
  

  بیماری پارکینسون چیست ؟

 با بیماری پارکینسون آشنا شویم

یک اختالل عصبی است کھ بھ طور عمده بر نورون ھای تولید کننده دوپامین (دوپامینرژیک)  (PD) یماری پارکینسونب
دوپامین نقش مھمی در تنظیم حرکت  .(سابستنشیال نگرا) اثر می گذارد در یک منطقھ خاص در مغز، بھ نام ماده سیاه

بدن دارد و کاھش آن می تواند علت بسیاری از عالئم بیماری پارکینسون فرد مبتال باشد. علت این عارضھ دقیقا 
تصور می کنند کھ ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی می تواند در بروز این بیماری  پزشکانمشخص نیست، اما اکثر 

  .موثر باشد

جیمز  بریتانیایی برای نخستین بار توسط دانشمند (Parkinson’s Disease) انگلیسی بھ ینسونپارک بیماری
 .میالدی توصیف شد و بنابراین نام این بیماری بھ او تعلق یافت ١٨١٧در سال  (James   Parkinson)  پارکینسون

ه  گیری آن بیشتر در سنیندر وضعیت استراحت است کھ ھمھ لرزش این بیماری ھمان د پیری است اما در جوانان ھم دی
ھای طور کلی این بیماری بر اثر از بین رفتن سلولآن در ھمھ مناطق جھان یکسان است. بھ گیریھمھ .شودمی

دھد. افزایش سینوکلئین رخ می-است و تجمع آلفا انتقال دھنده عصبی کھ یک دوپامین ای بھ نامکننده مادهترشح
ھای لرزش، سفتی عضالت، و کندی حرکات مغز موجب نشانھ ایھای قاعدهغده دوپامین دربھ  استیل کولین نسبت

  .شودمی

ر پارکینسون بر پایھ دو نشانھ یا بیشتر از چھار نشانھ اصلی بیماری مشخص می ا د شود. ارتعاش و لرزش دست و پ
ل این چھار نشانھ اصلی را تشکیل حالت استراحت، کندی حرکات، سختی و خشک شدن دست و پا و بدن و نداشتن تعاد

 .دھندمی

ا  م در مراحل اولیھ بیماری، ارتعاش اندام مالیم و معموالً در یک طرف بدن وجود دارد و احتیاجی نیز بھ درمان ندارد ا
کند یا چیزی را برای کنترل ارتعاش با پیشرفت بیماری فردی کھ دست لرزان خود را در جیب یا پشت خود پنھان می

خواھد تمرکز ھای شدید اندام بھ ویژه بھ ھنگامی کھ میگیرد، دیگر قادر بھ پنھان کردن لرزشدر دست میمدام 
 .بیشتری بھ خود دھد نیست

روز  اگرچھ علت بروز این بیماری کامالً مشخص نیست، اما مشخص شده کھ، ھردو فاکتورھای ژنتیکی و محیطی در ب
فاکتورھایی مانند افزایش سن، پیشینھ خانوادگی ابتال بھ بیماری توان بھ آن نقش دارند. از این میان می

ھای ژنتیکی، جنسیت، قرار گرفتن در معرض سموم دفع آفات، برخی داروھا و پیشینھ آسیب و پارکینسون،جھش
 .جراحت مغز بھ عنوان عوامل بروز این بیماری اشاره کرد

ارای پیشینھ خانوادگی ابتال بھ این بیماری ھستند. ھمچنین درصد بیماران د ١۵دھند کھ ھای پیشین نشان میپژوھش
ھای ژنی دخیل در بروز این در یکی از جایگاه جھش ژنتیکی درصد مبتالیان بھ پارکینسون دارای ١٠تا  ۵حدود 

جھش ھای ژنتیکی شناختھ شده در بیماران مبتال بھ پارکینسون با پیشینھ خانوادگی، از رایج ترین جھش.بیماری ھستند
 .است  LRRK2 (Leucine-rich repeat kinase 2 )در پروتئین

 عالئم بیماری پارکینسون چیست ؟

عالئم و نشانھ ھای بیماری می تواند در ھر فرد متفاوت باشد. شروع عالئم اولیھ ممکن است خفیف بوده و مورد 
، توجھ قرار نگیرد. بیماری اغلب از یک طرف بدن شروع شده و معموالً حتی بع د از شروع عالئم در ھر دو طرف فرد

  .عالئم در ھمان طرف شدید تر از طرف مقابل می باشد

 :نشانھ ھای پارکینسون ممکن است شامل موارد زیر باشد



 کھ معموالً از یک اندام، دست یا انگشتان شروع می شود. ممکن است انگشت  رعشھ یا لرزش
رولینگ یا غلطاندن قرص می -این عالمت پیلشست و سبابھ را ناخودآگاه بھ ھم مالیده کھ بھ 

 .گویند. لرزش دست ھا حتی ممکن است ھنگام استراحت ھم وجود داشتھ باشد
 با پیشرفت بیماری ممکن است حرکات فرد کند شده و  : )آھستھ شدن حرکات (برادی کینزی

ا در حین راه رفتن کارھای ساده دشوار و وقت گیر باشد. ھنگام راه رفتن، قدم ھا کوتاه تر شده و ی
 .فرد پاھای خود را روی زمین بکشد. ھمچنین بلند شدن از صندلی کاری دشوار باشد

 ممکن است در ھر قسمت از بدن فرد رخ دھد. سفتی عضالت می تواند  سخت شدن عضالت
 .دردناک بوده و دامنھ حرکت بیمار را محدود کند

 کل خمیده شده و یا فرد در نتیجھ بیماری حالت بدن ممکن است بھ ش  :اختالل در وضعیت تعادل
 .دچار اختالل تعادل شود

 بھ این معنی کھ فرد ممکن است توانایی انجام برخی حرکات   :از دست دادن حرکات خودکار
خودکار از جملھ چشمک زدن، لبخند زدن یا تکان دادن دست ھا خود را ھنگام راه رفتن از دست 

 .دھد
 با مکث یا حالتی شبیھ تردید شروع بھ حرف زدن می کند و صدای او فرد   :تغییر در حرف زدن

 .ھنگام صحبت آھستھ و یکنواخت و عاری از واکنش ھای احساسی است
 خط او ممکن است ریزتر از حالت معمول  نوشتن برای فرد دشوار شده و دست  :تغییر در نوشتن

 . شود
 

 علل بیماری پارکینسون چھ می باشد ؟

سلولھای  .در اثر از بین رفتن سلولھای عصبی در قسمتی از مغز بھ نام ماده سیاه ایجاد می شود پارکینسونبیماری 
عصبی این بخش از مغز وظیفھ تولید ماده شیمیایی بھ نام دوپامین را بر عھده دارند. دوپامین بھ عنوان یک پیام رسان 

 .ھماھنگی حرکات بدن کمک می کند بین قسمت ھای مغز و سیستم عصبی عمل کرده و بھ کنترل و

آسیب و یا از بین رفتن سلول ھای این بخش موجب کاھش میزان دوپامین در مغز می شود. این بدان معناست کھ 
ر  بخشی از مغز کھ مسئولیت کنترل حرکت را دارد، بھ طور نرمال کار نمی کند و موجب می شود حرکات فرد کند و غی

 .طبیعی شود

ز می از بین رفتن سلو ا لھای عصبی طی یک روند کند ایجاد می شود، اما عالئم بیماری پارکینسون معموالً ھنگامی آغ
 .٪ سلولھای عصبی موجود در جسم سیاه از بین رفتھ باشند٨٠شود کھ حدود 

 چھ عواملی باعث از بین رفتن سلولھای عصبی می شود؟

ماری پارکینسون رخ می دھد، اگرچھ تحقیقات برای مشخص نیست کھ چرا از بین رفتن سلولھای عصبی مرتبط با بی
در حال حاضر، اعتقاد بر این است کھ ترکیبی از تغییرات ژنتیکی و عوامل  .یافتن دالیل احتمالی در حال انجام است

 .محیطی ممکن است مسئولیت این بیماری باشد

 :ژنتیک

را افزایش می دھد ، اما علت اینکھ چرا برخی مشخص شده است کھ عوامل ژنتیکی خطر ابتال بھ بیماری پارکینسون 
بیماری پارکینسون می تواند ناشی از انتقال ژن ھای معیوب  .افراد نسبت بھ این بیماری حساس ترند مشخص نیست

 .توسط والدین باشد. اگرچھ بھ ارث رسیدن بیماری از این طریق در یک خانواده نادر می باشد

 :فاکتورھای محیطی



لودگی برخی محققان ا عتقاد دارند کھ عوامل محیطی مانند سموم دفع آفات و علف کش ھا در کشاورزی و ترافیک یا آ
ھای صنعتی احتمال ابتال بھ بیماری پارکینسون را در فرد افزایش می دھد. ھرچند کھ شواھد کھ نشان دھنده تاثیر این 

 .عوامل را بر بیماری پارکینسون بدست نیامده است

 :کینسونیسمسایر دالیل پار

 .اصطالحی است کھ برای توصیف عالئم لرزش ، سفتی عضالت و کندی حرکت افراد بھ کار می رود "پارکینسونیسم"
ترین نوع پارکینسونیسم است، اما انواع نادری نیز وجود دارد کھ بھ علل خاصی ایجاد می  بیماری پارکینسون شایع

 :شود

ھنگامی کھ عالئم پس از مصرف برخی داروھای  ناشی از دارو: برخی از این بیماری ھا شامل پارکینسونیسم
 .خاص مانند برخی از داروھای ضد روان پریشی ایجاد می شوند و معموالً پس از قطع دارو بھبود می یابند

د  بعضی اختالالت پیشرونده مغز: مانند فلج پیشرونده ھستھ ای ، پیشرفت آتروفی پیشرونده سیستم ھای متعد
یک بیماری نادر، پیش رونده و تخریب کننده سیستم اعصاب مرکزی  CBD و کورتیکوبازال دژنراسیون یا

 .است

 . در واقع سکتھ ھای کوچک باعث مرگ چندین قسمت از مغز می شوند بیماری عروق مغزی:

  

 ارکینسوندرمان بیماری پ

ا  تجویز دارو: اکثر بیماران پارکینسون بھ منظور کنترل عالئم بیماری با دارو تحت درمان قرار می گیرند. این داروھا ب
تحریک سلولھای باقیمانده موجود در جسم سیاه برای ایجاد دوپامین بیشتر (داروھای لوودوپا) یا مھار برخی از استیل 

بنابراین بین مواد شیمیایی موجود در مغز تعادل ایجاد می  .لینرژیک) کار می کنندکولین تولید شده (داروھای ضد کو
ر مھم  کنند. بھ ھمین دلیل نظارت و ھمکاری دقیق پزشک برای تھیھ یک برنامھ درمانی اختصاصی برای ھر فرد بسیا

 .است. عوارض جانبی ھر دارو با توجھ بھ نوع دارو و بیمار در ھر فرد متفاوت است

برای بسیاری از بیماران مبتال بھ پارکینسون، داروھا برای حفظ کیفیت خوب زندگی مؤثر ھستند. با  : عمل جراحی
پیشرفت این اختالل، برخی از بیماران در پاسخ خود بھ درمان دچار تغییر و تحول می شوند، معروف بھ "نوسانات 

ی عمیق مغز کھ در کنترل حرکت  تاالموس ، گلوبوس جراحان مغز و اعصاب با کار بر روی ساختارھا .حرکتی" است
 .پالیدوس و ھستھ زیر تاالموس  حرکات غیر ارادی شرایط مانند پارکینسون را تسکین می دھند

می  : پالیدوتومی سخ ن این روش ممکن است برای بیماران مبتال بھ پارکینسون تھاجمی یا برای کسانی کھ بھ داروھا پا
یک ناحیھ بسیار کوچک از  –دوتومی با قرار دادن یک کاوشگر سیم در گلوبوس پالیدوس دھند، توصیھ شود. پالی

 .مغز، اندازه گیری در حدود یک چھارم اینچ ، در کنترل حرکت افراد انجام می شود

ھای فرکانس رادیویی برای از بین بردن بخش کوچک اما خاصی در تاالموس  تاالموتومی از جریان:  تاالموتومی •
ر استف ا ھ ک اده می کند. در تعداد کمی از بیماران کھ بھ علت لرزش دست ھا قادر بھ انجام فعالیت ھای روزانھ نیستند، ب

می رود .تاالموتومی بھ عالئم دیگر پارکینسون کمک نمی کند و در بیماران مبتال بھ لرزش بیشتر از مبتالیان بھ 
 .پارکینسون نیز می تواند مفید باشد

جایگزینی ایمن تر برای پالیدوتومی و تاالموتومی ارائھ می دھد. از الکترودھای :  (DBS) یقتحریک مغز عم •
ر  کوچکی کھ برای تأمین نیروی الکتریکی بھ ھستھ زیر تاالموس یا گلوبوس پالیدوس، بخش ر د ھای عمیق مغز درگی

د و این شکل از تحریک بھ  .عملکرد حرکتی کاشتھ شده اند، استفاده می کند تعادل پیام ھای کنترل در مغز کمک می کن



م  DBS .در نتیجھ لرزش را سرکوب می کند ھ عالئ ی ل ھستھ ساب تاالمیک یا گلوبوس پالیدوس ممکن است در درمان ک
  . حرکتی اولیھ پارکینسون مؤثر باشد و ممکن است کاھش قابل توجھی در دوزھای دارویی ایجاد کند

  زندگی با پارکینسون

برای پارکینسون وجود ندارد، اما می توان عالئم بیماری را با استفاده از گزینھ ھای  قطعی حال حاضر درماناگرچھ در 
عالئم حرکتی بھ طور معمول شامل لرزش ، سفتی .داروھا و سایر روش ھای حمایتی کنترل کرد  مختلف از جملھ

مشکالت راه رفتن است. عالئم غیر حرکتی شامل عضالت ، برادیکینزیا (حرکت آھستھ)، عدم تعادل (مشکالت تعادل) و 
مشکالت خواب، تغییر بویایی، خستگی، افسردگی و اضطراب، اختالل در روند روانی، مشکالت دستگاه گوارش و 

  موارد دیگر می باشد. روش ھای غیر دارویی و حمایتی می توانند شامل موارد زیر باشند

 ورزش
تواند در تحرک شما چھ در کوتاه مدت و چھ در طوالنی مدت تفاوت بزرگی شروع یا ادامھ برنامھ ورزش منظم می 

ر  ایجاد کند. افراد مبتال بھ پارکینسون ھم چنین مزایای جسمی و روانی شنا، دوچرخھ سواری، رقص و حتی بوکس غی
ش پیاده روی، تماسی را گزارش می دھند. در حقیقت چندین مطالعھ تحقیقاتی نشان داده اند کھ روال ھای منظم ورز

 .کمک کند PD تمرین قدرتی می تواند بھ حفظ یا حتی بھبود، تحرک، تعادل و ھماھنگی در افراد مبتال بھ

  رژیم غذایی

ل  PD ھیچ رژیم غذایی برای ا توصیھ نمی شود، اما بھ طور کلی خوردن سالم ھمیشھ انتخاب خوبی است. بھ عنوان مث
ز، فیبر را افزایش می دھد و عالوه بر ارتقاء سالمت عمومی، می تواند خوردن چندین وعده میوه و سبزیجات در رو

ھای بدون الکل و کافئین باعث آب  بھ کاھش یبوست نیز کمک کند. ھمچنین نوشیدن مقدار زیادی آب یا سایر نوشیدنی
ز رسانی کافی بھ بدن می شود و احتمال بروز گرفتگی عضالت را کاھش می دھد. ھمچنین میوه و سبزیجا ر ا ت سرشا

  .آنتی اکسیدان ھا مانند زغال اختھ ، اسفناج و چای سبز نیز ممکن است برای رژیم شما مفید باشند

 

  ژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و آموزشی داردمطالب بخش مقاالت و انتشارات سایت گروه پاتوبیولو

 


