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ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η μελέτη της επίδρασης των 
παρεμβατικών προγραμμάτων άσκησης στο νερό στις κινητικές μειονεξίες, που 
παρουσιάζουν οι ασθενείς με Parkinson.



ΟΡΙΣΜΟΣ

Η νόσος του Parkinson είναι μια χρόνια προοδευτική εκφυλιστική διαταραχή του 
ΚΝΣ, που οφείλεται στην απώλεια νευρικών κυττάρων ορισμένων βασικών 
γαγγλίων του εγκεφάλου (μέλαινα ουσία), τα οποία παράγουν ντοπαμίνη 
(DeMaagd et al, 2015).   

 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ PARKINSON

• Γενετικοί παράγοντες. Η νόσος του Parkinson δεν είναι κληρονομική, ωστόσο 
15-25% των ατόμων με Parkinson έχουν συγγενή με την ίδια ασθένεια.

• Περιβαλλοντικοί παράγοντες. Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι η παρατεταμένη 
έκθεση σε συγκεκριμένα χημικά προϊόντα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο 
εκδήλωσης της νόσου, όπως εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κ.ά. (Savit et al, 2006).   



ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητικά συμπτώματα (Jankovic, 2008)

• Τρόμος

• Bραδυκινησία

• Δυσκινησία

• Aκαμψία

• Αστάθεια

• Πάγωμα της βάδισης

Μη κινητικά συμπτώματα (Jankovic, 2008)

• Δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος

• Νευροψυχιατρικές διαταραχές 

• Διαταραχές ύπνου

• Αισθητήρια συμπτώματα  



ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κλίμακα  H & Y (Ηoern & Yahr)

•Τα στάδια της νόσου διαβαθμίζονται προοδευτικά από το 1 έως το 5. Κάθε αριθμός προσδιορίζει το βαθμό μειονεξίας που 

παρουσιάζει η κινητικότητα των ασθενών (Bhidayasiri et al, 2012). 

Κλίμακα UPDRS (Unifed Parkinson΄s Disease Ratng Scale)

•Χωρίζεται σε 4 κύριους τομείς (Qutubuddin et al, 2005) : 

•Διανοητική δραστηριότητα, διάθεση, συμπεριφορά.

•Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

•Κινητική εξέταση. 

•Κινητικές επιπλοκές. 

Κλίμακα BBS (Berg Balance Scale)

•Η κλίμακα BBS αξιολογεί την ικανότητα ισορροπίας μέσα από δεκατέσσερις ασκήσεις της καθημερινής ζωής, όπως η 

διατήρηση της θέσης ή της κίνησης του ασθενούς, μειώνοντας σταδιακά τη βάση στήριξης (Qutubuddin et al, 2005).



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

H φαρμακευτική αγωγή

Η χειρουργική επέμβαση 

Η άσκηση



ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ KAI ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ  PARKINSON 
 

Η υδρογυμναστική επιδρά ευεργετικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε άτομα με 
Parkinson. Αυτό οφείλεται στις αρχές και στις ιδιότητες του νερού (Torres-Ronda et al, 2014). 

• Η άνωση διευκολύνει πολύ τις κινήσεις των άνω και κάτω άκρων αλλά και της σπονδυλικής 
στήλης. 

• Η αντίσταση του ρευστού έχει ως συνέπεια την αύξηση της αντίστασης στις κινήσεις που 
γίνονται μέσα σε αυτό με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των μυών. 

• Υδροστατική πίεση. Η πίεση που ασκείται στο στήθος οδηγεί στην αποβολή περισσότερου αέρα 
από τους πνεύμονες με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος.

• H θερμοκρασία του νερού για θεραπευτικούς λόγους κυμαίνεται μεταξύ 31ο-35ο C. Σε 
συνδυασμό με τις προαναφερθείσες ιδιότητες του νερού μειώνει τον μυϊκό σπασμό, την 
ευαισθησία στον πόνο και παράλληλα βοηθάει στη μυϊκή χαλάρωση (American Parkinson 
Disease Associaton, Inc). 

• Η εκτέλεση ασκήσεων σε διαφορετικό περιβάλλον βαρύτητας μπορεί να οδηγήσει τους ασθενείς 
να μετατρέψουν μια αυτόματη κίνηση σε μια εθελοντική κίνηση που βελτιώνει τη μάθηση 
(Volpe et al, 2014)



ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ PARKINSON

Συγγραφείς Δείγμα Διάρκεια
συχνότητα

Στοιχεία επιβάρυνσης Προσαρμογές

Reuter et al. (1999). 16
Ασθενείς

14 εβδομάδες,
1 συνεδρία/εβδομάδα,
60'/συνεδρία.

Μυϊκή ενδυνάμωση,
κινητικός έλεγχος, 
ισορροπία.

Σημαντικές βελτιώσεις βάσει της 
κλίμακας UPDRS (p<0.0001), CURS 
(p<0.0001) και BMT (p<0.0001).

Ayan et al. (2012). 13
Ασθενείς

12 εβδομάδες,
2 συνεδρίες/εβδομάδα,
60'/συνεδρία.

Ασκήσεις ισορροπίας, 
δύναμης, συντονισμού.

Σημαντικές αλλαγές βάσει της κλίμακας 
PDQ-39 I-II (p≤0.05), της κλίμακας 
UPDRS-II (p≤0.05), BI (p≤0.01), SFT 
flexibility,
(p≤0.05), SFT aerobic (p≤0.01).

Pellecchia et al. (2004). 20
Ασθενείς

20 εβδομάδες,
1 συνεδρία/εβδομάδα,
60'/συνεδρία.

Ασκήσεις συντονισμού 
άκρων- κορμού.

Σημαντικές βελτιώσεις βάσει της 
κλίμακας UPDRS-II (p<0.002), UPDRS-III 
(p<0.001), SaPDDS (p<0.001).

Pospíšil et al. (2007). 9
Ασθενείς

12 εβδομάδες,
1 συνεδρία/εβδομάδα,
60'/συνεδρία.

Ασκήσεις ισορροπίας. Σημαντική μείωση στην κλίμακα H&R 
(p≤0.05) and DBP values (p≤0.05).

Sage et al. (2011). 12
Ασθενείς

10-12 εβδομάδες,
3 συνεδρίες/εβδομάδα,
60'/συνεδρία.

Ασκήσεις αερόβιες, 
ισορροπίας, δύναμης.

Δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση βάσει 
της κλίμακας UPDRS-III (p>0.05).

Vivas et al. (2011). 6
Ασθενείς

4 εβδομάδες,
2 συνεδρίες/εβδομάδα,
45'/συνεδρία.

Κινητικότητα κορμού, 
σταθερότητα στάσης, 
αλλαγή θέσεων και
μεταφορά σώματος, 
ασκήσεις με τη μέθοδο 
Halliwick.

Σημαντικές βελτιώσεις βάσει της 
κλίμακας BBS (p=0.010)  και UPDRS 
(p=0.036).



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
PARKINSON

• Βελτίωση της ισορροπίας (Pospisil et al, 2007.), της ταχύτητας, του μήκους του διασκελισμού και 
του χρόνου στροφής (Vivas et al, 2011)

• Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής και της μυϊκής δύναμης (Sage et al, 2011; Ayan et 
al, 2012; Pellechia et al, 2004)

• Βελτίωση της ευκαμψίας (Pellechia et al, 2004)

• Βελτίωση της κινητικής λειτουργίας (Sage et al, 2011; Ayan et al, 2012; Reuter et al, 1999)

• Δεν παρατηρήθηκε βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας (Ayan et al, 2012)



   ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Οι Petzinger et al. (2011) μελέτησαν την επίδραση της άσκησης σε εγκεφάλους ποντικιών. 
Διαπίστωσαν ότι η άσκηση δε μετέβαλλε, ούτε την ποσότητα των νευρώνων, αλλά ούτε και την 
ποσότητα της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο των ζώων. Παρατήρησαν όμως, ότι σε αυτά που 
ασκήθηκαν τα εγκεφαλικά κύτταρα χρησιμοποιούσαν την ντοπαμίνη πιο αποτελεσματικά. 
Επίσης, ανακάλυψαν πως η άσκηση συμβάλλει σε αυτό τροποποιώντας περιοχές του 
εγκεφάλου, όπου λαμβάνονται σήματα ντοπαμίνης (μέλαινα ουσία, βασικά γάγγλια).

• Οι Speelman et al. (2011) χρησιμοποιώντας ζωϊκά μοντέλα παρατήρησαν ότι η άσκηση αυξάνει 
και προκαλεί τους ωφέλιμους νευροτροφικούς παράγοντες και ιδιαίτερα εκείνον που παράγεται 
από νευρογλοία (GDNF), ο οποίος μειώνει την ευπάθεια των νευρώνων της ντοπαμίνης.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η άσκηση στο νερό αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για τους ασθενείς με Parkinson που 
δυσκολεύονται να ασκηθούν σε ξηρό περιβάλλον εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
(Zotz et al, 2013). Περαιτέρω μελέτες όμως απαιτούνται  για την κατανόηση των επιδράσεων της 
υδρογυμναστικής στα κινητικά προβλήματα, που δημιουργεί η ασθένεια του Parkinson, καθώς και 
για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της άσκησης, ώστε να αποκομιστούν τα μέγιστα 
οφέλη με ασφάλεια.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !
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