
 پارکینسون چیست ؟ بیماری
 James  Parkinsonدکتر جیمز پارکینسون ، برای اولین بار توسط دانشمند بریتانیاییPD پارکینسون یا بیماری

 .میالدی توصیف شد و بنابراین نام این بیماری به او تعلق یافت ۸۱۸۱در سال 

این بیماری همان لرزش در وضعیت استراحت است که شیوع آن بیشتر در سنین پیری است اما در جوانان هم 
شود شیوع آن در تمام مناطق دنیا یکسان است یعنی درصد شیوع بیماری با تغییر در منطقه خیلی فرق  دیده می

که یک انتقال )ای به نام دوپامین  ده مادهکنن های ترشح بطور کلی این بیماری بر اثر از بین رفتن سلول. کند نمی
ای مغز موجب عالئم  های قاعده افزایش نسبت استیل کولین به دوپامین در غده. دهد است رخ می( دهنده عصبی

 .شود ترمور، سفتی عضالت و کندی حرکات می

 عالئم بیماری پارکینسون
 .شود مشخص می عالمت اصلی بیماری 4عالمت یا بیشتر از  2پارکینسون بر اساس 

 ارتعاش و لرزش دست و پا در حالت استراحت 
 کندی حرکات 
 سختی و خشک شدن دست و پا و بدن 
 نداشتن تعادل 

 . این چهار عالمت اصلی این بیماریست

حتیاجی نیز به درمان در مراحل اولیه بیماری، ارتعاش اندام مالیم و معمواًل در یک طرف بدن وجود دارد و ا
کند یا چیزی را برای  ندارد اما با پیشرفت بیماری فردی که دست لرزان خود را در جیب یا پشت خود پنهان می

گیرد، دیگر قادر به پنهان کردن لرزشهای شدید اندام به ویژه به هنگامی که  کنترل ارتعاش مدام در دست می
 .خواهد تمرکز بیشتری به خود دهد نیست می

 تشخیص بیماری پارکینسون
یک مولکول مرتبط با بیماری پارکینسون در نمونه آب نخاع بیمار  اند که در آن دانشمندان آزمایشی ابداع کرده

؛ این روش میتواند راه را برای تشخیص دادن سریع بیماری و همچنین درمان آن در ابتدای شود تشخیص داده می
 . بیماری به بیمار کمک کند
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 ماری پارکینسوندرمان بی
در درمان  سلژیلین و پریدن بی آمانتادین، (levodopa) لوودوپا این بیماری درمان قطعی ندارد اما داروهایی مثالً 

در این زمینه بسیار  کاردرمانی و فیزیوتراپی البته نقش. شود گاه از جراحی نیز استفاده می. شود آن تجویز می
تحقیقات جدید نشان داد خوردن مواد غذایی . شود محدودیت عملکرد می زیاد است زیرا مانع پیشرفت بیماری و

خوردن : محققان آمریکایی دریافتند. شود حاوی نیکوتین مانند فلفل و گوجه فرنگی به کاهش پارکینسون منجر می
 نیکوتین، مانند فلفل و گوجه فرنگی، ممکن است خطر ابتالء به بیماری( حتی مقدار کم)موادغذایی حاوی 

نفر  ۰۹۴و همکارانش در دانشگاه واشینگتن در سیاتل « سوزانسیرلس نیلسن»دکتر . دهد پارکینسون را کاهش می
ای  را که به تازگی به بیماری پارکینسون در درمانگاه دانشگاه مغز و اعصاب یا سازمان حفظ سالمت منطقه

 .تشخیص داده شده بودند را مورد بررسی قرار دادند

در این . نفر از افراد بدون شرایط عصبی به عنوان گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفت ۶۰۰از طرفی دیگر 
 .ای در رابطه با رژیم غذایی و استفاده از توتون و تنباکو را پر کردند کنندگان پرسشنامه تحقیقات، شرکت

گذارد، اما مصرف  ثیر نمیطور کلی خطر ابتالء به بیماری پارکینسون تأ محققان دریافتند که مصرف سبزیجات به
 -های تولید غذاهایی که منابع خوراکی از نیکوتین هستند خانواده گیاه گلدار با برخی از گونه-سوالناسه خوراکی

این تحقیقات همچنین نشان داد که فلفل در کاهش بیماری . خطر ابتالء به بیماری پارکینسون را کاهش داده است
در این مورد سیگار و قلیان که منبع سرشار از نیکوتین هستند کمک قابل . است تر عمل کرده پارکینسون قوی

های خطرناک دیگر که توسط  کنند؛ ولی به دلیل خطر ابتالء به بیماری توجهی برای پیشگیری از این بیماری می
 .شود شود، استفاده از این دخانیات توصیه نمی سیگار و قلیان در بدن ایجاد می

ماالریا، موفق به توقف بیماری  آمریکا با استفاده از داروهای درمان مک لین بیمارستانبه تازگی محققان 
است که  Nurr1 دهد که مغز دارای یک گیرنده پروتئینی به نام این تحقیقات نشان می. پیشرونده پارکینسون شدند

أیید سازمان غذا و داروی دو مورد از داروهای درمان ماالریا که به ت. کند دوپامینمحافظت می های از سلول
های عصبی  در واقع جسم سیاه پیام. دهد است، این گیرنده پروتئینی را مورد هدف قرار می رسیده (FDA) آمریکا

کند و این فرایند از طریق ماده شیمیایی دوپامین صورت  را از طریق نخاع به عضالت مختلف ارسال می
 .کند قال پیام عصبی به عضالت را تسهیل میاستفاده از این داروها فرایند انت. گیرد می

  

 


