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ΕΙΣΑΓΩΓΗ — ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ονομάζουμε νευροεκφυλιστικές παθήσεις τις διαταραχές του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος οι οποίες έχουν ως κοινή παθολογική 
διαδικασία την προοδευτική απώλεια νευρικών κυττάρων (νευρώ-
νων), τα οποία βρίσκονται σε διακριτές περιοχές του κεντρικού 
νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Η ταξινόμηση των νευροεκφυλιστικών 
παθήσεων βασίζεται προς το παρόν στην προεξάρχουσα κλινική 
εικόνα, στην ανατομικο-λειτουργική εντόπιση, στον τύπο των 
νευρικών κυττάρων που κατά προτεραιότητα βλάπτονται, καθώς 
και στην υπεύθυνη παθογόνο πρωτεΐνη η οποία εμπλέκεται στην 
εκφυλιστική διαδικασία. Η προκύπτουσα κλινική εικόνα σχετίζεται 
με τη διαταραχή του ανατομικο-λειτουργικού συστήματος ή δικτύου 
στο οποίο κατά κύριο λόγο συμμετέχει η προσβεβλημένη περιοχή 
(περιοχές εγκεφαλικού φλοιού, βασικά γάγγλια, παρεγκεφαλίδα, 
εγκεφαλικό στέλεχος κ.λπ.) και περιλαμβάνει διαταραχές της κίνη-
σης, έκπτωση των νοητικών λειτουργιών (άνοιες), του λόγου και 
των δεξιοτήτων (αφασίες, απραξίες), αισθητικές και αισθητηριακές 
διαταραχές, διαταραχές του μεταιχμιακού (limbic) και αυτόνομου 
νευρικού συστήματος (ΑΝΣ) ή, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
συνδυασμό αυτών, λαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο γνωρίσματα 
συνδρόμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκφυλιστική διαδικασία, 
αν και χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από την προσβολή κάποιου 
συγκεκριμένου νευροδιαβιβαστικού συστήματος, αυτό δεν σημαί-
νει ότι δεν επηρεάζει και άλλα νευροδιαβιβαστικά συστήματα. Για 
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παράδειγμα, στη νόσο του Πάρκινσον (ΝΠ) το νευροδιαβιβαστικό 
σύστημα που κατά κύριο λόγο βλάπτεται είναι το ντοπαμινεργικό. 
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα συστήματα νευροδιαβίβασης, όπως 
το χολινεργικό, το σεροτονινεργικό κ.λπ., παραμένουν άθικτα.

Οι διαταραχές της κίνησης (movement disorders) περιλαμβά-
νουν τα νευρολογικά σύνδρομα στα οποία το βασικό γνώρισμα 
είναι είτε μια μη φυσιολογική, ακούσια (μη ελεγχόμενη) αύξηση 
της κινητικότητας, η οποία ονομάζεται υπερκινησία ή δυσκινησία 
και η οποία λαμβάνει τη μορφή της χορείας ή της δυστονίας, είτε 
μια ελάττωση (υποκινησία) των εκούσιων και αυτόματων κινήσεων 
που ΔΕΝ σχετίζεται με την αδυναμία ή τη σπαστικότητα (Fahn et 
al., 2011). Η υποκινησία χαρακτηρίζεται από πτωχή και βραδεία 
εκδήλωση, καθώς και μειωμένο εύρος κίνησης, και αναφέρεται 
ως βραδυκινησία (bradykinesia). Η βραδυκινησία αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό των παρκινσονικών συνδρόμων (παρκινσονισμός), 
συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Πάρκινσον (Postuma R. 
et al., 2015), ενώ η χορεία του Huntington και η δυστονία είναι 
σύνδρομα χαρακτηριστικά της υπερκινητικής ή δυσκινητικής 
διαταραχής (Fahn et al., 2011· Στάθης Π., 2018).

* Προσοχή στους όρους δυστονία-dystonia (ακούσιες, παρατεταμένες ή δια-
λείπουσες μυϊκές συσπάσεις που προκαλούν παθολογικές, συχνά επαναλαμ-
βανόμενες στροφικές κινήσεις ή/και στάσεις), δυσκινησία-dyskinesia (ακούσια, 
ανεξέλεγκτη αύξηση της κινητικότητας) και δυσκαμψία-rigidity (συγκεκριμένου 
προτύπου, συνήθως παρκινσονικού ή, όπως συχνά αναφέρεται, εξωπυραμι-
δικού, διαταραχή του μυϊκού τόνου).

Η βραδυκινησία (υποκινησία)  
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό  
των παρκινσονικών συνδρόμων,  

ενώ η χορεία και η δυστονία  
είναι σύνδρομα χαρακτηριστικά  

της υπερκινητικής ή δυσκινητικής διαταραχής
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Κατάταξη των παρκινσονικών διαταραχών

* 	
Πρωτοπαθής ή Ιδιοπαθής νόσος του Πάρκινσον  
(Primary or Ιdiopathic Parkinson’s disease). Γενετικές 
μορφές.

* Δευτεροπαθής παρκινσονισμός  
(λοίμωξη, τοξίνες, φάρμακα, όγκοι, κρανιοεγκεφαλική κάκω-
ση, αγγειακός, μεταβολικός)

* Επαυξημένα Παρκινσονικά Σύνδρομα – ΕΠΣ  
(Parkinson’s plus syndromes)

 • Πολυσυστημική Ατροφία – ΠΑ  
(Multiple System Atrophy – MSA) ή Ατροφία Πολλαπλών 
Συστημάτων 

 •  Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση – ΠΥΠ  
(Progressive Supranuclear Palsy – PSP) 

 •  Φλοιοβασική Εκφύλιση – ΦΕ  
(Cortico Basal Degeneration – CBD)

 • Άνοια Σωματίων Lewy (Dementia of Lewy Bodies – DLB) 

* Επιπλεγμένος με Άνοια Παρκινσονισμός τύπου Guam 

* Παρκινσονισμός των Ανοιών  
(Alzheimer’s, Μετωποκροταφικής Άνοιας (εκφύλισης), νόσου 
Creutzfelt-Jackobs

* Κληρονομικο-εκφυλιστικές διαταραχές: Νόσος Wilson, Νευ-
ροεκφύλιση, με συσσώρευση σιδήρου (Neurodegeneration 
Brain Iron Accumulation), Παρκινσονισμός σχετιζόμενος με 
μεταλλάξεις του γονιδίου PLA2G6, νόσος του Huntington, 
Νωτιοπαρεγκεφαλιδικές εκφυλίσεις-αταξίες μετά παρκινσο-
νισμού (Spinocerebellar degenerations-ataxias SCA 2, SCA 3, 
SCA 17), Νευροακανθοκυττάρωση, νόσος Niemann-Pick 
τύπου C με παρκινσονισμό, νόσος Gaucher.

* Δυστονία με ανταπόκριση στη λεβεντόπα (Dopa-responsive 
dystonia), Περιπτώσεις παρκινσονισμού με SPECT βασικών 
γαγγλίων άνευ στοιχείων ντοπαμινεργικής δυσλειτουρ-
γίας (Scans Without Evidence of Dopaminergic Dysfunc-
tion-SWEDDs)



4 ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πολύ συχνά οι κινητικές δι-
αταραχές και η νοητική έκπτωση συνυπάρχουν, με αποτέλεσμα 
την αλληλεπικάλυψη των διαφόρων εκφυλιστικών οντοτήτων όχι 
μόνο σε σχέση με τα κλινικά, αλλά και τα παθολογοανατομικά τους 
χαρακτηριστικά (Espay A.J. & Litvan I., 2011). Αυτή η δυσχερής 
οριοθέτηση έχει από καιρού πυροδοτήσει εκτενή διάλογο για 
την εγκυρότητα της κατάταξης των διαφόρων νευροεκφυλιστικών 
παθήσεων (Armstrong R.A., 2012· Merello M. & Rossi M., 2014).

Προς τούτο κρίθηκε αναγκαία η παράθεση μίας αδρής κλινικής 
κατάταξης και των ανοιών και ανοϊκών συνδρόμων (Merello M. & 
Rossi M., 2014). Αρκετά από αυτά εμφανίζουν και παρκινσονισμό, 
όπως για παράδειγμα κάποιες μορφές Μετωποκροταφικής Άνοιας 
(Εκφύλισης) (Boeve BF, Hutton M., 2008).

Κατάταξη των ανοιών 

* Άνοια τύπου Alzheimer (Dementia of Alzheimer’s type – DAT)

* Άνοια τύπου μετωπιαίου λοβού και εντοπισμένες, τύπου 
Pick διαταραχές (Dementia of frontal lobe type and Pick 
disorders)

 • Μετωποκροταφική εκφύλιση: Ποικιλία με διαταραχή της 
συμπεριφοράς (Behavioral variant of Frontotemporal 
Lobar Degeneration – FTLD)

 • Πρωτοπαθής Προϊούσα Αφασία (Primary Progressive 
Aphasia – PPA)

 � Σημασιολογική Άνοια (Semantic Dementia)
 � Με δυσπροσωδία και αγραμματισμό (Nonfluent 

variant)
 � Με λογοπενία (Logopenic variant)

* Άνοια με παρκινσονισμό
 • Διάχυτος Άνοια σχετιζόμενη με τα Σωμάτια Lewy (DLBD)
 • Ποικιλίες Μετωποκροταφικής εκφύλισης (Frontotemporal 

Lobar Degeneration – FTLD)
 • Άνοια της νόσου του Πάρκινσον (Parkinson’s Disease 

Dementia – PDD)
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* Άνοιες οφειλόμενες στα prions (Dementias due to prions)

* Ανοϊκά σύνδρομα: Φλοιοβασική εκφύλιση, Προϊούσα υπο-
πυρηνική παράλυση, Νόσος του Huntington, Νωτιοπαρεγκε-
φαλιδικές εκφυλίσεις (αταξίες), άλλα

* Μη εκφυλιστικές άνοιες 
 • Αγγειακές
 • Άλλης αιτίας


