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ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ

Νυστέρι κατά της νόσου Πάρκινσον
Χειρουργική θεραπεία για στήριξη των ασθενών με Parkinson (Deep Brain Stimulation- DBS)  

Σήμερα, η χειρουργική θερα-
πεία που κυρίως εφαρμόζεται 
στη νόσο του Πάρκινσον  εί-

ναι  η διέγερση των υποθαλαμικών 
πυρήνων (Deep Brain Stimulation- 
DBS) η οποία διενεργείται με την 
εμφύτευση λεπτών ηλεκτροδίων 
στους υποθαλαμικούς πυρήνες και 
τη σύνδεσή τους με νευροδιεγέρτη  
ο οποίος τοποθετείται στο στήθος, 
κάτω από το δέρμα.  Η πιο πάνω μέ-
θοδος είναι πολύ αποτελεσματική 
σε ασθενείς με σοβαρά προβλήμα-
τα στην κινητικότητά τους και σοβα-
ρές δυσκινησίες (ακούσιες κινήσεις 
και δυστονίες).
Στην Κύπρο, τα τελευταία δέκα χρό-
νια έχουν χειρουργηθεί με τη μέθο-
δο DBS σε συνεργασία  της Γ΄ Νευ-
ρολογικής Κλινικής του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 
με κλινική του εξωτερικού, πάνω 
από 25 ασθενείς, οι οποίοι έχουν 
παρουσιάσει σημαντική βελτίωση 
και βρίσκονται υπό στενή παρακο-
λούθηση από ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό και με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό. Από το 2010 έχει ιδρυθεί 
και λειτουργεί ομάδα Λειτουργικής 
Νευροχειρουργικής στην Κύπρο 
(νευρολόγοι, νευροχειρούργοι, και 
νευροφυσιολόγοι) και από το 2012 
ξεκίνησε η χειρουργική αντιμετώ-
πιση της νόσου του Πάρκινσον και 
στην Κύπρο. Η πιο πάνω ομάδα λει-
τουργικής νευροχειρουργικής έχει 
διενεργήσει με απόλυτη επιτυχία τις 
πρώτες τρεις επεμβάσεις DBS στην 

Κύπρο, σε ασθενείς με νόσο Πάρ-
κινσον, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο 
στη Λευκωσία. Σύντομα, αναμένε-
ται να πραγματοποιηθούν ακόμα 
δύο επεμβάσεις DBS σε δύο νέους 
ασθενείς. Η μετεγχειρητική παρα-
κολούθηση και ρύθμιση των νευρο-
διεγερτών πραγματοποιείται από το 
Δρ Μάριο Παντζαρή.
Τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρ-
χίσει να αντιμετωπίζεται ο χρόνιος 
νευροπαθητικός πόνος που δεν 
αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική 
αγωγή, με χειρουργική τοποθέ-
τηση ηλεκτροδίου διέγερσης του 
Νωτιαίου Μυελού (Spinal Cord 
Neurostimulation), πάλι από την 
ομάδα λειτουργικής νευροχειρουρ-
γικής. Μέχρι σήμερα έχουν διενερ-
γηθεί στο Αρεταίειο Νοσοκομείο 
επτά επεμβάσεις των οποίων η 
παρακολούθηση και ρύθμιση των 
νευροδιεγερτών γίνεται από το Δρ 
Παντζαρή.  
Τέλος, μέσα στο 2013 διενεργήθηκε 
και η πρώτη χειρουργική θεραπεία 
περιπτώσεως δυστονίας (σοβαρών 
ακούσιων μυϊκών συσπάσεων), σε 
συνεργασία και πάλι με την ομάδα 
λειτουργικής νευροχειρουργικής 
του Αρεταίειου Νοσοκομείου, με 
την ενδοεγκεφαλική τοποθέτηση 
ηλεκτροδίων σε συγκεκριμένους  
πυρήνες βαθειά στον εγκέφαλο 
(εσωτερική μοίρα της ωχράς σφαί-
ρας). Η μετεγχειρητική παρακολού-
θηση και πορεία κρίνονται από το 
Δρ Παντζαρή ως ικανοποιητικές.   
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