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پارکینسون چیست؟

ژنراتیونورودبیماری.می باشدجهاندرنورودژنراتیوشایعبیماریدومینپارکینسون
نامیدهنورونکهشمامغزاصلیسلول هایآندرکهمی شودگفتهبیماریبه

نتواندشمامغزتامی شودباعثمسئلهاین.می روندبینازمروربهمی شوند
ایهبیماریانواعازیکیپارکینسونهمچنین.دهدانجامخوبیبهراخودفعالیت

ازراخودروحیوجسمیتواناییتدریجبهآنبهمبتالفردکهاستنورولوژیک
بربیشتریسرعتبامناسبدرمانیراهکارانتخابعدمصورتدرودادهدست
.شودمیافزودهآنعالئمشدت

ندهپیشروومدتطوالنیهمچنین،مزمنعصبیاختاللیکپارکینسونبیماری
است

Parkinson’s:انگلیسیبهپارکینسونبیماری Disease))سرواژهباPD))برای
James)پارکینسونجیمزبریتانیاییدانشمندتوسطبارنخستین Parkinson))در

.یافتتعلقاوبهبیماریایننامبنابراینوشدتوصیفمیالدی۱۸۱۷سال

مبتالافرادتمامیاصلدرامانامیدلرزانفلجرابیماریاینپارکینسونجیمزدکتر
.ندارندلرزشپارکینسونبیماریبه



علت ایجاد بیماری پارکینسون

.رودبیماری پارکینسون از شایع ترین بیماری های مخرب اعصاب به شمار می 

.مغز که بخشی از سیستم اعصاب است خود از بخش های مختلفی تشکیل شده است

ساقه مغز بخشی از مغز است کهه در قسهمت پهایینی مغهز قهرار دارد و خهود در بهر گیرنهده مغهز 
.میانی، پل مغزی و بصل النخاع می باشد

تنظهیم حرکهاتوجهود دارد کهه در ماده جسم سیاه درون ساقه مغز منطقه کوچکی تحت عنوان 
.نقش داردبدن

کهه یعنی ماده ی شهیمیایی)ساخت دوپامین در بیماری پارکینسون، سلول ها در جسم سیاه، 
را متوقهف مهی کننهد و در نتیجهه دوپهامین( در مغز به ارتباط سلول های عصبی کمهک مهی کنهد

ههای از بین رفتن سلول هایی که ترشح دوپامین را به عهده دارند مغز پیهامبا . یابدکاهش می 
الزم در مورد چگونگی حرکت و زمان حرکت را دریافهت نمهی کنهد و ایهن امهر باعهث از بهین رفهتن 

.تدریجی کنترل عضالت می شود



پارکینسهههون باعهههث از بهههین رفهههتن آن دسهههته از بیمهههاری 
ی از سلول هایی می شود که نقش تولید دوپامین در قسهمت

دوپامین مولکولی است که به مغز شهما کمهک. مغز را دارند
می کند تا یک سری از پیام ها را به سایر سهلول های مغهزی

. برساند

؛ از آنجایی که نقش این سلول ها کنترل حرکات بدن استاز 
بین رفتن ایهن نورون هها باعهث می شهود حرکهات شهما دچهار 

نتیجههه ایههن اخههتالالت حرکتههی دیههده شههدن . مشههکل شههود
ا عالئمی مانند لرزش، خشکی حرکات، اختالل در راه رفتن ی

.تعادل و غیره در پارکینسون است

افههزایش نسههبت اسههتیل کههولین بههه دوپههامین در عقههده هههای
.قاعده ای مغز موجب بروز عالئم پارکینسون می شود





چه عواملی باعث از بین رفتن سلولهای عصبی می شود؟

ی دهد، نیست که چرا از بین رفتن سلولهای عصبی مرتبط با بیماری پارکینسون رخ ممشخص 
ن حهال حارهر، اعتقهاد بهر ایهدر . اسهتاگرچه تحقیقات برای یافتن دالیل احتمالی در حال انجام 

.اری باشداست که ترکیبی از تغییرات ژنتیکی و عوامل محیطی ممکن است مسئولیت این بیم

عوامل ژنتیکی

 داروییعوامل پزشکی و

 غلططرز زندگی و عادات  اجتماعی

آلودگی ها و عوامل سمی  محیطی



سایر دالیل پارکینسونیسم

دی اصطالحی اسهت کهه بهرای توصهیف عالئهم لهرزش ، سهفتی عضهالت و کنه" پارکینسونیسم"
.حرکت افراد به کار می رود

کهه بهه بیماری پارکینسون شایعترین نوع پارکینسونیسم است، اما انهواع نهادری نیهز وجهود دارد
:علل خاصی ایجاد می شود

دارو پارکینسونیسم ناشی از • 

مغز اختالالت پیشرونده بعضی •  

مغزیبیماری عروق •  



نعوامل افزایش دهنده خطر ابتال به پارکینسو

عوامل ژنتیکی و سابقه خانوادگی ابتال به پارکینسون

 (این بیماری در مردان شیوع باالتری دارد)جنسیت

وارد شدن رربه به سر در گذشته

آسیب مغزی

قرار گرفتن در معرض آالینده ها مانند آفت کش ها، حشره کش  ها و آلودگی هوا

استرس و تنش های روحی طوالنی مدت

رژیم های غذایی حاوی مقادیر باالی چربی های اشباع نشده

  کمبود اسیدفولیک، ویتامینD  وB12 در رژیم غذایی

 دیابتبیماری هایی مانند

کافئین



زنگ خطر پارکینسون

وقهات بهه وقتی مردم در مورد بیماری پارکینسون صحبت می کنند ، تصویری که بیشهتر ا
ذهن خطور می کند مربوط به یک فرد مسن است کهه دسهتان یها بهدنش مهی لهرزد و در 

سهال گذشهته شهروع بهه کشهف برخهی از ۱5تحقیقات در طهول اما . داردحرکت مشکل 
.استتغییرات و عالئم پارکینسون بسیار زودتر از بروز عالیم جدی بیماری نموده 

گههاهی اوقههات ایههن عالیههم اولیههه  مههدت ههها قبههل از تغییههرات حرکتههی کههه بیشههتر افههراد بهها
.پارکینسون به آن دچار می شوند قابل رویت است 



بنابراین شناختن این عالیم هشدار دهنده اولیه از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان 
.می دهد که شما در معرض ابتال به بیماری پارکینسون هستید

از دست دادن حس بویایی

بی قراری در شب

یبوست

ارطراب و افسردگی



عالئم حرکتی اولیه

 (آرام شدن حرکت)برادیکینسیا

 استراحت که معموال از یک پا و یک طرف بدن شروع می شودرعشه درحال.

 در این حالت انجام امور روزمره با مشکالتی روبرو می شودعضالت که خشک شدن یا سفتی.

حرکت، بلند شدن از روی صندلی، درازکشیدن، استفاده از حرکات بدن برای اشاره کردنمانند 
انگشتان صحیح 

 هنگام ایستادن دچار عدم ثبات یا اختالل در تعادل واست فرد ممکن تعادل که طرز ایستادن و
.شودهماهنگی 



عالئم حرکتی ثانویه

 شدنتمایل به خم

کوفتگی

گام های کوتاه و نامنظم

 (حرکت صحیح انگشتان)نقص در حرکت صحیح

نقص در هماهنگی حرکات

حرکات غیر ارادی و اختالل کشیدگی طبیعی عضالنی

(  بدون حرکتی در صورت)برخی هنگام صحبت بی توجه به نظر می آیند . فقدان حالت های چهره
.برخی دیگر به شکل ثابت خیره می مانند و چشمانشان پلک نمی زند

ان فرد مبتال صدای مالیمی دارد و کلمات به صورت تند یا آهسته بی-مشکل در صحبت کردن
.ممکن است هنگام صحبت برخی از کلمات تکرار و یا حذف شوند. می شوند

دستان بدون حرکت در هنگام راه رفتن





بیماری پارکینسونعوارض 

افسردگی و ارطراب

اختالل خواب

 مشکالت ادراری

 یبوست

زوال عقل

فشار خون

از دست دادن حس بویایی



تشخیص

 روش های تصویر برداری مانندMRIبرای بررسهی عالئهم سهکته یها تومهور :یا سی تی اسکن
یا سی تی اسکن بیشتر بیمهاران  MRIاگر سکته یا تومور مغزی وجود نداشته باشد، . مغزی

.مبتال به پارکینسون عادی است

 بیماریاسکن چشم برای تشخیص پارکینسون در مراحل اولیه

PET ( نگاری با نشهر پهوزیترونمقطع )ت ایهن آزمهایش تصهویرنگاری قهادر اسهت تها گاهی اوقها
.دهدکاهش دوپامین در مغز را تشخیص 

ن در پژوهشگران آزمایشی ابداع کرده اند که در آن یهک مولکهول مهرتبط بها بیمهاری پارکینسهو
بیمهار تشهخیص داده می شهود؛ ایهن یافتهه می توانهد راه را بهرای نخهاعی _مهایع مغهزینمونه 

.تشخیص زودهنگام این بیماری و تقویت چشم انداز درمان آن هموار کند



تشخیص، بیمار باید حداقل از چهار عالمت مهم بیماری دوتای آنها را داشته باشد تا برای 
:املچهار عالئم مهم بیماری ش. متخصص اعصاب بتواند صحت بیماری را بدرستی تایید کند

 لرزشرعشه یا

 (آرام شدن حرکت)برادیکینسیا

 تنهخشکی دستها، پاها و

افتادنمشکالت تعادل و احتمال -بی ثباتی ورعیت

تال اگرچه احتمال اب)دلیل این که پارکینسون اغلب در افراد میانسال و سالمند رخ می دهد به 
ه ممکن است عالئم بیماری با عوارض دوران سالمندی اشتباه گرفت( افراد جوان نیز وجود دارد

.شوند که این امر سبب تاخیر در کنترل و درمان بیماری می شود



درمان های جدید در پارکینسون

 نسون ، موفق به توقف بیماری پارکیداروهای بیماری ماالریااخیرا دانشمندان با استفاده از
.  شده اند

 نیز از روش های جدید درمان پارکینسون است؛ به این صورت که ژن های موثر ژن درمانی
ش در ترشح دوپامین از طریق یک ویروس غیربیماری زا به مغز وارد می شود و منجر به افزای

.سطح دوپامین می گردد

 های بنیادی از مغر استخوان استخراج در این روش سلول استفاده از سلول های بنیادی
امین می شوند و در آزمایشگاه در پروسه ای پیچیده تبدیل به سلول های تولید کننده دوپ

.می گردند



دارو درمانی

یها تر این داروها با تحریک سلولهای باقیمانده موجود در جسم سیاه برای ایجاد دوپامین بیش
. کار می کنندشده مهار برخی از استیل کولین تولید 

 شود لوودوپا استداروی دوپامینرژیکی که در پارکینسون استفاده میمهم ترین.

موجب کنترل لرزش و سفتی عضالنی می شود: داروهای آنتی کلینرژیک.

 داروی رههد ویروسههی کههه موجههب کههاهش سههفتی و لههرزش و بههرادی : هیدروکلریههد آمانتههادین
.کینزی می شود

کهه بهرای ( ول و پرامیپکسهروپینیهرول مزیالت، بروموکریپتین پرگولید، )آگونیست های دوپامین
أثیر به تأخیر انداختن شروع مصرف کربی دوپا یا به عنوان درمهان ثانویهه زمهانی کهه لوودوپها ته

.خود را از دست داده،استفاده می شوند

مهار کننده های مونو آمینواکسیداز برای مهار تخریب دوپامین مصرف می شوند.

داروهای آنتی هیستامین



ورزش در پارکینسون

زش در نتیجه بیماران پارکینسون مهی بایسهت ور. در بدن می شودترشح دوپامین ورزش موجب 
.را در برنامه روزانه خود قرار دهند

اهش کهو بهبود عملکرد عضالنی، افزایش تعادلهایی مانند یوگا، پیاده روی و شنا باعت ورزش 
.در این بیماران می شودسفتی عضالت

کتهی بازی ها و ورزش های ریتمیک به همراه موسیقی برای تشویق بیشهتر و ایجهاد فیهدبک حر
.موثرهستندبسیار 

این بیماران برای شروع حرکت مشکل دارند، انجام حرکات نوسانی برای آغاز حرکت کمهکچون 
.کننده است

.بایسههتندقبهل از بلنهد شهدن از روی صههندلی تنهه را بهه عقهب و جلههو حرکهت بدهنهد و بعهد مهالال 
نسون همچنین در تحقیقات به عمل آمده مشخص شده رقصیدن در بهبود راه رفتن بیماران پارکی

.بسیار موثر است
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