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Το ΙΝΓΚ πρωτοπορεί στη µάχη για την καταπολέµηση της νόσου

Ο στόχος της Παγκόσµιας Ηµέρας Πάρκινσον είναι η 

ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο Πάρκινσον. Παρόλο που 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 1,2 εκατοµµύρια άνθρωποι 

επηρεάζονται από τη νόσο Πάρκινσον,  µεγάλο ποσοστό του 

γενικού πληθυσµού έχει πολύ περιορισµένη γνώση για την 

ασθένεια αυτή.

Η νόσος Πάρκινσον είναι  νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει 

περίπου 1-2% του πληθυσµού, ηλικίας µεγαλύτερης των 65 

χρόνων. Είναι µια σύνθετη νόσος, στην οποία τα νευρικά κύτταρα 

που παράγουν το νευροδιαβιβαστή ντοπαµίνη µειώνονται σε 

αριθµό και οι επιπτώσεις της είναι τόσο σωµατικές, όσο και 

ψυχολογικές. Με την εξέλιξη της νόσου όλο και περισσότερα 

κέντρα και λειτουργίες επηρεάζονται. Αυτό οδηγεί σε  επιδείνωση 

των κινητικών και των µη κινητικών συµπτωµάτων. 

Κυριότερα κινητικά συµπτώµατα είναι τρόµος των άκρων, 

βραδυκινησία, δυσκινησία και αστάθεια στην όρθια θέση. Στα µη 

κινητικά συµπτώµατα περιλαµβάνονται πόνος, ακράτεια,  

δυσκοιλιότητα, διαταραχές ύπνου, κόπωση, διαταραχές µνήµης, 

άγχος και κατάθλιψη. Ο αντίκτυπος αυτών των συµπτωµάτων 

στην καθηµερινή ζωή του ατόµου µε νόσο του Πάρκινσον είναι 

τεράστιες.

Το ΙΝΓΚ ανοίγει νέους δρόµους στην έρευνα

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου τιµά την 

Παγκόσµια Ηµέρα Πάρκινσον µέσω της διεξαγωγής δύο 

ερευνητικών προγραµµάτων, µε στόχο την ανεύρεση και 

κατανόηση των γενετικών και περιβαλλοντικών καθοριστικών 

παραγόντων της νόσου Πάρκινσον.

Το Τµήµα Βιοχηµικής Γενετικής, κάτω από την επίβλεψη της ∆ρ. 

Ανθής ∆ρουσιώτου, διεξάγει έρευνα µε στόχο τη διερεύνηση 

µεταλλάξεων στο γονίδιο της νόσου GAUCHER (GBA1) ως 

γενετικού παράγοντα προδιάθεσης για τη νόσο Πάρκινσον. Στο 

πλαίσιο της µελέτης αυτής θα µετρηθεί η ενεργότητα του ενζύµου 

της β-γλυκοζιδάσης σε δείγµα αίµατος από Κύπριους ασθενείς. Σε 

περίπτωση υπολειτουργίας του ενζύµου θα γίνει ανάλυση DNA 

για την ανίχνευση των υπευθύνων µεταλλάξεων. Της 

δειγµατοληψίας αίµατος από τους ασθενείς θα προηγηθεί 

νευρολογική εξέταση.

 Επίσης, θα ζητηθεί όπως ληφθούν βιολογικά δείγµατα και από 

τους συνοδούς των ασθενών, στο πλαίσιο σύγκρισης των 

παραµέτρων µε φυσιολογικά άτοµα.

Παράλληλα, η Νευρολογική Κλινική ∆ µε επικεφαλής τη ∆ρ. Ελένη 

Ζαµπά-Παπανικολάου, διεξάγει επιδηµιολογική µελέτη µε σκοπό 

τη διερεύνηση περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη της νόσου. Για το λόγο αυτό θα 

στρατολογηθεί µια οµάδα µε υγιή άτοµα και µια οµάδα µε 

Κύπριους ασθενείς, διαγνωσµένους µε τη νόσο Πάρκινσον. Και 

από τις δύο οµάδες θα ζητηθεί όπως συµπληρωθεί ένα 

ερωτηµατολόγιο για τον τρόπο ζωής, τις συνθήκες και το ιατρικό 

ιστορικό των ατόµων και θα παρθεί δείγµα αίµατος για τη 

διερεύνηση γονιδίων που φέρονται να εµπλέκονται στην ανάπτυξη 

της νόσου. Η σύγκριση των ευρηµάτων ανάµεσα στις δύο οµάδες, 

θα δώσει απαντήσεις ως προς το ποιοι παράγοντες διαφέρουν 

ανάµεσα στις δύο οµάδες και µπορεί να σχετίζονται µε την 

εµφάνιση της νόσου.

Και τα δύο ερευνητικά προγράµµατα έχουν εγκριθεί από την 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και βρίσκονται στο στάδιο της 

στρατολόγησης εθελοντών και συλλογής δειγµάτων. 
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Η κόκκινη τουλίπα καθιερώθηκε ως το Παγκόσµιο Σύµβολο για τη 

Νόσο Πάρκινσον. Η τουλίπα έχει υιοθετηθεί και αποτελεί το 

σύµβολο πολλών οργανισµών και οµάδων σε όλον τον κόσµο 

που δραστηριοποιούνται γύρω από τη Νόσο Πάρκινσον. 

Είναι η τουλίπα µε το όνοµα «∆ρ. Τζέιµς Πάρκινσον».
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