της FEV1 

χαµηλότερες του φυσιολογικού σε 29% των ασθενών που εξετάσθηκαν, του 

FEV1 / FVC  σε 26%  και του PEF σε 45% των ασθενών. 76 Ανάλογα 

αποτελέσµατα βρέθηκαν και σε µια ακόµη µελέτη, 81 ενώ σε µεταγενέστερη 

βρέθηκε µείωση του PEF% , ενώ τα , FEV1 , FEV1 / FVC  και FVC είχαν 

σχετικά φυσιολογικές τιµές.77 Τέλος, απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών 
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αποδείχθηκε και σε µια ακόµη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε µε δοκιµασία 

ηλίου. 76 

Μια ακόµη διαταραχή της λειτουργικότητας των αναπνευστικών µυών που 

είναι δυνατόν να απαντάται σε ασθενείς µε νόσο Parkinson  είναι η µείωση των 

µέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών πιέσεων (ΜΙΡ και ΜΕΡ αντίστοιχα). 

Έτσι υπάρχουν µελέτες που αναφέρουν µειωµένες τις τιµές των ΜΙΡ και ΜΕΡ 

στους παρκινσονικούς σε σχέση µε τις προβλεπόµενες τιµές .77,80-81. Αντίθετα , 

σε κάποιες άλλες µελέτες οι περισσότεροι ή έστω πολλοί από τους ασθενείς 

φαίνεται να έχουν φυσιολογικές τιµές. 82-83  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κόπωση των αναπνευστικών µυών 

παρουσιάζει και η έρευνα των Tzelepis et al  που απέδειξαν, ότι ασθενείς µε 

ήπιας µορφής νόσο Parkinson και φυσιολογική σπιροµέτρηση και µέγιστες 

πιέσεις (ΜΙΡ,ΜΕΡ) εµφάνισαν µειωµένη αντοχή σε εισπνευστικές αντιστάσεις 

που «φορτίζονταν» κατά τη διάρκεια µιας επαναλαµβανόµενης «µανούβρας» 

και µείωνε τη δραστικότητα των αναπνευστικών µυών. 82 

Αν και τα περισσότερα µέχρι τώρα ευρήµατα που σχετίζονται µε τις βλάβες  

των αναπνευστικών µυών αφορούν κυρίως στους εκπνευστικούς µύες, 

υπάρχουν και µελέτες που εντοπίζουν διαταραχές και στους εισνπευστικούς 

µύες. 82 

Τέλος, έλεγχος των κυρίων αναπνευστικών µυών – µεσοπλεύριοι και 

διάφραγµα – αλλά και επικουρικών µυών της αναπνευστικής λειτουργίας έχει 

πραγµατοποιηθεί και µε ηλεκτροµυογραφικές µεθόδους. Σε µια µελέτη σε 

ασθενείς µε νόσο Parkinson βρέθηκε ότι, ενώ το διάφραγµα ήταν φυσιολογικό, 

οι µεσοπλεύριοι µύες εµφάνιζαν έντονη δραστηριότητα κατά της εισπνοή. 84 

Σε άλλη µελέτη παρατηρήθηκαν επαναλαµβανόµενα «τινάγµατα» των 

σκαληνών και των παραστερνικών µυών. 85 Επίσης σε άλλες µελέτες γίνονται 

αναφορές για ηλεκτροµυογραφικές ανωµαλίες των λαρυγγικών µυών σε 

ασθενείς µε νόσο Parkinson. 86 
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2.4   Φαρµακευτική Θεραπεία και Αναπνευστική Λειτουργία 

 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση της θεραπείας των 

ασθενών µε νόσο Parkinson µε  L-Dopa στο αναπνευστικό τους σύστηµα. 

 

 

Υπάρχουν κάποιες µελέτες που αναφέρουν βελτίωση των αναπνευστικών 

δυσλειτουργιών των ασθενών µε νόσο Parkinson µετά τη χορήγηση 

θεραεπείας µε L-Dopa. Πιο συγκεκριµένα υπάρχει αναφορά για βελτίωση της 

δύσπνοιας µετά από την L-Dopa.  87 Άλλοι ερευνητές κατέγραψαν βελτίωση 

των σπιροµετρικών τιµών µετά τη χορήγηση L-Dopa  88-91  και της δύναµης των 

αναπνευστικών µυών. 92 Μια ενδιαφέρουσα µελέτη που πραγµατοποιήθηκε µε 

χορήγηση αποµορφίνης (ντοπαµινεργικός αγωνιστής) και έλεγχο της 

λειτουργικότητας των αναπνευστικών µυών σε on  και off φάση, έδειξε ότι στη 

φάση  on οι   PEF , PIF , MIP και  MEP βελτιώνονται σηµαντικά. 81 

Επίσης σε µια ακόµη άλλη µελέτη αποδείχθηκε, ότι µετά τη χορήγηση  L-

Dopa, και εφόσον αυτή βρίσκεται σε επιθυµητά επίπεδα, µειώνεται ο 

υπεραερισµός που εµφανίζουν οι παρκινσονικοί στην off φάση. 93 

 

 

Παρόλο που τα παραπάνω συγκλίνουν στο συµπέρασµα, ότι η θεραπεία 

των ασθενών µε νόσο Parkinson µε L-Dopa βελτιώνει την αναπνευστική τους 

λειτουργία, υπάρχουν και µελέτες που υποστηρίζουν , ότι η χορήγησή της δεν 

έχει καµιά επίδραση στο αναπνευστικό σύστηµα  ακόµη και όταν προκαλεί 

αισθητή βελτίωση της νευρολογικής κατάστασης. 73 

 

 

Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της θεραπείας µε L-Dopa  στους ασθενείς µε 

νόσο Parkinson είναι η εµφάνιση παρενεργειών από το φάρµακο. Μια από τις 

σοβαρότερες παρενέργειες  είναι οι δυσκινησίες που είναι χορειοαθετωσικές 

κινήσεις παρόµοιες µε κινήσεις που συναντάµε σε εκφυλιστικές παθήσεις του 

ΚΝΣ. 94 
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Οι δυσκινησίες µπορεί να εµφανιστούν και στους αναπνευστικούς µύες και 

να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήµατα στους ασθενείς µε νόσο 

Parkinson. Υπάρχουν µελέτες που αναφέρουν ανώµαλη  αναπνοή, ταχύπνοια 

και δύσπνοια οφειλόµενες στις παρενέργειες της L-Dopa. 70,90,95-97  

Επίσης υπάρχουν αναφορές για πτώση των FEV1, FVC, MIP  και MEP σε 

τέτοια άτοµα. 98 Σε µια άλλη µελέτη φαίνεται η L-Dopa να προκαλεί αύξηση του 

αερισµού και πτώση των χρόνων εισπνοής και εκπνοής , καθώς και πτώση 

του MEF  κατά την on φάση.93 Η αιτία που προκαλούνται οι παρενέργειες στο 

αναπνευστικό σύστηµα από τη θεραπεία µε L-Dopa  στους παρκινσονικούς 

δεν είναι ξεκάθαρη. Πιθανολογείται, ότι οφείλεται στη χρόνια δράση της 

ντοπαµίνης πάνω στους υποδοχείς της 99 ,ή σε γειτνίαση ντοπαµινεγρικών 

κέντρων µε κέντρα της αναπνοής. 90,96 
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2.5   Ύπνος και νόσος του Parkinson 

 

Πολλές νόσοι σχετίζονται µε διαταραχές στον ύπνο. Επίσης κατά τον ύπνο 

συχνά εκδηλώνονται αναπνευστικές και καρδιολογικές διαταραχές. Για τους 

παραπάνω λόγους η µελέτη των ασθενών µε νόσο Parkinson κατά τον ύπνο 

είναι σηµαντική προκειµένου να γίνει ένας ολοκληρωµένος έλεγχος της 

λειτουργικότητας του αναπνευστικού τους συστήµατος.  

Οι διαταραχές στον ύπνο στην ιδιοπαθή  νόσο Parkinson είναι συνήθεις, 

αφού αναφέρονται σε 74 – 98 % των ασθενών , επηρεάζοντας σηµαντικά τη 

ζωή τους. 100-1 Η πιο συχνή διαταραχή στον ύπνο στους παρκινσονικούς είναι ο 

κατακερµατισµός του ύπνου συνοδευόµενος από συχνές και παρατεταµένες 

αφυπνίσεις  µε συνέπεια εκσεσηµασµένη ηµερήσια υπνηλία. 102-3 Άλλα 

προβλήµατα που προκαλούν νυκτερινές αφυπνίσεις σε ασθενείς µε νόσο 

Parkinson είναι η νυκτερινή ούρηση ,η δυσκολία στο να γυρίσουν στο κρεβάτι, 

ο τρόµος, κράµπες στα κάτω άκρα,  έντονα όνειρα / εφιάλτες, πόνος στη ράχη, 

δυστονία του προσώπου και των άκρων, οι σπασµοί των κάτω άκρων, 

διαταραχή συµπεριφοράς κατά τον ύπνο REM.104-9 

 Υπάρχουν στοιχεία , ότι οι ασθενείς µε νόσο Parkinson 

παρουσιάζουν αυξηµένη θνητότητα  κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σε σχέση 

µε ασθενείς που πάσχουν από άλλες νευρολογικές νόσους , εξαιτίας 

αναπνευστικής ανεπάρκειας πιθανόν λόγω διαταραχών του ΚΝΣ, καθώς και 

απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών λόγω ανωµαλίας της γλωττίδας και των 

ανατοµικών δοµών που βρίσκονται πάνω από αυτήν.110 

 Μέχρι σήµερα  υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία που αφορούν 

διαταραχές στον ύπνο σε ασθενείς µε Ιδιοπαθή νόσο Parkinson και 

αναφέρονται στην εµφάνιση παροξυσµικής ταχύπνοιας , κρατήµατος 

αναπνοής (breath holding), ανώµαλη αναπνοή και άπνοιες στον ύπνο. 71, 87, 105 

,111-2 Από ότι µας είναι γνωστό µόνο µια εργασία υπάρχει στη διεθνή 

βιβλιογραφία που περιλαµβάνει 10 ασθενείς µε ιδιοπαθή νόσο Parkinson , 

όπου το 40% ήταν άνευ θεραπείας και δεν πραγµατοποιήθηκε έλεγχος για 

ροχαλητό.  Στη µελέτη αυτή ένας µόνο ασθενής διαγνώσθηκε ότι πάσχει από 

Σύνδροµο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο (Obstructive Sleep Apnea 

Hypopnea Syndrome – OSAHS),  ενώ ανιχνεύθηκαν και κάποιες άλλες 

διαταραχές αναπνοής στον ύπνο.111 
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Επίσης σε µια µελέτη µε 34 ασθενείς µε νόσο Parkinson, οι οποίοι ήταν 

όλοι σε αγωγή µε L-Dopa και παραµέµφθησαν λόγω εκσεσηµασµένης 

ηµερήσιας υπνηλίας, 20% διαγνώσθηκε µε µέσης ως µεγάλης βαρύτητας 

OSAHS. 113 
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι 
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ΣΚΟΠΟΣ 
 
 

 Από τις µέχρι τώρα µελέτες κάποιες φαίνεται να συσχετίζουν τη νόσο του 

Parkinson µε έκπτωση της λειτουργικότητας του αναπνευστικού συστήµατος και 

διαταραχές της αναπνοής, ευρήµατα αντικρουόµενα από άλλες µελέτες. Επίσης η 

θεραπεία υποκατάστασης µε L-Dopa φαίνεται να επηρεάζει την αναπνευστική 

λειτουργία. 

 

 

 

 Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η εκτίµηση της λειτουργικότητας του 

αναπνευστικού συστήµατος και ο έλεγχος της αναπνοής σε ασθενείς µε νόσο 

Parkinson και η συσχέτιση των ευρηµάτων µε τη βαρύτητα της νόσου. Επιπλέον 

σκοπός είναι η εκτίµηση της αναπνευστικής λειτουργίας πριν και µετά τη χορήγηση 

L-Dopa µε στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της αντιπαρκινσονικής θεραπείας 

στο αναπνευστικό σύστηµα. 
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ΥΛΙΚΟ  -  ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 

 

 Το υλικό αποτέλεσαν 40  άτοµα που σχηµάτισαν δύο οµάδες : την οµάδα Α 

που περιελάµβανε 20 ασθενείς µε ιδιοπαθή νόσο Parkinson  και την οµάδα Β που 

αποτέλεσαν 20 υγιείς µάρτυρες. Η επιλογή των ασθενών της οµάδας Α έγινε 

τυχαία µεταξύ των ατόµων που προσέρχονταν στο Νευρολογικό Τµήµα του 

ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ.  για παρακολούθηση. Η διάγνωση της νόσου του Parkinson είχε τεθεί 

από το τµήµα σύµφωνα µε τις κλινικές εκδηλώσεις και την απάντηση στην 

αντιπαρκινσονική θεραπεία.  Η οµάδα Β – οµάδα ελέγχου – αποτελούνταν από 

υγιείς µάρτυρες που ταίριαζαν στατιστικά µε την Α ως προς το φύλο και την ηλικία. 

Τα δηµογραφικά στοιχεία των δύο οµάδων φαίνονται στον πίνακα 1. Όλοι οι 

ασθενείς που έλαβαν µέρος στη µελέτη ήταν υπό θεραπεία µε L- Dopa / 

Carbidopa . Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν 70.1 ± 7.5 έτη και των υγιών 

µαρτύρων 68.5 ± 7.5. Η βαρύτητα της νόσου Parkinson αξιολογήθηκε σύµφωνα µε 

την κλίµακα UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) – motor scale 

(κινητική κλίµακα). Η εκτίµηση της κλινικής βαρύτητας της νόσου Parkinson 

πραγµατοποιήθηκε δύο φορές: πρώτα νωρίς το πρωί πριν τη χορήγηση της 

πρωινής δόσης L-Dopa και ενώ ο άρρωστος είχε να λάβει L-Dopa  για περίπου 12 

ώρες , οπότε και θεωρήθηκε σε φάση  “off” και για δεύτερη φορά 1 ώρα περίπου 

µετά τη χορήγηση της L-Dopa, οπότε και θεωρείται ότι ήταν σε φάση “on”.  Οι 

ασθενείς ταξινοµήθηκαν σε 10 µε  ήπιας βαρύτητας νόσο (UPDRS < 12) , 9 

µέτριας βαρύτητας νόσο ( 12 ≤ UPDRS ≤ 22 ) και 1 µε βαριά νόσο (UPDRS > 22). 

Η κατανοµή των ασθενών ανάλογα µε την τιµή του UPDRS τους φαίνεται στην 

εικόνα 1.  Η µέση διάρκεια νόσου ήταν 8.5 ± 9 έτη. Από τη µελέτη αποκλείσθηκαν 

άτοµα µε ιστορικό πνευµονικής νόσου που θα µπορούσε να προκαλέσει δοµική ή 

λειτουργική πνευµονική βλάβη, καθώς και άτοµα που έπασχαν από κάποια άλλη 

νευρολογική νόσο, άτοµα µε σοβαρή ψυχιατρική νόσο που θα τους εµπόδιζε να 

πραγµατοποιήσουν σωστά τις  δοκιµασίες και τέλος άτοµα που είχαν πρόσφατα 

(τον τελευταίο µήνα) αλλάξει την αντιπαρκινσονική τους αγωγή. 
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Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών – υγιών µαρτύρων 

 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΓΙΕΙΣ 

Εξεταζόµενοι Σύνολο 
Άνδρες 
Γυναίκες 

20 
12 
8 

20 
12 
8 

Ηλικία ± SD (yrs)  70±7.5 68.5±7.5 
Βαρύτητα Νόσου (UPDRS) Ήπια (UPDRS<12) 

Μέτρια (12≤UPDRS≤22) 
Βαριά (UPDRS>22) 

10 
9 
1 

 

∆ιάρκεια νόσου Parkinson 
(yrs) 

 8.5±9  

Κάπνισµα Καπνιστές 
Μη καπνιστές 

8 
12 

8 
12 

 

 

 

 
Σχήµα 1.   Κατανοµή ασθενών µε νόσο Parkinson σύµφωνα UPDRS-κινητική κλίµακα 
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 Τα άτοµα που έλαβαν µέρος στη µελέτη ελέγχθηκαν στο Εργαστήριο 

Ελέγχου Λειτουργικότητας Αναπνευστικών Μυών του Πνευµονολογικού Τµήµατος 

του ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ.. Σε όλους τους συµµετέχοντες (ασθενείς και υγιείς) διεξήχθη 

φυσική εξέταση και έγινε λήψη λεπτοµερούς ιατρικού ιστορικού. Στην συνέχεια όλα 

τα άτοµα υποβλήθηκαν σε συνήθη σπιροµετρικό έλεγχο, λήψη αερίων αίµατος, 

µέτρηση Μέγιστης Εκπνευστικής (ΜΕΡ) και Μέγιστης Εισπνευστικής (ΜΙΡ) Πίεσης 

και καταγραφή της αναπνοής τους από πνευµοταχογράφο. 

 Όλοι οι εξεταζόµενοι υπέγραψαν φόρµες συγκατάθεσης για τη συµµετοχή 

τους στη µελέτη.  

 

 

 Η σπιροµέτρηση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός σπιροµέτρου 

Jaeger ( Wuerzburg , Germany) και καταγράφηκε η FVC (Forced Vital Capacity – 

∆υναµική Ζωτική Χωρητικότητα), η FEV1 ( Forced Expiratory Volume σε 1 sec – 

∆υναµικά Εκπνεόµενος Όγκος), ο FEV1  / FVC  και η PEF ( Peak Expiratory Flow – 

Μέγιστη Εκπνευστική Ροή). Έγιναν τουλάχιστον τρεις προσπάθειες και 

χρησιµοποιήθηκε το καλύτερο αποτέλεσµα. Ακολούθησε σύγκριση των 

αποτελεσµάτων σε σχέση µε τις προβλεπόµενες τιµές από τον Vincken et al. 114 
 

 

 Η µέτρηση των Μέγιστων Εκπνευστικών και Εισπνευστικών Πιέσεων στο 

στόµα (ΜΕΡ και ΜΙΡ) πραγµατοποιήθηκε σε TLC και  FRC αντίστοιχα, κατά τη 

διάρκεια µέγιστης προσπάθειας σε κλειστό αεραγωγό χρησιµοποιώντας µετρητή 

πίεσης αναπνευστικών µυών κατασκευασµένο από τη Forth Institute (Heraklion, 

Greece). Πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις προσπάθειες και η καλύτερη µε 

διάρκεια µεγαλύτερη από 1 sec επιλέχθηκε για ανάλυση. Τιµές αναφοράς για ΜΕΡ 

και ΜΙΡ και υπολογισµός των προβλεπόµενων τιµών έγιναν σύµφωνα µε τους 

Black et al. 115 

  

 Η καταγραφή της αναπνοής έγινε χρησιµοποιώντας την τεχνική Landser. 

Οι εξεταζόµενοι µελετήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναπνοής  σε καθιστή θέση  

αναπνέοντας ατµοσφαιρικό αέρα. Τα άτοµα ανέπνεαν από το στόµα µέσω ενός 

επιστοµίου, ενώ στη µύτη έφεραν ρινοπίεστρο. Η συσκευή (Forth Institute, 

Heraklion, Greece)  αποτελούταν από ένα σύστηµα πολλαπλασιασµού του 
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σήµατος που ήταν συνδεδεµένο µέσω ενός καλωδίου µε την οθόνη του 

πνευµοταχογράφου.  

Οι µετρήσεις ξεκινούσαν περίπου 10 min µετά από την έναρξη της δοκιµασίας, 

ώστε ο εξεταζόµενος να έχει εξοικειωθεί µε το σύστηµα. Η διάρκεια της 

καταγραφής ήταν 5min και οι τελευταίες 10 αναπνοές χρησιµοποιήθηκαν για  

µετρήσεις, όπως ο  υπολογισµός της αναπνευστικής συχνότητας (f), του 

αναπνεόµενου όγκου (VT), του αερισµού (VE), του χρόνου εισπνοής(ti) και 

αναπνοής (ttot) και των λόγων VT / tI    και     ti /ttot . 

 

                   Οι ασθενείς µε νόσο Parkinson υποβλήθηκαν στις παραπάνω δοκιµασίες 

δύο φορές : Πρώτα πριν τη χορήγηση της L-Dopa  και ενώ βρισκόταν σε  φάση 

“off” και στη συνέχεια  1 ώρα µετά τη χορήγησή της, δηλαδή σε “on” φάση. Οι 

υγιείς µάρτυρες υποβλήθηκαν στον παραπάνω έλεγχο µόνο µία φορά. 

 

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

 

 Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το 

στατιστικό πακέτο SPSS 10.0  για windows. Υπολογίσθηκαν οι µέσες τιµές (x ± 

SD) και οι κατανοµές (frequencies) των παραµέτρων που µετρήθηκαν. Έλεγχος 

πιθανών συσχετίσεων των διαφόρων παραµέτρων µεταξύ τους 

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση της correlation matrices ανάλυσης. 

Για την επεξεργασία των τιµών που µετρήθηκαν στους ασθενείς πριν και 

µετά τη λήψη L-Dopa χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των paired t-tests. 

Τέλος για τη σύγκριση των δεδοµένων µεταξύ ασθενών και υγιών 

ακολουθήθηκε η ανάλυση t-test for independent samples. 

 Στις παραπάνω στατιστικές αναλύσεις που χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές θεωρήθηκαν αυτές , όπου p< 0.05.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

1.  Έλεγχος Αναπνοής (Control of Breathing) 
 

 Από τη στατιστική ανάλυση των παραµέτρων  f, VT, VE, VT/Ti και Ti/Ttot 

βρέθηκαν οι µέσες τιµές που φαίνονται στον πίνακα 2. Ο κατά λεπτό αριθµός των 

αναπνοών στους  ασθενείς βρέθηκε 21 ± 5, ενώ στους υγιείς 17  ± 3 και ο VE  

10.2 ± 0.4 και 8.02 ± 2.22 αντίστοιχα. Από την ανάλυση των παραµέτρων µε t –

test for independent  samples των δύο οµάδων υγιών και ασθενών βρέθηκε, ότι 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µόνο στην f και VE. Οι υπόλοιπες 

παράµετροι δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (πιν.2). 

 

πιν. 2 - Αποτελέσµατα 1 
παράµετρος Ασθενείς – οµάδα Α Υγιείς – οµάδα Β p 

f 21  ± 5 17 ± 3 0.0056 

VT 496 ± 170 482 ± 135 NS 

VE 10.2 ± 0.4 8.02 ± 2.22 0.031 

VT/Ti 415 ±162 391 ± 150 NS 

Ti/Ttot 0.46 ± 0.05 0.43 ± 0.03 NS 
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2. Λειτουργικότητα Αναπνευστικών Μυών 
 

 Οι µέσες τιµές των σπιροµετρικών παραµέτρων σε ασθενείς και υγιείς 

φαίνονται στον πίνακα 3. Η µέση FEV1%  στους ασθενείς είναι  87 ± 22 και στους 

υγιείς 90.5 ± 16, η µέση FVC%  92.5 ± 17.5 και 95.5 ± 18 αντίστοιχα και ο λόγος   

FEV1/FVC% είναι 93.1 ± 12.8 και 95.2 ± 8 . Στις τρεις αυτές παραµέτρους , αν και 

οι τιµές στους ασθενείς ήταν χαµηλότερη από ό,τι στους υγιείς από τη µεταξύ τους 

σύγκριση, δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p > 0.05). 

Η τιµή της PEF%  στους ασθενείς ήταν  60.5 ± 17 , ενώ στην οµάδα των υγιών 72 

± 15. Η επεξεργασία µε t –test  µεταξύ των δύο οµάδων έδειξε, ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ τους (p=0.031)(πιν. 3).  

 

 

πιν. 3 - Αποτελέσµατα 2 
παράµετρος Ασθενείς –οµάδα Α Υγιείς – οµάδα Β p 

FEV1% 87 ± 22 90.5 ± 16 NS 

FVC% 92.5 ± 17.5 95.5 ± 18 NS 

FEV1/FVC 93.1 ± 12.8 95.2 ± 8 NS 

PEF% 60.5 ± 17 72 ± 15 0.031 

MIP% 62.3 ± 25 82.3 ± 10 <0.0001 

MEP% 41 ± 17.5 79.5 ± 10.5 <0.0001 

 

 

 

Επίσης, από την ανάλυση των µέγιστων πιέσεων ΜΙΡ και ΜΕΡ στις οµάδες Α των 

ασθενών και Β των υγιών βρέθηκε, ότι στην οµάδα Α η µέση τιµή της ΜΙΡ ήταν 

62.5 ± 25 % της προβλεπόµενης τιµής και της ΜΕΡ  41 ± 17.5 % της 

προβλεπόµενης τιµής, ενώ για την οµάδα Β ήταν 82.3 ± 10 % της προβλεπόµενης 

τιµής  και 79.5 ± 10.5 % της προβλεπόµενης τιµής αντίστοιχα. Από τη στατιστική 

ανάλυση µε t-test  µεταξύ των δύο οµάδων βρέθηκε, ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά (p<0.000) και για τις δύο αυτές παραµέτρους(πιν. 3). 

 

 

 



45 
 

Μελετώντας τις σπιροµετρικές τιµές των ασθενών βρέθηκε, ότι  10 άτοµα 

(50%) εµφανίζουν αποφρακτική συνδροµή µε FEV1/FVC<75 . 

Οι ασθενείς µε νόσο Parkinson  σύµφωνα µε το εύρηµα αυτό διαιρέθηκαν σε δύο 

υποοµάδες : την υποοµάδα Γ µε τους ασθενείς που είχαν αποφρακτική συνδροµή 

και την  υποοµάδα ∆ µε τους ασθενείς που δεν εµφάνιζαν αποφρακτική συνδροµή. 

Οι µέσες τιµές των παραµέτρων που µελετήθηκαν στις δύο υποοµάδες φαίνονται 

στον πίνακα 4. Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων µε t-test ανάλυση µεταξύ 

των υποοµάδων Γ και ∆ βρέθηκε, ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά για 

την FEV1/FVC (p=0.001), f (p=0.008) και Ti/Ttot(p=0.014). Για τις υπόλοιπες 

παραµέτρους δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά. 

 

 

πιν. 4 - Αποτελέσµατα 3 
παράµετρος Αποφρακτικοί Ασθενείς –

οµάδα Γ(n=10) 
Μη αποφρακτικοί 

ασθενείς– οµάδα ∆(n=10) 
p 

UPDRS 19.4 ± 7.5 20.3 ± 5.5 NS 

FEV1% 79.0 ± 28 93.6 ± 14.5 NS 

FVC% 88.4 ± 21.3 95.8 ± 13.7 NS 

FEV1/FVC 65.3 ± 10.1 79.0 ± 1.9 0.001 

PEF% 57.0 ± 14.7 63.3 ± 19.3 NS 

f 17.8 ± 3.8 23.5 ± 4.5 0.008 

VT 483.5 ± 187.3 508 ± 161 NS 

VE 8750 ± 4.0 11.156 ± 3.2 NS 

VT/Ti 367.7 ± 157.2 457.8 ± 162.6 NS 

Ti/Ttot 0.43 ± 0.03 0.48 ± 0.05 0.014 

MIP% 58.2 ± 28.9 65.9 ± 21 NS 

MEP% 38.4 ± 16 43.2 ± 19 NS 

 

 

 

 

 

Κατά το σπιροµετρικό έλεγχο βρέθηκε, ότι 6 από τους 20 ασθενείς- οµάδα Ε 

(30%) εµφάνισαν παθολογικές καµπύλες ροής / όγκου, ενώ οι υπόλοιποι 14 

ασθενείς –οµάδα ΣΤ(70%) είχαν φυσιολογική καµπύλη ροής όγκου. Πιο 
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συγκεκριµένα από τα άτοµα µε παθολογική καµπύλη ροής όγκου, πέντε(25%)  

εµφάνισαν καµπύλη τύπου Β (εικ. 1 Β) και 1(5%) τύπου Α (εικ. 1 Α) και φαίνονται 

στην ακόλουθη εικόνα (εικ. 2.) Οι ανώµαλες καµπύλες ροής / όγκου απουσίαζαν 

από την οµάδα των υγιών µαρτύρων. 

 

 

 

 

 

 

 

εικόνα 2 - παθολογικές καµπύλες ροής - όγκου 
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Οι µέσες τιµές των παραµέτρων που ελέγχθηκαν στους ασθενείς που εµφάνισαν 

παθολογικές καµπύλες ροής – όγκου φαίνονται στον πίνακα 5. 

 

 

πιν. 5 - Αποτελέσµατα 4 
παράµετρος Ασθενείς µε παθολογική 

καµπύλη ροής όγκου- 
Οµάδα Ε   (n=6) 

Ασθενείς µε φυσιολογική 
καµπύλη ροής όγκου- 

Οµάδα ΣΤ (n=14) 

p 

UPDRS 21 ± 4.5 19.2 ± 7 NS 

f 20.5 ± 4.5 20.9 ± 5.3 0.016 

VT 517 ± 230 486.8 ± 141.6 NS 

VE 1.100 ± 550 1.000 ± 139 NS 

VT/Ti 484 ± 199 383.5 ± 139 NS 

Ti/Ttot 0.44 ± 0.05 0.46 0.05± 0.019 

FEV1% 87 ± 22 81.3 ± 23.1 NS 

FVC% 92.5 ± 17.5 83.3 ±16.5 NS 

FEV1/FVC 93.1 ± 12.8 69.6 ± 11.8 NS 

PEF% 60.5 ± 17 62.1 ± 17.5 NS 

MIP% 62.3 ± 25 70.2 ± 23.3 NS 

MEP% 41 ± 17.5 45.9 ± 18.5 NS 

 

 

Από την επεξεργασία  µε t-test for independent samples των τιµών των ασθενών 

µε παθολογική καµπύλη ροής – όγκου και των ασθενών µε φυσιολογική καµπύλη   

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις f(p=0.016) και Ti/Ttot (p=0.019). Οι 

λοιπές παράµετροι δεν εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

οµάδων µε παθολογική (οµάδα Ε) και φυσιολογική (οµάδα ΣΤ) καµπύλη ροής 

όγκου (πιν.5). 
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3. Επίδραση L-DOPA 
 

 

 Κατά τη σύγκριση των παραµέτρων των ασθενών της οµάδας Α των 

ασθενών πριν  και µετά  τη χορήγηση L-Dopa µε τη µέθοδο paired t-test βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µόνο για την UPDRS (p=0.00001), ενώ οι 

υπόλοιπες παράµετροι δε φαίνεται να επηρεάζονται στατιστικά σηµαντικά από τη 

θεραπεία. (πίνακας 6) 

 

 

Πιν. 6 - Αποτελέσµατα 5  
 Ασθενείς -  Οµάδα Α  

 Πριν           Μετά p 

UPDRS 19.8 ± 6.3 12.2 ± 5.4 0.00001 

f 21 ± 5 21 ± 5 NS 

VT 496 ±170 489 ± 151 NS 

VE 10.23 ± 3.8 10.46 ± 4.1 NS 

Ti/Ttot 0.46 ± 0.049 0.46 ± 0.073 NS 

VT/Ti 415 ± 162 395 ± 143 NS 

FEV1% 87.1 ± 22 88.6 ± 22.5 NS 

FVC% 92.5 ± 17 92.7 ± 17 NS 

FEV1/FVC 72.7 ± 12.3 75.0 ± 12.2 NS 

REF% 60.5 ± 17.2 61.5 ± 17.4 NS 

MIP% 62.3 ± 25 63.7 ± 28 NS 

MEP% 41 ± 17.5 44.5 ± 19 NS 

 

 

 

Η δοκιµασία paired t-test έγινε και για τις υποοµάδες Γ (αποφρακτικοί ασθενείς) 

και ∆ (µη αποφρακτικοί ασθενείς). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 7. 
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Πιν. 7 - Αποτελέσµατα 6 

 
 Αποφρακτικοί ασθενείς  

Οµάδα Γ 
Μη αποφρακτικοί ασθενείς  

Οµάδα ∆  

 πριν µετά p πριν µετά p 

UPDRS 19.4 ± 7.5 13.2 ± 6.9 0.0001 20.3 ± 5.4 11.3 ± 3.6 0.0005 

f 17.8 ± 3.8 17.2 ± 3.3 NS 23.5 ± 4.5 24 ± 4.5 NS 

VT 483.5 ±187.3 490 ± 183 NS 508 ±161 487 ± 127 NS 

VE 8.13 ± 3.8 8.56 ± 3.7 NS 11.5 ± 3.2 1.21 ± 3.8 NS 

Ti/Ttot 0.43 ± 0.03 0.44 ± 0.05 NS 0.48 ± 0.05 0.48 ± 0.09 NS 

VT/Ti 367.7 ± 157 356 ± 140 NS 457 ± 162 431 ± 145 NS 

FEV1% 79.0 ± 28 74.6 ± 32 NS 93.6 ± 14.5 99.8 ± 14.2 NS 

FVC% 88.4 ± 21.3 86.6 ± 20.8 0.01 95.8 ± 13.7 97.6 ± 12.7 NS 

FEV1/FVC 65.3 ± 10.1 67.9 ± 15.4 NS 79.0 ± 1.9 74.5 ± 4.0 NS 

REF% 57.0 ± 14.7 59.7 ± 19.4 NS 62.5 ± 19.5 63.2 ± 16.5 NS 

MIP% 58.2 ± 28.9 52.3 ± 23.3 NS 65.9 ± 21 73.8 ± 29.3 NS 

MEP% 38.4 ± 16 37.3 ± 13.8 NS 43.2 ± 19 51.1 ± 20.8 NS 

 

 

 

 

 

Επίσης, η δοκιµασία paired t-test έγινε και για τις υποοµάδες Ε (ασθενείς µε 

παθολογική καµπύλη ροής/ όγκου) και ΣΤ (ασθενείς µε φυσιολογική καµπύλη 

ροής/ όγκου). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 8. 
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Πιν. 8 - Αποτελέσµατα 7 

 

 Ασθενείς µε παθολογική καµπύλη 
ροής όγκου- Οµάδα Ε   (n=6) 

Ασθενείς µε φυσιολογική καµπύλη 
ροής όγκου- Οµάδα ΣΤ (n=14) 

 πριν µετά p πριν µετά p 

UPDRS 21 ± 4.5 13 ± 5.5 0.002 19.2 ± 7 11.9 ± 5.5 0.0005 

f 20.5 ± 4.5 21.2 ± 6.1 NS 20.9 ± 5.3 20.7 ± 5.2 NS 

VT 517 ± 230 493.5 ± 210 NS 487 ± 142 487 ± 140 NS 

VE 1.100 ± 550 1.100 ± 668 NS 1.000 ± 139 1.029 ± 326 0.01 

Ti/Ttot 484 ± 199 480 ± 234.5 NS 383.5 ± 139 369.5± 103 NS 

VT/Ti 0.44 ± 0.05 0.4 ± 0.03 0.01 0.46 ± 0.05 0.48 ±  0.07 NS 

FEV1% 87 ± 22 100.8 ± 18.4 NS 81.3 ± 23.1 83.9 ± 22.7 NS 

FVC% 92.5 ± 17.5 99.8± 11.1 0.01 83.3 ±16.5 90 ± 18.6 0.04 

FEV1/FVC 93.1 ± 12.8 75.8 ± 8.8 NS 69.6 ± 11.8 74.7 ± 13.6 NS 

REF% 60.5 ± 17 56.8 ± 17.5 NS 62.1 ± 17.5 63.5 ± 17.7 NS 

MIP% 62.3 ± 25 57.6 ± 18.4 NS 70.2 ± 23.3 65.8 ± 23.5 NS 

MEP% 41 ± 17.5 41.8 ±12.0 NS 45.9 ± 18.5 45.6 ±16.1 NS 
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 Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων υπολογίσθηκαν οι διαφορές (∆s) των 

διαφόρων παραµέτρων που εκφράζουν τη διαφορά της τιµής µετά την L-Dopa 

(post) µείον την τιµή πριν από αυτή (pro). Οι διαφορές αυτές αποτελούν έκφραση 

της βελτίωσης των διαφόρων παραµέτρων µετά τη χορήγηση της L-Dopa. 

Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση correlation matrices των ∆s µεταξύ τους, αλλά 

και τις τιµές πριν τη χορήγηση L-Dopa και για την οµάδα Α των ασθενών βρέθηκαν 

οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις που φαίνονται στον πίνακα 9. 

 

πιν. 9 - Αποτελέσµατα 8 

Ασθενείς – Οµάδα Α 

Συσχέτιση R 
∆UPDRS UPDRSRPO 0.63 

∆UPDRS FPRO 0.67 

∆MIP ∆MEP 0.76 

 

Η ανάλυση correlation matrices έγινε και ξεχωριστά για κάθε µια από τις δύο 

υποοµάδες Γ και ∆ για τη διερεύνηση πιθανών διαφορών µεταξύ τους.(πιν 10) 

 

 

 

 

 

πιν. 10 - Αποτελέσµατα 9 

Ασθενείς – Οµάδα Γ Ασθενείς – Οµάδα ∆ 

Συσχέτιση R Συσχέτιση R 
∆UPDRS ∆VT/Ti 0.94 ∆UPDRS UPDRSRPO 0.67 

∆UPDRS ∆ti/Ttot 0.92 ∆UPDRS fPRO 0.68 

   ∆ΜΙΡ ∆ΜΕΡ 0.94 
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Σχήµα 1 - Συσχέτιση UPDRSpro µε f pro
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Σχήµα 2 - Συσχέτιση UPDRSpost µε fpost

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30

UPDRS

f (
αν

αν
π
οέ
ς/

m
in

)

f post

 

 
 
 



53 
 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
 Τα αναπνευστικά προβλήµατα αποτελούν µια από τις κύριες αιτίες θανάτου 

σε ασθενείς µε νόσο Parkinson.63 Παρόλα αυτά οι περισσότεροι ασθενείς δεν 

αναφέρουν συµπτωµατολογία από το αναπνευστικό. Μια πιθανή εξήγηση γι αυτό 

είναι, ότι η περιορισµένη κινητικότητά τους και η γενικότερη κακή φυσική 

κατάσταση λόγω της νόσου τους έχουν ως συνέπεια την αποχή των ασθενών από 

δραστηριότητες που να απαιτούν µεγάλη φυσική προσπάθεια. Κατά συνέπεια δεν 

αντιµετωπίζουν καταστάσεις που θα µπορούσαν να στρεσάρουν τον οργανισµό 

τους και να προκαλέσουν εκδηλώσεις από το αναπνευστικό. Όµως µε τη βοήθεια 

των σύγχρονων τεχνικών ελέγχου της αναπνοής και της λειτουργικότητας των 

αναπνευστικών µυών είναι δυνατή η ανίχνευση υποκλινικών ανωµαλιών και ο 

εντοπισµός τους στο αναπνευστικό σύστηµα. Αρκετοί ερευνητές έχουν αναφέρει 

αναπνευστικές ανωµαλίες σε παρκινσονικούς ασθενείς προτείνοντας ως πιθανούς 

µηχανισµούς την αύξηση του παρασυµπαθητικού συστήµατος 72-73, 

συνυπάρχουσα χρόνια αποφρακτική νόσο 75 και πιο πρόσφατα απόφραξη των 

ανώτερων αεραγωγών 76. 

 

 Στην παρούσα µελέτη οι ασθενείς που µελετήθηκαν έπασχαν κυρίως από 

ήπια και µέτριας βαρύτητας  νόσο. Τα κύρια ευρήµατα του ελέγχου της 

λειτουργικότητας των αναπνευστικών µυών ήταν η στατιστικά σηµαντική µείωση 

των ΜΙΡ και ΜΕΡ και της PEF% σε σχέση µε τις προβλεπόµενες για την ηλικία, το 

φύλο και το σωµατικό βάρος τιµές.  

 Η χαµηλή µέση τιµή των πιέσεων µπορεί να εξηγηθεί από τη µυϊκή 

αδυναµία και υποκινησία από τις οποίες πάσχουν οι ασθενείς µε νόσο Parkinson. 

Τα ευρήµατα συµφωνούν µε άλλες µελέτες 77, 79-81 που φέρουν τις ΜΙΡ και ΜΕΡ να 

κυµαίνονται µεταξύ 28-60% και 35-70% της προβλεπόµενης τιµής αντίστοιχα. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες άλλες µελέτες, όπου   οι τιµές των πιέσεων 

φαίνεται να είναι πολύ πιο κοντά στα φυσιολογικά όρια, όµως οι µετρήσεις έγιναν 

σε ασθενείς µε ήπια νόσο.82  

  Η PEF αποτελεί παράµετρο που σχετίζεται µε την καµπύλη ροής –όγκου. 

Όµως η µείωση της τιµής της µπορεί να χρησιµεύσει ως «ευαίσθητος» δείκτης της 

απόφραξης, τόσο των κατώτερων, όσο και των ανώτερων αεραγωγών. Αυτό 

ισχύει, γιατί ο στροβιλισµός του αέρα στους ανώτερους αεραγωγούς, όταν υπάρχει 
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µια στένωση περιορίζει περισσότερο τη µεγαλύτερη ροή που παράγεται και αυτή 

είναι η PEF. Η µείωση της PEF είναι ένα εύρηµα που συναντάται και σε άλλες 

µελέτες µε τιµές που κυµαίνονται από 58.5 µέχρι 84% predicted. 76-77, 81 

Οι µέσες τιµές των υπόλοιπων σπιροµερτικών παραµέτρων FEV1 , FVC και 

FEV1/FVC στην παρούσα µελέτη, αν και είναι ελαφρά µειωµένες σε σχέση µε τους 

υγιείς, δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά. Ανάλογα αποτελέσµατα 

βρέθηκαν και σε µια ακόµη µελέτη 77, ενώ σε κάποιες άλλες οι παράµετροι αυτές 

φαίνονται να επηρεάζονται περισσότερο 76,81. 

 

 Ιδιαίτερα σηµαντικό εύρηµα στην παρούσα µελέτη είναι η ύπαρξη 

αποφρακτικής συνδροµής σε 50% των εξετασθέντων ασθενών µε νόσο Parkinson. 

Έτσι, αν και οι µέσες τιµές της FEV1/FVC δεν ήταν ιδιαίτερα µειωµένες, 10 

ασθενείς εµφάνισαν FEV1/FVC<75, δείκτη που υποδηλώνει την ύπαρξη 

αποφρακτικής συνδροµής. Σε όλους τους ασθενείς η αποφρακτική συνδροµή ήταν 

υποκλινική, χωρίς ουσιαστική συµπτωµατολογία. Από τους ασθενείς αυτούς µόνο 

ένας ήταν παλαιός καπνιστής, ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν ιστορικό καπνίσµατος. 

Υπάρχουν ακόµη δύο µελέτες που αναφέρουν αποφρακτική συνδροµή σε 

ασθενείς µε νόσο Parkinson.73, 81  Μάλιστα οι Obenour et al συνδυάζουν τη µεγάλη 

συχνότητα αναπνευστικών λοιµώξεων σε ασθενείς µε νόσο Parkinson µε τη 

συνύπαρξη αποφρακτικής συνδροµής. Οι De Bruin et al καταγράφουν ένα 

παρκινσονικό ασθενή (10%) µε αποφρακτική συνδροµή που είναι υποκλινική και 

δε συνδυάζεται µε κάπνισµα. 

Από τον έλεγχο που έγινε σε αποφρακτικούς και µη αποφρακτικούς 

ασθενείς µε νόσο  Parkinson βρέθηκε ότι, παρόλο που δε διέφεραν ως προς τη 

βαρύτητα της νόσου τους, υπήρχαν  µεγάλες διαφορές όσοn αφορά τις µέσες τιµές 

των σπιροµετρικών παραµέτρων. Παρόλα αυτά µόνο η FEV1/FVC παρουσίαζε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων. Η µη εύρεση στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών στις διάφορες παραµέτρους, εκτός της FEV1/FVC, πιθανόν 

να οφείλεται στο µικρό αριθµό του δείγµατος. Εκτός από τις σπιροµετρικές 

παραµέτρους, οι µέγιστες πιέσεις δε βρέθηκε να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ 

αποφρακτικών και µη αποφρακτικών ασθενών. Πιθανή εξήγηση γι αυτό είναι, ότι η 

αποφρακτική συνδροµή τελικά ίσως να µη σχετίζεται µε τη µυϊκή αδυναµία που 

χαρακτηρίζει τους παρκινσονικούς ασθενείς. Επίσης δεν θα πρέπει να 

παραβλεφθεί το γεγονός, ότι οι τιµές ΜΙΡ και ΜΕΡ σε αποφρακτικούς και µη 

αποφρακτικούς να µη διαφέρουν λόγω του ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ χαµηλές 
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σε σχέση µε τις προβλεπόµενες, οπότε δεν υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για 

διακυµάνσεις µεταξύ των δύο αυτών υποοµάδων.  

 Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι στην ιδιοπαθή νόσο Parkinson   

αποφρακτική συνδροµή και µυϊκή αδυναµία είναι δυνατό να υπάρχουν σε αρκετά 

µεγάλη συχνότητα, αν και βρίσκονται συνήθως σε υποκλινική  µορφή. 

 Ένα επίσης πολύ σηµαντικό εύρηµα της παρούσας µελέτης είναι η 

καταγραφή παθολογικών καµπυλών ροής όγκου. Η καµπύλη ροής – όγκου µπορεί 

να αποτελέσει σύµφωνα µε τους Vincken et al δείκτη απόφραξης του ανώτερου 

αναπνευστικού µια και στη µελέτη που έκαναν βρέθηκε ενδοσκοπικά απόφραξη 

των ανώτερων αεραγωγών στο 90% των ατόµων µε παθολογική καµπύλη ροής – 

όγκου.76 Οι καµπύλες ροής – όγκου κατατάσσονται σε τρεις τύπους: 

1. Φυσιολογική καµπύλη 

2. Τύπος Α  

Η βασική µορφή είναι φυσιολογική, αλλά εµφανίζονται ιδιαίτερα µεγάλες 

µειώσεις και αυξήσεις της ροής µε κανονική ή ανώµαλη µορφή, οι οποίες 

ακολουθούν τον τρόµο. Παρόλο που η συνολική µορφή φαίνεται σχεδόν 

φυσιολογική, συχνά ανευρίσκονται µειωµένες µέγιστες ροές. 

3. Τύπος Β 

Αποτελείται βασικά από ένα «στρογγύλεµα» της εκπνευστικής φάσης και 

µια καθυστερηµένη εµφάνιση της κορφής. Επιπλέον ακανόνιστες µεταβολές της 

ροής συµβαίνουν συχνά και στην εκνπνευστική φάση. 

 

 

 Στην παρούσα µελέτη 6 ασθενείς (30%) παρουσίασαν ανώµαλη καµπύλη. 

Από αυτούς οι 5 (83%) είχαν καµπύλη µορφής Β και ο ένας (17%) µορφής Α.  

Τόσο στη µελέτη των Hoverstadt et al, όσο και στη µελέτη των  Vincken et al η 

συχνότητα  των καµπύλων Α και Β είναι πολύ µεγαλύτερη ,ανερχόµενη σε 

ποσοστά 64% και 67% αντίστοιχα.76-77 Οι διαφορές στη συχνότητα όµως πιθανόν 

να οφείλονται στη βαρύτητα της νόσου, µια και στις δύο προαναφερθείσες µελέτες 

οι εξεταζόµενοι ασθενείς είχαν νόσο Parkinson βαρύτερης µορφής από ότι οι 

ασθενείς της παρούσας µελέτης. Η αναλογία των τύπων  Α και Β της παρούσας 

µελέτης συµφωνεί µε αυτή των Hoverstadt et al που βρίσκει τη Β καµπύλη πιο 

συχνά στο 82% των ασθενών µε παθολογική καµπύλη και την Α στο υπόλοιπο 

18%. 77Αντίθετα τα ευρήµατα των Vincken et al διαφέρουν και ως προς την 

αναλογία αυτή καταγράφοντας τις Α και Β καµπύλες σε 78% και 22% αντίστοιχα.76 

Πιθανές εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές είναι καταρχήν το γεγονός ,ότι οι Vincken 
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et al µελέτησαν µια ετερογενή οµάδα µε εξωπυραµιδική συνδροµή και όχι 

αποκλειστικά άτοµα µε ιδιοπαθή νόσο Parkinson. Επίσης, όπως αναφέρθηκε ήδη, 

η καµπύλη Α σχετίζεται άµεσα µε την ύπαρξη ιδιοπαθούς τρόµου. Οι ασθενείς που 

συµπεριλήφθησαν στη µελέτη των Vincken et al είχαν ως προεξάρχον σύµπτωµα 

τον τρόµο. Αντίθετα από τους ασθενείς της παρούσας µελέτης   κάποιοι είχαν 

ελάχιστο  τρόµο. 

Αναλύοντας τα δεδοµένα των ασθενών µε παθολογικές καµπύλες και 

συγκρίνοντάς τα µε αυτά των υπόλοιπων ασθενών δε βρίσκεται στατιστικά 

σηµαντική διαφορά σε καµιά από τις σπιροµετρικές παραµέτρους και τις µέγιστες 

πιέσεις. 

Στη µελέτη των Vincken et al τα αποτελέσµατα διέφεραν : οι ασθενείς µε 

απόφραξη ανώτερου αναπνευστικού βρίσκονταν σε πιο προχωρηµένο στάδιο της 

νόσου τους σε σχέση µε τους µη αποφρακτικούς και οι τιµές των σπιροµετρικών  

τους µετρήσεων  ήταν χαµηλότερες. Πιθανή εξήγηση για αυτό είναι, ότι οι Vincken 

et al πραγµατοποίησαν ενδοσκοπήσεις στους ασθενείς τους και διαπίστωσαν 

ποιοι, από όσους είχαν παθολογική καµπύλη, εµφάνιζαν και απόφραξη του 

ανώτερου αναπνευστικού. Αντίθετα στην παρούσα µελέτη η σύγκριση έγινε µεταξύ 

ατόµων που παρουσίαζαν ανώµαλες καµπύλες, χωρίς όµως να µπορεί να 

διαπιστωθεί, αν πραγµατικά όλοι είχαν και απόφραξη, συµπεριλαµβάνοντας 

πιθανόν  κατά συνέπεια κάποια  άτοµα χωρίς απόφραξη. Επίσης οι ασθενείς που 

µελέτησαν οι Vincken et al βρίσκονταν σε πιο προχωρηµένο στάδιο της νόσου 

τους σε σχέση µε τους ασθενείς της παρούσας µελέτης. Πάντως και δύο µελέτες 

συµφωνούν, ότι οι ΜΙΡ και ΜΕΡ δε διαφέρουν ουσιαστικά µεταξύ ατόµων µε 

παθολογική και µη καµπύλη ροής – όγκου.76 

 

 

Η καµπύλη τύπου Α, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί ένδειξη για 

απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού. 77 Η ύπαρξη µειώσεων της ροής 

υποδηλώνει στένωση. Επιπλέον η επιπέδωση της καµπύλης κατά την 

εκπνευστική φάση συγκλίνει σε απόφραξη. Μια και οι αυξοµειώσεις της ροής 

γίνονται µε οµαλό τρόπο, µπορεί να υποτεθεί, ότι προκαλούνται από τον τρόµο 

των µυών του ανώτερου αναπνευστικού. Εκτός όµως από τον τρόµο, πιθανόν να 

προκαλείται και από τον  κακό συντονισµό των µυών του αναπνευστικού 

συστήµατος. Έτσι φαίνεται, ότι οι µύες του ανώτερου αναπνευστικού δε 

συντονίζονται µε τους µύες του θωρακικού    κλωβού. Ίσως το εξωπυραµιδικό 

σύστηµα να σχετίζεται µε αυτό, µια και φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στο 
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συντονισµό των µυών του αναπνευστικού. 77 Ηλεκτροµυογράφηµα των 

λαρυγγικών µυών 84,86 και βιντεοσκοπηµένες ενδοσκοπικές παρατηρήσεις 76 

δείχνουν να ενισχύουν αυτή την υπόθεση.   

 

 

Στην καµπύλη Β η κυκλική µορφή και η καθυστέρηση της εµφάνισης της 

κορφής µπορεί να εξηγηθεί από τη µείωση της µέγιστης προσπάθειας και από την 

απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών. Οι τιµές της PEF από τις οποίες εξαρτάται 

η κορφή της καµπύλης, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι σηµαντικά µειωµένες. Εκτός 

από την απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού σε περιπτώσεις που η PEF δεν 

είναι χαµηλή και δεν υπάρχει αισθητή επιπέδωση της καµπύλης, η αιτία µπορεί να 

είναι η µυϊκή αδυναµία. Η σηµαντική µείωση της ΜΙΡ και ΜΕΡ αποτελεί ένδειξη γι 

αυτό. Επίσης η υποκινησία παίζει ρόλο, αφού προκαλεί λιγότερο «δυναµική» 

προσπάθεια και κατά συνέπεια µετατόπιση της εµφάνισης της κορφής της 

καµπύλης σε χαµηλότερα επίπεδα όγκων. 

 

 Συµπερασµατικά, στους ασθενείς µε ιδιοπαθή νόσο Parkinson η ύπαρξη 

παθολογικών καµπυλών ροής – όγκου, που αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο πιθανής 

απόφραξης του ανώτερου αναπνευστικού απαντάται- σε κάποια συχνότητα. 

 

 

 

 Ένα ακόµη εύρηµα της παρούσας µελέτης είναι η αύξηση της 

αναπνευστικής συχνότητας που καταγράφηκε στους ασθενείς µε νόσο Parkinson. 

Παρατηρήθηκε µια αύξηση του κατά λεπτό αριθµού των αναπνοών κατά  τέσσερις 

σε σχέση µε την οµάδα των υγιών. Ανάλογα αποτελέσµατα βρέθηκαν και σε 

µελέτη των Αps et al 69 Πιθανές εξηγήσεις για την ύπαρξη ταχύπνοιας είναι η 

δυσκαµψία του θωρακικού τοιχώµατος που προκαλείται από την αυξηµένη µυϊκή 

δυσκαµψία που συνοδεύει τη νόσο ή κάποιοι κεντρικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τον αναπνευστικό ρυθµό στο κέντρο της αναπνοής , το εγκεφαλικό 

στέλεχος. Στην παρούσα µελέτη η συνύπαρξη ταχύπνοιας µε φυσιολογικό 

αναπνεόµενο όγκο φαίνεται να οδηγεί προς την εξήγηση της κεντρικής αιτιολογίας. 
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 Για την επίδραση της θεραπείας στη λειτουργικότητα του αναπνευστικού 

συστήµατος υπάρχει διαφωνία ανάµεσα στις διάφορες µελέτες. Στην παρούσα 

µελέτη δε φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική βελτίωση στους ασθενείς µε 

νόσο Parkinson,  µετά τη χορήγηση της  L-Dopa. Ειδικότερα οι σπιροµετρικές 

παράµετροι παραµένουν αµετάβλητες, ενώ οι ΜΙΡ και ΜΕΡ  παρουσιάζουν µια 

πολύ µικρή βελτίωση. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε µελέτη των Obenour 

et al, οι οποίοι δεν καταγράφουν ουσιαστική βελτίωση των αναπνευστικών 

ανωµαλιών των ασθενών µε νόσο Parkinson που εξέτασαν µετά τη χορήγηση L-

Dopa, αν και νευρολογικά υπάρχει σηµαντική βελτίωση. Ως πιθανή εξήγηση 

προτείνουν τη συνυπάρχουσα χρόνια αποφρακτική νόσο που φαίνεται κατ’ αυτούς 

να προκαλεί τη δυσλειτουργία του αναπνευστικού.73 

Επίσης οι Lilkel et al δεν µπόρεσαν να αποδείξουν σηµαντική αλλαγή στις 

µετρήσεις του αερισµού σε οµάδα ασθενών που είχαν υποστεί θαλαµεκτοµή µε 

ακόλουθη βελτίωση του τρόµου και της δυσκινησίας τους. 72 

 Αντίθετα, σε µια µελέτη των De Bruin et al βρέθηκε, ότι µετά τη θεραπεία 

υπήρξε στατιστικά σηµαντική βελτίωση των ΜΙΡ και ΜΕΡ και κάποια άνοδος µη 

στατιστικά σηµαντική στις σπιροµετρικές παραµέτρους. 81 Στη µελέτη αυτή όµως ο 

αριθµός των ατόµων που εξετάσθηκαν ήταν µικρότερος και η µέση ηλικία τους 

πολύ χαµηλότερη από των ασθενών της παρούσας µελέτης. Επίσης ως θεραπεία 

χρησιµοποιήθηκε η αποµορφίνη (L-Dopa αγωνιστής) σε ενδοφλέβια χορήγηση. 

Μία ακόµη µελέτη σε ένα παρκινσονικό άρρωστο των Vinken et al έδειξε 

αναστρεψιµότητα της απόφραξης του ανώτερου αναπνευστικού µετά από την από 

του στόµατος θεραπεία µε L-Dopa.83 

  

 

 

Από τη µελέτη των υποοµάδων Γ και ∆ (αποφρακτικών και µη αντίστοιχα) 

πριν και µετά την L-Dopa και των συσχετίσεων που παρουσιάζουν οι διάφορες 

παράµετροι φαίνεται, ότι η εξήγηση των Obenour et al δεν µπορεί να εξηγήσει 

πλήρως τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. 

Καταρχήν στις δύο υποοµάδες αποφρακτικών (Γ) και µη αποφρακτικών (∆) 

ασθενών σε on  και off φάση στατιστικά σηµαντική διαφορά παρουσιάζει µόνο η 

UPDRS. Στην οµάδα των µη αποφρακτικών η DUPDRS σχετίζεται µε την 

UPDRSpro (σε off φάση) κάτι που δεν ισχύει για την υποοµάδα Γ. Αυτό όµως 

αποτελεί ένδειξη, ότι το αποφρακτικό στοιχείο ίσως αποτελεί την  αιτία που, αν και 

σηµειώνεται βελτίωση στην κινητική κατάσταση του νευρικού συστήµατος, δεν 
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είναι η αναµενόµενη. Ανάλογα είναι και τα ευρήµατα των λειτουργικών δοκιµασιών 

του αναπνευστικού : υπάρχει κάποια βελτίωση, όµως αυτή είναι µικρή, µη 

στατιστικά σηµαντική. Αυτό το εύρηµα ενισχύει τη συσχέτιση του αποφρακτικού 

συνδρόµου µε την µη βελτίωση µετά από θεραπεία µε L-Dopa. Όµως από την 

άλλη στους µη αποφρακτικούς ασθενείς, αν και υπάρχουν κάποιες συσχετίσεις 

µεταξύ των αναπνευστικών παραµέτρων, δεν υπάρχει σαφής βελτίωση στατιστικά 

σηµαντική πριν και µετά τη χορήγηση L-Dopa. Κατά συνέπεια, αφού σε αυτές τις 

περιπτώσεις που ο αποφρακτικός παράγοντας εκλείπει δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική βελτίωση µε την L-Dopa, είναι πιθανόν να υπάρχει κάποιο ακόµη αίτιο, 

εκτός της απόφραξης, που να προκαλεί την αναπνευστική δυσλειτουργία. ΄Αρα 

ένα κεντρικής αιτιολογίας αίτιο που θα επηρέαζε το αναπνευστικό κέντρο σε 

συνδυασµό µε το αποφρακτικό στοιχείο, θα µπορούσε κατά να   εξηγήσει, τόσο 

την «αναποτελεσµατικότητα» της L-Dopa σε σχέση µε την αναπνευστική 

δυσλειτουργία, όσο και τη συνοδό ταχύπνοια µε φυσιολογικό αερισµό που 

καταγράφηκε στους ασθενείς της παρούσας µελέτης µε νόσο Parkinson.  
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ΣΚΟΠΟΣ 
 

 

 

 Ο σκοπός του τµήµατος αυτού του πειράµατος ήταν να ελεγχθεί η 

παρουσία διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο σε ασθενείς µε  ιδιοπαθή νόσο 

Parkinson, καθώς και η ύπαρξη συσχέτισης των διαταραχών αυτών και της 

βαρύτητας της νόσου.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 
 
 Μελετήθηκαν 15 ασθενείς ( 12 άνδρες – 3 γυναίκες) που έπασχαν από 

ιδιοπαθή νόσο του Parkinson (Οµάδα Α) διαγνωσµένη σύµφωνα µε τις κλινικές 

εκδηλώσεις. Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν τρόµο, βραδυκινησία και δυσκαµψία 

και εµφάνιζαν σαφή βελτίωση της κλινικής τους εικόνας µετά τη χορήγηση 

αντιπαρκινσονικής αγωγής. Οι ασθενείς επιλέχθηκαν τυχαία από τα άτοµα που 

προσήλθαν διαδοχικά στη Νευρολογική Κλινική του ΠΕΠΑΓΝΗ και κανείς από 

όσους δέχτηκαν την πρόταση δεν αρνήθηκε να συµµετάσχει στη µελέτη. 

Επιπλέον, 15 υγιείς µάρτυρες που ταίριαζαν στατιστικά ως προς το φύλο, την 

ηλικία και το ∆είκτη Μάζας Σώµατος (ΒΜΙ) µε την οµάδα Α, αποτέλεσαν την οµάδα 

ελέγχου (οµάδα Β). Η οµάδα ελέγχου επιλέχθηκε τυχαία και αποτελούταν από 

άτοµα που δεν ανέφεραν προβλήµατα µε τον ύπνο τους. Τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των δύο οµάδων ,  το ιστορικό καπνίσµατος, ο δείκτης µάζας 

σώµατος (ΒΜΙ), καθώς και η βαρύτητα της νόσου Parkinson  φαίνονται στον 

πίνακα 1. Η κατανοµή των ασθενών ως προς τη βαρύτητα της νόσου Parkinson 

δεν ήταν κανονική, αφού µόνο ένας ασθενής µε βαριά µορφή της νόσου 

συµµετείχε στη µελέτη. 
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Όλοι οι ασθενείς που έλαβαν µέρος ήταν υπό θεραπεία µε levodopa / 

carbidopa  σε εξατοµικευµένες δόσεις. Η βαρύτητα της νόσου Parkinson 

ταξινοµήθηκε µε τη UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) – κινητική 

κλίµακα, όπου εκτιµώνται οι ακόλουθες παράµετροι που σχετίζονται µε την 

κινητικότητα : οµιλία, εκφραστικότητα προσώπου, τρόµος ανάπαυσης, τρόµος 

κατά την εκτέλεση κινήσεων ή θέσης στα χέρια, δυσκαµψία, ελαφρά κρούση 

δακτύλων, κινήσεις χεριών, γρήγορες εναλλασσόµενες κινήσεις χεριών, κινήσεις 

ποδιών, ανόρθωση από την καρέκλα, στάση σώµατος, βάδιση, σταθερότητα κατά 

τη στάση, βραδυκινησία και υποκινησία σώµατος (πίνακας 2, Γενικό Μέρος) .115. 

Ιστορικό πνευµονικής  νόσου που θα µπορούσε να έχει  προκαλέσει σε δοµική ή 

λειτουργική πνευµονική δυσλειτουργία, καθώς και  σηµεία και συµπτώµατα που 

συνοδεύουν ανάλογες καταστάσεις αποτέλεσε κριτήριο αποκλεισµού των ασθενών 

αυτών από τη µελέτη. Άλλα κριτήρια αποκλεισµού από τη µελέτη ήταν η καρδιακή 

ανεπάρκεια , ενδοκρινολογικές παθήσεις , παχυσαρκία και άλλες νευρολογικές 

νόσοι.  
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 Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

  Οµάδα A Οµάδα B 
Συνολικός αριθµός 
Άνδρες / Γυναίκες 

                                            15             
12 / 3 

15 
12 / 3 

BMI  27±1.3 27±1.2 
Ηλικία ± SD (yrs)  63±4 

 
60±4 

∆ιάρκεια νόσουParkinson (yrs) 6±5 
 

 

Ιστορικό Καπνίσµατος Καπνιστές  
 
 
Μη καπνιστές 
Πρώην καπνιστές 

5 (µέσο Pack 
Years: 

70.0±21.6) 
 

10 
3 

7 (µέσο Pack 
Years: 

62.1±21) 
 
8 
1 

Βαρύτητα νόσου 
(UPDRS) 

Ήπια (UPDRS<12) 
Μέση (12≤UPDRS≤22) 
Βαριά (UPDRS>22) 

8 
6 
1 

 

 
Οµάδα A : Ασθενείς µε νόσο Parkinson 
Οµάδα B: Υγιείς 

 

 

Σε όλους τους συµµετέχοντες πραγµατοποιήθηκε φυσική εξέταση και λήψη 

λεπτοµερούς ιατρικού ιστορικού. Επιπλέον οι συµµετέχοντες υποβλήθηκαν σε 

λειτουργικές δοκιµασίες πνεύµονα, λήψη αερίων αίµατος και µέτρηση µέγιστης 

εκπνευστικής (ΜΕΡ)και εισπνευστικής πίεσης (ΜΙΡ) . Όλοι οι ασθενείς υπέγραψαν 

φόρµες συγκατάθεσης για τη συµµετοχή τους στη µελέτη. Οι µέγιστες 

εισπνευστικές και εκπνευστικές πιέσεις στο στόµα(ΜΙΡ και ΜΕΡ) µετρήθηκαν σε   

FRC  και TLC αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια µέγιστης προσπάθειας σε κλειστό 

αεραγωγό χρησιµοποιώντας µετρητή πίεσης αναπνευστικών µυών 

κατασκευασµένο από τη Forth Institute Structure and Laser. Η καλύτερη από τις 

τρεις προσπάθειες που είχε διάρκεια µεγαλύτερη από 1 s επιλέχθηκε για ανάλυση. 

Τιµές αναφοράς για ΜΙΡ και ΜΕΡ,  καθώς και ο υπολογισµός των 

προβλεπόµενων τιµών τους έγιναν σύµφωνα µε τους Black et al 114 . 

 Η σπιροµέτρηση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός σπιρόµετρου 

Jaeger (SerN 430150-5403 , 220V , 50Hz , 0.4A)   και  καταγράφηκε η δυναµική 

ζωτική χωρητικότητα- FVC (Forced vital Capacity) και ο δυναµικά εκπνεόµενος 
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όγκος FEV1 (Forced Expiratory Volume ) σε 1s σύµφωνα µε τις στάνταρ µεθόδους. 

Έγιναν τουλάχιστον τρεις προσπάθειες και χρησιµοποιήθηκε το καλύτερο 

αποτέλεσµα. Σύγκριση των αποτελεσµάτων  σε σχέση µε τις προβλεπόµενες τιµές  

από τον Vincken. 113 

 Τόσο η σπιροµέτρηση, όσο και η µέτρηση των µέγιστων πιέσεων έλαβαν 

χώρα 1 ώρα µετά τη χορήγηση της εξατοµικευµένης δόσης carbidopa / L-Dopa 

(µέγιστη τιµή φαρµάκου στο αίµα σύµφωνα µε τη φαρµακοκινητική του) 

 Σε όλους τους ασθενείς πραγµατοποιήθηκε πολυκαταγραφική µελέτη 

(PSG) για  µία νύχτα στο Εργαστήριο Ύπνου. Η καταγραφή άρχιζε στις 10:30 µµ. 

και έληγε στις 06:30 πµ. Οι καταγραφές έγιναν µε τον Alice – 4, υπνογράφο µε 18 

κανάλια (Alice –4, Respironics , Infant and Adult Computerized Polysomnographic 

System) και συµπεριλάµβανε καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος (ΗΕΓ) 

(C3/A2 , C4/A1  και CZ/OZ του 10-20 system international electrode placement ) , 

ηλεκτροκαταγραφή οφθαλµικών κινήσεων ,  ΗΜΓ πώγωνος ( γενιογλωσσικός) και 

κνήµης ( πρόσθιος κνηµιαίος) , κορεσµός οξυγόνου , ρινικοί θερµίστορες , 

θωρακικές και κοιλιακές ζώνες ( uncalibrated inductive respiratory 

plethysmography ), µικρόφωνο για ροχαλητό και ηλεκτρόδιο για καταγραφή της 

θέσης του σώµατος. 

 Η σταδιοποίηση του ύπνου έγινε οπτικά σύµφωνα µε τα κριτήρια των 

Rechtaschaffen και  Kales 116 και οι µικροαφυπνίσεις σύµφωνα µε τα κριτήρια των 

Bonnete et al.117 Η ανάλυση των αναπνευστικών επεισοδίων και του δείκτη 

άπνοιας / υπόπνοιας (Apnea / Hypopnea Index - AHI) υπολογίσθηκε σύµφωνα µε 

τα διεθνή κριτήρια µε την υπόπνοια να ορίζεται ως ανάστροφη προσπάθεια του 

κοιλιακού / θωρακικού τοιχώµατος κατά 50% τουλάχιστον που έχει ως συνέπεια 

αποκορεσµό τουλάχιστον 4% και την άπνοια ως πλήρη διακοπή της ροής του 

αέρα στη µύτη και το στόµα, διάρκειας τουλάχιστον 10 sec και η ταξινόµηση σε 

αποφρακτικού ή κεντρικού τύπου έγινε ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι παράδοξης 

κίνησης του θωρακικού κλωβού και του κοιλιακού τοιχώµατος .118 ,119  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

 Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS 10.0. Επειδή η κατανοµή των τιµών των υπνικών  και 

αναπνευστικών παραµέτρων των συµµετασχόντων και από τις δύο οµάδες δεν 

ήταν κανονική, χρησιµοποιήθηκε το τεστ Mann-Whitney για σύγκριση των 

διαφορών µεταξύ των δύο παραµέτρων. Οι τιµές που φαίνονται είναι µέσες και 

διάµεσες.  Στατιστικά σηµαντικά ορίσθηκαν τιµές του p µικρότερο του 0.05. Για να 

ελεγχθεί η πιθανότητα συσχέτισης της βαρύτητας της νόσου Parkinson µε το ΑΗΙ, 

ΑΙ και τα διάµεσο SaO2 στην οµάδα των ασθενών (οµάδα Α), πραγµατοποιήθηκε 

λογαριθµική [log10] µετατροπή των παραπάνω παραµέτρων προκειµένου να 

επιτευχθεί κανονική κατανοµή των τιµών και στη συνέχεια να υπάρχει δυνατότητα 

της χρήσης των παραµετρικών συσχετίσεων(Pearson και multiple regression 

tests). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Α. Αναπνευστικές Παράµετροι 
 

Οι µέσες τιµές για  FEV1 , FVC και FEV1 / FVC pred ήταν εντός 

φυσιολογικών ορίων και για τις δύο οµάδες.  Οι διάµεσες τιµές των ΜΙΡ και ΜΕP 

στους ασθενείς µε νόσο Parkinson  ήταν πολύ χαµηλότερες των προβλεπόµενων ,  

55 % pred  και 45 % pred  αντίστοιχα, ενώ στους υγιείς ήταν 83.5 %pred και 

79%pred αντίστοιχα. (πιν. 2) Οι ΜΙΡ και ΜΕΡ δε συσχετίζονταν στατιστικά 

σηµαντικά µε τα FEV1 , FVC και FEV1 / FVC pred . 

Οι µέσες τιµές των αερίων αίµατος ήταν µέσα στα φυσιολογικά όρια σε όλους τους 

συµµετάσχοντες 

Στον πιν 2 φαίνεται µια περίληψη των τιµών των αναπνευστικών παραµέτρων και 

στις δύο οµάδες. 

 

 

Πίνακας 2 . Σύγκριση αναπνευστικών παραµέτρων µεταξύ των δύο οµάδων  

 Οµάδα A (n=15) Οµάδα B (n=15)  
 p* 
FEV1     (% pre ) 0.9 
FVC (% pre)  0.73 
FEV1 / FVC pred 0.59 
MIP (% pre ) <0.0000 
MEP(% pre)  <0.0000 
PO2 (mm Hg) 
PCO2 (mm Hg) 
pH 

µέση 
89±22 

93±17.5 
94±12.8 
62±25 

41±17.5 
80±3 
42±2 

7.4±0.08 

µέση 
90.4±16 
95.6±18 
95.2±8 
82±10 

79±10.5 
83±4.6 
39±3 

7.4±0.07 

0.98 
0.97 
1.0 

*: Mann Whitney test 

Οµάδα A : Ασθενείς µε νόσο Parkinson 
Οµάδα B: Controls 
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Β. Παράµετροι Ύπνου 
 

             Η διάµεση τιµή του ύπνου REM % ( Rapid Eye Movement- Ύπνος 

Ταχέων  Οφθαλµικών Κινήσεων ) ήταν 9% του συνολικού ύπνου στους ασθενείς 

µε νόσο Parkinson και 16% στην οµάδα των υγιών µαρτύρων(p=0.005) . Οι 

ασθενείς µε νόσο Parkinson παρουσίασαν συχνές αφυπνίσεις και ο διάµεσος 

∆είκτης Αφυπνίσεων  (Arousal Index – AI) ήταν 21.0/ h, ενώ στους υγιείς µάρτυρες 

ήταν 9.9/h (p=0.0002), δείχνοντας ότι ο κατακερµατισµός του ύπνου σε ασθενείς 

µε νόσο Parkinson είναι σχεδόν 2.12 φορές υψηλότερος σε  σχέση µε τους υγιείς 

µάρτυρες. Η διάµεση τιµή της συχνότητας των κινήσεων των κάτω άκρων κατά τη 

διάρκεια του ύπνου ήταν 5.9/h στους ασθενείς µε νόσο Parkinson και 3.2/h στους 

υγιείς µάρτυρες (p=0.009). 
 

Γ. Ανάλυση της Αναπνοής στον Ύπνο 
 
Ι. Ροχαλητό 

Έντεκα (73.3%)  από τους ασθενείς µε νόσο Parkinson εµφάνιζαν 

ροχαλητό. Από τους υγιείς µάρτυρες 5(33%) παρουσίαζαν ροχαλητό συστηµατικά, 

ενώ τρεις ροχάλιζαν ευκαιριακά. 

 

Πίνακας 3. Σύγκριση των υπνικών παραµέτρων µεταξύ των δύο οµάδων 

NL:Normal Values (φυσιολογικές τιµές) 

TST: Total Sleep Time, AHI : Apnea Hyponea Index, AI : Arousal Index 
@: chi square test*,: Mann-Whitney test,Οµάδα A : Ασθενείς µε νόσο Parkinson,Οµάδα B: Υγιείς 
 

Υπνική παράµετρος Οµάδα A (n=15) 
 

Οµάδα B (n=15)
 

p 
 

Ροχαλητό (% 
θ ώ )

73.3 33.3 0.02@ 

Median (min, max) 

TST  (h) 6.0 (4.8,6.9) 6.2 (4.7, 7.1) 0.8* 

REM % 9.0 (6.5, 12.2) 16.0 (10.0, 23.0) 0.005* 

AHI(NL:0-5) 11.0 (2.9, 39.0) 5.7 (3.1, 8.1) 0.048* 

Μέσος κορεσµός O2  93 (85, 96) 96 (95, 97) 0.0003* 

Ελάχιστος κορεσµός 
O2

90 (77, 94) 92 (91, 93) 0.002* 

AI 21 (8.6, 47.2) 9.9 (7.1, 12.8) 0.0002* 

Κινήσεις κάτω άκρων 
(/h)

5.9 (2.1 ,6.7) 3.2 (1.1, 4.0) 0.009* 
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ΙΙ. Επεισόδια Άπνοιας / Υπόπνοιας  

Πέντε (33.3%) από τους ασθενείς είχαν φυσιολογική µορφή ύπνου , ενώ 10 

(66.6%) εµφάνισαν κάποιου τύπου διαταραχή της αναπνοής . (σχ. 1) Όλοι οι 

ασθενείς που εµφάνιζαν διαταραχή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου 

παρουσίαζαν επίσης ηµερήσια υπνηλία, αίσθηµα έλλειψης αέρα κατά τη διάρκεια 

του ύπνου, ηµερήσια κόπωση, ύπνος ο οποίος δεν ήταν αναζωογονητικός και 

πολλαπλές αφυπνίσεις τη νύκτα. Η κλίµακα Epworth ( Epworth Sleepiness Scale) 

ήταν 12.3 για την οµάδα των ασθενών, ενώ για τους υγιείς ήταν 6.1 (p=0.0014) και 

µεταξύ απνοϊκών και µη απνοϊκών ασθενών µε νόσο Parkinson δεν υπήρχε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς την Epworth (πιν.4 ) . Η διάµεση τιµή του  

ΑΗΙ ήταν 11.0 για την οµάδα των ασθενών και 5.7 για τους υγιείς µάρτυρες 

(p=0.048). O διάµεσος κορεσµός οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου ήταν 93% 

για τους ασθενείς µε νόσο Parkinson και 96% για τους υγιείς (p=0.0003), ενώ ο 

ελάχιστος κορεσµός του οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου ήταν 90% για τους 

ασθενείς και 92% για την οµάδα των υγιών (p=0.002). Όλες οι παράµετροι που 

µετρήθηκαν «διορθώθηκαν» για το ΒΜΙ τους.  

Από τους ασθενείς που εµφάνισαν διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο, 5 

πληρούσαν τα κριτήρια για Αποφρακτικό Σύνδροµο Άπνοιας - Υπόπνοιας στον 

Ύπνο ( Obstructive Sleep Apnea  Hypopnea Syndrome – OSAHS) µε 

περισσότερα από 5 επεισόδια άπνοιας / υπόπνοιας στον ύπνο και κλινική 

συµπτωµατολογία ( αρτηριακή υπέρταση). Σε 5 από τους ασθενείς το σύνδροµο 

OSAHS ήταν µέτριας βαρύτητας µε 15- 30 επεισόδια / ώρα, ενώ στους 

υπόλοιπους 4 ήπιο (ΑΗΙ≥7.6/h). Ένας ασθενής έπασχε από Κεντρικό Σύνδροµο 

Άπνοιας – Υπόπνοιας στον Ύπνο (Central Sleep Apnea Hypopnea Syndrome – 

CSAHS).119 

Το σχήµα 1 δείχνει την κατανοµή των ασθενών µε νόσο Parkinson 

ανάλογα µε τον τύπο της αναπνοής τους κατά τη διάρκεια του ύπνου και τη 

βαρύτητα της νόσου Parkinson. Από τους ασθενείς µε OSAHS, πέντε ήταν ήπιας 

µορφής νόσο Parkinson, τρεις µέσης βαρύτητας και ένας βαριάς µορφής. Ο 

ασθενής µε CSAHS είχε µέσης βαρύτητας νόσο Parkinson. Από τους ασθενείς 

που δεν παρουσίαζαν διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο, τρεις είχαν ήπια και 

δύο µέσης βαρύτητας νόσο Parkinson. 

 Στον πίνακα 5 φαίνεται ότι οι τιµές του UPDRS  που έχουν µετατραπεί 

λογαριθµικά συσχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε τις τιµές των ΑΗΙ, ΑΙ και 
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διάµεσου κορεσµού οξυγόνου που έχουν επίσης µετατραπεί λογαριθµικά. Η 

συσχέτιση παρέµεινε σηµαντική µετά από «διόρθωση» για την ηλικία σε µοντέλο 

multiple regression ( οι µερικές συσχετίσεις και οι τιµές p φαίνονται επίσης στον 

πίνακα 5). Στον ίδιο πίνακα επιπλέον φαίνεται, ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση του λογαριθµικά µετατραπέντος ΑΗΙ και του λογαριθµικά 

µετατραπέντος ΑΙ πριν και µετά τη «διόρθωση» για την παράµετρο «ηλικία». 

 

 

 
ΠΙΝ.  4  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ PARKINSON .  ΣΥΓΚΡΙΣΗ BAΘΜΟΥ ΥΠΝΗΛΙΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΝΟΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΝΟΪΚΩΝ 

 

 n mean p 

Απνοϊκοί 10 12.8±1.8 0.24 

Μη απνοϊκοί 5 11.4±2.3  
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Πίνακας 5. Συσχετίσεις µεταξύ υπνικών παραµέτρων που έχουν µετατραπεί σε 
λογάριθµους µε µονοπαραµετρικά -univariate (Pearson’s) – και πολυπαραµετρικά 
- multiple regression- µοντέλα µετά από διόρθωση για την παράµετρο «ηλικία»  

 
      
 Univariate 

correlation 
Multiple regression µετά από  
διόρθωση για την παράµετρο «ηλικία» 
 

 r p Partial correlation p 
LogUPDRS vs. LogAHI 0.67 0.005 0.68 0.01 
LogUPDRS vs. LogAI 0.58 0.02 0.53 0.04 
LogUPDRS vs. Logmedian O  2 Sat  0.66 0.007 -0.63 0.01 
LogAHI vs. LogAI 0.83 0.001 0.79 0.0007 

 
LogUPDRS: Τιµή του Unified Parkinson’s Disease Rating Scale  που έχει µετατραπεί λογαριθµικά  

LogAHI: Τιµή του Apnea Hypopnea Index που έχει µετατραπεί λογαριθµικά, 

LogAI: Τιµή του  Arousal Index που έχει µετατραπεί λογαριθµικά ,  

,Logmedian O2  Sat: Τιµή της διάµεσης τιµής του κορεσµού του  O2 που έχει µετατραπεί 

λογαριθµικά 
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0
1
2
3
4
5

Αριθµός ασθενών

NORMAL OSAHS CSAHS
∆ιαταραχή αναπνοής στον ύπνο

Σχήµα 3. ∆ιαταραχές ύπνου σε σχέση µε τη βαρύτητα της ν. Parkinson

mild
moderate
severe

Σχήµα 2. ∆ιαταραχές Ύπνου σε νόσο Parkinson

NL
5(33%)

OSAHS
9 (60%)

CSAHS
1(7%)

NL :no sleep disorder

OSAHS : obstructive sleep
apnea hypopnea syndrome

CSAHS : central sleep
apnea hyponea syndrome
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 Αρκετές µελέτες έχουν γίνει που αποδεικνύουν, ότι η πιο συνηθισµένη 

διαταραχή στον ύπνο των ασθενών µε νόσο Parkinson είναι ο κατακερµατισµός 

του ύπνου. 104-106, 108-109,112,120-122 Ο κατακερµατισµός του ύπνου είναι επίσης 

σύνηθες φαινόµενο άτοµα υγιή ίδιας ηλικίας , όµως οι ασθενείς µε νόσο Parkinson 

ξυπνούν ακόµη πιο πολλές φορές κατά τη διάρκεια του νυκτερινού τους ύπνου και 

αυτό υποδηλώνει , ότι η νόσος από µόνη της παίζει ακόµη πιο σηµαντικό ρόλο 

από την ηλικία. Επίσης συχνές αφυπνίσεις φαίνεται να σχετίζονται µε την πρόοδο 

της νόσου. Οι αναφορές αυτές σχετίζονται µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, 

όπου οι ασθενείς εµφανίζουν συχνές αφυπνίσεις µε ΑΙ  23.5 ± 12. Αίτια που έχουν 

συσχετισθεί µε τον κατακερµατισµό του ύπνου είναι η νυκτερινή ούρηση , 

νυκτερινή ακινησία και άλλες κινητικές δυσλειτουργίες, όπως δυστονίες, κράµπες, 

µυαλγίες104-106, αυξηµένη µυϊκή δραστηριότητα123, κατάθλιψη108 καθώς και 

µειωµένη δραστικότητα των ντοπαµινεργικών αγωνιστών.120  Στην παρούσα 

µελέτη η στατιστικά σηµαντική συσχέτιση του ΑΗΙ και ΑΙ αποδεικνύει ότι πολλές 

από τις αφυπνίσεις σχετίζονται µε την υψηλή συχνότητα επεισοδίων άπνοιας – 

υπόπνοιας, ενώ οι κινητικές δυσλειτουργίες φαίνεται να τον επηρεάζουν  λιγότερο. 

 Η συνολική διάρκεια ύπνου (Total Sleep Time – TST) και ο ύπνος REM 

συνήθως µειώνονται σε ασθενείς µε νόσο Parkinson.  Στην παρούσα µελέτη ο 

TST  δεν είναι ουσιαστικά µειωµένος (διάµεσος TST : 6h ) στους ασθενείς σε 

σχέση µε τους υγιείς, ενώ σε άλλες µελέτες κυµαίνεται από 4.2 h µέχρι 4.89 h, αν 

και υπάρχουν  κάποιες µελέτες, όπου το TST φαίνεται να έχει φυσιολογικές τιµές. 
104,111,121 

 

 Ο ύπνος REM  είναι µειωµένος στην παρούσα µελέτη µε διάµεσο REM% 

9%. 

Ο ύπνος REM αναφέρεται µειωµένος και σε άλλες µελέτες επίσης, µε τιµές που 

κυµαίνονται από 8.5 % - 20%. 69,103-104,11-112,121-122 

Η µείωση του ύπνου REM  και του TST έχει σχετισθεί µε διάφορα αίτια, όπως 

κατάθλιψη, συχνές αφυπνίσεις λόγω κινητικών προβληµάτων, λεβοντόπα, 

ντοπαµινεργικοί αγωνιστές που προκαλούν ψευδαισθήσεις, σελεγιλίνη, 

βενζοδιαζεπίνες, αµιτριπτιλίνη και η «επίδραση της πρώτης νύχτας» (first night 

effect). 103-104, 112, 122 
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 Το κύριο εύρηµα της παρούσας  µελέτης είναι η µεγάλη συχνότητα 

απνοϊκών συνδρόµων που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς µε νόσο Parkinson. 

Από τη µέχρι τώρα βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές µόνο για κάποια 

µεµονοµένα περιστατικά µε αποφρακτικά και κεντρικά απνοϊκά επεισόδια105,109 

που δεν πληρούσαν τα κριτήρια για σύνδροµα άπνοιας στον ύπνο, αποφρακτικού 

ή κεντρικού τύπου. ∆ύο µελέτες περιγράφουν υψηλή συχνότητα κυρίως 

αποφρακτικού τύπου και λιγότερο κεντρικού τύπου απνεϊκών επεισοδίων: στην 

πρώτη βρέθηκε  ένας ασθενής (5%) µε OSAHS µεταξύ 20 ασθενών µε  ιδιοπαθή ή 

µετεγκεφαλιτιδική νόσο Parkinson 111 και στη δεύτερη περιγράφεται ότι το  20%  

από 54 ασθενείς µε νόσο Parkinson, που παραπέµφθηκαν λόγω εκσεσηµασµένης 

ηµερήσιας υπνηλίας (EDS), είχαν ΑΗΙ µεγαλύτερο από 15/h υποδηλώνοντας 

OSAHS.113 

Σε παλιότερες µελέτες είχε βρεθεί ότι κάποιοι ασθενείς µε ιδιοπαθή νόσο 

Parkinson και παρκινσονισµό εµφάνιζαν απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών 

(Upper Airway Obstruction, UAO) και ανώµαλες καµπύλες ροής / όγκου, εύρηµα 

που πιθανόν να σχετίζεται µε την υψηλή συχνότητα επεισοδίων άπνοιας / 

υπόπνοιας που βρέθηκαν στην παρούσα µελέτη.77,111,113,124 Στην παρούσα µελέτη, 

λόγω του αποκλεισµού ασθενών µε ανατοµικές ή λειτουργικές πνευµονικές 

νόσους, οι λειτουργικές δοκιµασίες του πνεύµονα ήταν κοντά στο φυσιολογικό και 

για τις δύο οµάδες (υγιείς-ασθενείς), αν και σηµαντικό ποσοστό των 

συµµετασχόντων ήταν καπνιστές.  

Η σοβαρή µείωση στις τιµές των ΜΙΡ % και ΜΕΡ% σε σχέση µε τις 

προβλεπόµενες τιµές στους ασθενείς µε νόσο Parkinson υποδηλώνει ανωµαλίες 

των αναπνευστικών µυών και επιβεβαιώνεται και από άλλες µελέτες που 

απέδειξαν ενδοσκοπικά µυϊκές  βλάβες στην γλωττίδα και τα υπεργλωττιδικά µόρια 

µε ανώµαλες τροµώδεις κινήσεις. 83, 87, 111, 93 

 

Επίσης , στην παρούσα µελέτη βρέθηκε µια συσχέτιση µεταξύ βαρύτητας 

νόσου Parkinson και διαταραχής της αναπνοής στον ύπνο.  Η διαταραχή της 

αναπνοής στον ύπνο εκφράζεται µε το ΑΗΙ και τα κλινικά συµπτώµατα 

συσχετίζονται µε τη βαρύτητα της νόσου Parkinson που εκτιµήθηκε µε την κλίµακα 

UPDRS. Ασθενείς µε ήπια νόσο Parkinson παρουσίαζαν ή καθόλου ή ήπιας 

µορφής OSAHS, ενώ ασθενείς µε µέτριας έως µεγάλης βαρύτητας νόσο Parkinson 

έπασχαν από βαριάς µορφής OSAHS µε υψηλότερο ΑΗΙ και βαρύτερα 

συµπτώµατα, όσον αφορά στην κλινική εικόνα. Αυτό το εύρηµα έρχεται σε 
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συµφωνία µε παλιότερη µελέτη που συσχετίζει τη συχνότητα των απνεϊκών 

επεισοδίων µε τη βαρύτητα της νόσου Parkinson.111 

 Συµπερασµατικά, η ιδιοπαθής νόσος Parkinson παρουσίασε µια υψηλή 

συχνότητα διαταραχών αναπνοής στον ύπνο, κυρίως αποφρακτικού τύπου. 

Επιπλέον βρέθηκε µια συσχέτιση µεταξύ βαρύτητας νόσου και διαταραχής 

αναπνοής στον ύπνο. 

 Τέλος, φαίνεται να υπάρχει ένδειξη για µελέτη ύπνου σε ασθενείς µε νόσο 

Parkinson που παρουσιάζουν συµπτώµατα που σχετίζονται µε τον ύπνο. 

Περαιτέρω µελέτες απαιτούνται µε αντικείµενο την αντιµετώπιση των ασθενών µε 

νόσο Parkinson και σοβαρές διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο µε CPAP , 

καθώς και παρακολούθηση της εξέλιξής των διαταραχών αυτών µετά την 

εφαρµογή της θεραπείας. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

 
 Στους ασθενείς µε ιδιοπαθή νόσο Parkinson οι διαταραχές στην 

αναπνευστική λειτουργία φαίνεται να είναι αρκετά συχνές τόσο κατά την 

εγρήγορση, όσο και κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι οποίες συνήθως παραµένουν 

υποκλινικές µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να µην περιγράφουν την αντίστοιχη 

συµπτωµατολογία.  

 

 Κατά την εγρήγορση µελετήθηκαν η λειτουργικότητα των αναπνευστικών 

µυών µε µέτρηση των µέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών πιέσεων και 

σπιροµετρικό έλεγχο, η αναπνευστική καµπύλη µε προσδιορισµό της συχνότητας 

της αναπνοής, του αερισµού και των χρόνων εισπνοής και αναπνοής, και η 

επίδραση της χορήγησης της αντιπαρκινσονικής αγωγής µε L-Dopa στο 

αναπνευστικό. 

 Τα κύρια ευρήµατα ήταν : 

1. Υποκλινικής συνήθως µορφής αποφρακτική συνδροµή και µυϊκή 
αδυναµία. Η αποφρακτική συνδροµή διαπιστώθηκε από (α) στατιστικά 

σηµαντική µείωση της PEF%  (β)  FEV1/FVC<75 στο 50% των ασθενών 

και (γ) εύρεση των παθολογικών καµπυλών ροής – όγκου τύπου Α και Β 

σε µεγάλες συχνότητες ( ποσοστά 5% και 25% αντίστοιχα). Η µυϊκή 

αδυναµία διαπιστώθηκε από (α) τη µείωση των µέγιστων εισπνευστικών 

και εκπνευστικών πιέσεων και (β) την ύπαρξη της παθολογικής καµπύλης 

τύπου Β σε συχνότητα 25%, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

2. Ταχύπνοια µε αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας  κατά τέσσερις 

περίπου αναπνοές το λεπτό µε φυσιολογικό αναπνεόµενο όγκο, γεγονός 

που φαίνεται να σχετίζεται µε κεντρικής αιτιολογίας παράγοντες που 

επιδρούν πιθανά στο αναπνευστικό κέντρο. 

3. Η θεραπεία µε L-Dopa, αν και βελτιώνει σηµαντικά τη νευρολογική εικόνα 

των ασθενών µε ιδιοπαθή νόσο Parkinson, δε φαίνεται να έχει σηµαντική 

επίδραση στη λειτουργικότητα του αναπνευστικού συστήµατος. 

4. Κατά τη διάρκεια του ύπνου οι ασθενείς µε ιδιοπαθή νόσο Parkinson 

βρέθηκε ότι παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα διαταραχών της αναπνοής 
στον ύπνο, κυρίως αποφρακτικού τύπου. Επίσης διαπιστώθηκε 
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συσχέτιση µεταξύ της βαρύτητας της νόσου και της διαταραχής της 

αναπνοής. 

 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
 Τα αναπνευστικά προβλήµατα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούν µια 

από τις κύριες αιτίες θανάτου σε ασθενείς µε ιδιοπαθή νόσο Parkinson. Η 

παρατήρηση αυτή υποδηλώνει κάποια διαταραχή στη λειτουργικότητα του 

αναπνευστικού συστήµατος. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των ασθενών µε νόσο 

Parkinson δεν περιγράφουν συµπτωµατολογία από το αναπνευστικό. Λεπτοµερής 

µελέτη της λειτουργικότητας του αναπνευστικού µε τη βοήθεια των σύγχρονων 

µεθόδων ελέγχου της αναπνοής  και της λειτουργικότητα των αναπνευστικών 

µυών και καταγραφής του ύπνου, που πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη, 

έδειξε, ότι οι ασθενείς µε νόσο Parkinson παρουσιάζουν  σε υψηλή συχνότητα 

µυϊκή αδυναµία, αποφρακτική συνδροµή, ταχύπνοια και διαταραχές της αναπνοής 

στον ύπνο, κυρίως αποφρακτικού τύπου. Στις διαταραχές αυτές η 

αντιπαρκινσονική αγωγή µε L-Dopa δε φαίνεται να βελτιώνει τη συµπτωµατολογία 

από το αναπνευστικό. 

 Η υψηλή επίπτωση των διαταραχών του αναπνευστικού στους ασθενείς µε 

νόσο Parkinson, καθώς και η αδυναµία της αντπαρκινσονικής αγωγής στη 

βελτίωση τους, στρέφουν το ενδιαφέρον σε προσεκτική διερεύνηση του 

αναπνευστικού στους ασθενούς αυτούς. Ενδελεχής λήψη ιστορικού για 

συµπτώµατα από το αναπνευστικό και διαταραχές του ύπνου, απλός 

σπιροµετρικός έλεγχος και πολυκαταγραφική µελέτη ύπνου στις περιπτώσεις που 

υπάρχουν ενδείξεις για διαταραχή του ύπνου, µπορούν να συντελέσουν σε 

έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση των διαταραχών από το αναπνευστικό, ακόµη 

και στις περιπτώσεις που αυτές είναι υποκλινικές. Με αυτό τον τρόπο πιθανόν να 

µειωθεί η θνητότητα των ασθενών µε νόσο Parkinson από αναπνευστικά 

προβλήµατα, να αυξηθεί η επιβίωση τους, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής 

τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΜΕΡΟΣ Ι 
 
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν (α) η εκτίµηση της λειτουργικότητας του 

αναπνευστικού συστήµατος και ο έλεγχος της αναπνοής σε ασθενείς µε νόσο 

Parkinson και η συσχέτιση των ευρηµάτων µε τη βαρύτητα της νόσου και (β) η 

εκτίµηση της λειτουργικότητας του αναπνευστικού πριν και  µετά τη χορήγηση  L-

Dopa. 

 

Υλικό – Μέθοδος 

 Μελετήθηκαν 20 ασθενείς µε νόσο Parkinson (οµάδα Α) υπό αγωγή µε L-Dopa 

και 29 υγιείς µάρτυρες ( οµάδα Β) που ταίριαζαν στατιστικά µε την οµάδα Α ως 

προς την ηλικία, το φύλο και το ιστορικό καπνίσµατος. Η βαρύτητα της νόσου 

Parkinson ταξινοµήθηκε σύµφωνα µε την κλίµακα UPDRS – motor scale. Η 

λειτουργικότητα των αναπνευστικών µυών µελετήθηκε µε σπιροµέτρηση (FEV1, 

FVC, FEV1/FVC, PEF), αέρια αίµατος (pH, pO2, pCO2) και µέγιστη εισπνευστική 

(ΜΙΡ) και µέγιστη εκπνευστική (ΜΕΡ) πίεση. Ο έλεγχος της αναπνοής έγινε 

µετρώντας την αναπνευστική συχνότητα (f), VT, Ti  και TTOT. Όλες οι µετρήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν πριν και µία ώρα µετά τη χορήγηση L-Dopa (εξατοµικευµένες 

δόσεις). 

 

Αποτελέσµατα 

Ι) Από τη σύγκριση µεταξύ των ασθενών µε νόσο Parkinson και των υγιών 

µαρτύρων βρέθηκε ότι όσον αφορά τον έλεγχο της αναπνοής, οι ασθενείς µε νόσο 

Parkinson παρουσίαζαν µεγαλύτερη αναπνευστική συχνότητα f (21±5 vs 17±3, 

p<0.005) και µεγαλύτερο VE (10.2±0.4 vs 8±2.2, p<0.031). Όσον αφορά τη 

λειτουργικότητα των αναπνευστικών µυών στατιστικά σηµαντική διαφορά 

παρουσίαζαν οι ΜΙΡ% (οµαδ. Α : 62.3±25 vs οµαδ.  Β 82.3±10, p<0.00001) και 

ΜΕΡ% (οµαδ. Α : 41±17.5 vs οµαδ.  Β 79.5±10.5, p<0.00001) και PEF% (οµαδ. Α 

: 60.5±17 vs οµαδ.  Β 72±15, p<0.0031). Επίσης 10 (50%) από τους ασθενείς µε 

νόσο Parkinson παρουσίαζαν υποκλινική αποφρακτική συνδροµή µε 

FEV1/FVC<75%. Επιπλέον, στην οµάδα των ασθενών 6 (30%) παρουσίασαν 



78 
 

παθολογικές καµπύλες ροής / όγκου ( 5 άτοµα µε καµπύλη τύπου Α και 1 µε 

καµπύλη τύπου Β) 

ΙΙ) Από τη σύγκριση των τιµών πριν και µετά τη χορήγηση  L-Dopa στην οµάδα 

των ασθενών µόνο η UPDRS ήταν στατιστικά σηµαντική (UPDRSpro: 19.8±6.3 vs 

UPDRSpost :12.2±5.4, p<0.000), ενώ οι υπόλοιπες παράµετροι δε φάνηκε να 

επηρεάζονται στατιστικά σηµαντικά. 

 

 

Συµπεράσµατα 

Ι) Οι ασθενείς µε νόσο Parkinson φαίνεται να παρουσιάζουν ταχύπνοια, 

υπεραερισµό και ανώµαλες καµπύλες ροής / όγκου. Υποκλινικό αποφρακτικό 

σύνδροµο βρέθηκε στο 50% των ασθενών και οι µέγιστες αναπνευστικές πιέσεις 

είναι σηµαντικά µειωµένες. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος της αναπνοής, η 

λειτουργικότητα των αναπνευστικών µυών και οι µέγιστες αναπνευστικές πιέσεις 

επηρεάζονται σε ασθενείς µε νόσο Parkinson. 

ΙΙ) Η χορήγηση της L-Dopa, αν και βελτιώνει την κινητική κατάσταση των ασθενών 

µε νόσο Parkinson, δε φαίνεται να επηρεάζει το αναπνευστικό  τους σύστηµα. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 
Σκοπός : Η διερεύνηση της ύπαρξης διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο σε 

ασθενείς µε  ιδιοπαθή νόσο Parkinson και της συσχέτισης της µε τη βαρύτητα της 

νόσου. 

Υλικό – Μέθοδος 

Μελετήθηκαν 15 ασθενείς µε νόσο Parkinson (οµάδα Α) και 15 υγιείς µάρτυρες 

(οµάδα Β) που δε διέφεραν στατιστικά ως προς την ηλικία, το φύλο και το ιστορικό 

καπνίσµατος µε την πρώτη οµάδα. Όλοι οι ασθενείς ήταν υπό αγωγή µε L-Dopa / 

Carbidopa  και ταξινοµήθηκαν ως προς τη βαρύτητα της νόσου Parkinson 

σύµφωνα µε το UPDRS – motor scale : 8 είχαν ήπια νόσο (UPDRS<12), 6 µέτρια 

(UPDRS:12-22), και ένας βαριά νόσο (UPDRS>22).  Σε όλους τους ασθενείς 

πραγµατοποιήθηκε πολυκαταγραφική µελέτη ύπνου για µία βραδιά (PSG) και 

λήξη ιστορικού συνηθειών ύπνου. Επίσης µετρήθηκαν αέρια αίµατος, µέγιστες 

αναπνευστικές πιέσεις και έγνε σπιροµέτρηση. Το ροχαλητό ήταν πιο σύνηθες 

στην οµάδα των ασθενών (73.3% vs 33.3%, p=0.002). Μεταξύ των παραµέτρων 

που µελετήθηκαν, ο δείκτης άπνοιας / υπόπνοιας (ΑΗΙ), ο µέσος κορεσµός του 
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Ο2, ο ελάχιστος κορεσµός του Ο2, το REM% και ο δείκτης αφύπνισης (arousal 

index – AI)διέφεραν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ των δύο οµάδων. Επιπλέον, 9 

από τους ασθενείς µε νόσο Parkinson πληρούσαν τα κριτήρια για αποφρακτικού 

τύπου σύνδροµο άπνοιας / υπόπνοιας στον ύπνο (OSAHS), κυρίως ήπιας 

µορφής, 1 για κεντρικού τύπου σύνδροµο άπνοιας / υπόπνοιας στον ύπνο 

(CSAHS) και 5 ήταν φυσιολογικοί. Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε 

σηµαντική µείωση του ποσοστού του ύπνου REΜ. Από τους ασθενείς µε OSAHS, 

5 είχαν ήπια µορφή νόσο Parkinson, 3 µέτρια και 1 βαριά. Ο ασθενής µε  CSAHS 

είχε µέτριας βαρύτητας νόσο Parkinson. Τέλος, 3 ασθενείς µε ήπια και 2 µε 

µέτριας βαρύτητας νόσο Parkinson δεν παρουσίαζαν διαταραχή της αναπνοής 

στον ύπνο. Βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ τη βαρύτητας της νόσου και των 

παραµέτρων του ύπνου. 

Συµπέρασµα 

Φαίνεται ότι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο κυρίως αποφρακτικού τύπου 

είναι συνήθεις σε ασθενείς µε νόσο Parkinson και αυτές οι διαταραχές 

συσχετίζονται µε τη βαρύτητα της νόσου. 
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