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Sjúkraþjálfari



Aukinn skilningur á parkinsonsveiki
● Parkinsonsveiki sé Prion-sjúkdómur

○ ígræddar dópamín frumur smitast
○ 50% minni líkur ef skorið á Vagus taug

● Farið að hugsa um “Prótein sjúkdóma” (proteinopathies) sem einn flokk
○ Synucleinopathies
○ Tau-pathies
○ TDp-43opathies

● Verið að reyna að finna betri “biomarkers”, t.d PARS study. http://www.ppmi-
info.org/  ekki síst vegna einstaklingsmuns (t.d. 20-70% tap á DA-frumum 
veldur einkennum

http://www.ppmi-info.org/
http://www.ppmi-info.org/






Leitin að lækningu



Leitin að lækningu
● Bólusetning?

○ Aktív: Hefðbundin - láta ónæmiskerfið ráðast á alpha synuclein
■ AFFITOPE (frá AFFiRis) - lyf sem veldur active immunisation en bara á Phase 1 study. Verið að prófa einnig fyrir 

MSA - allt á Phase 1.
○ Passív: Bóluefni tekið beint inn

■ PRX002 (frá Prothena) - alpha synuclein mótefni: “The company tested its drug in 40 healthy volunteers and 
found that, in addition to safety, treatment was associated with lower alpha-synuclein levels, a promising but 
early finding.” (www.michaeljfox.org)

○ Passa upp á sjálfsofnæmi!!

http://www.michaeljfox.org


Hægja á sjúkdómnum
● Hreyfing!!
● 1 mg/dag Rasagiline (Azilect)?
● Grænt og svart te?
● Koffín og nikótín plástrar?
● Býflugnaeitur?
● Glutathione?
● Níkótín?
● Glucagon like peptide 1 receptor?
● Byrja lyfjameðferð snemma - engar vísbendingar um að það sé betra að bíða



Byrjandi (prodromal) parkinsonsveiki
● Fengum töflu með þekktum áhættuþáttum og með einfaldri formúlu má reikna 

líkur á “byrjandi parkinsonsveiki”
● Verður nákvæmari og nákvæmari eftir sem rannsóknum fjölgar



Hreyfing/Þjálfun
● Þarf ekkert að ræða….það bara virkar til að stækka hreyfingar og gera þær 

hraðari, m.a. göngu, styrk, jafnvægi
● Hversu mikið, lengi, ákaft og hvernig?  www.reykjalundur.is, smella á 

“sjúklingar og aðstandendur” → tauga- og hæfingarteymi” → “parkinsonsveiki” 
→ “fræðslumyndbönd” → “hægðu á sjúkdómnum með hreyfingu”

● Ath...vantar rannsóknir til að meta besta “skammt” hreyfingar

http://www.reykjalundur.is


Hreyfing/Þjálfun
● Tilvísunartíðni 2008 í Bretlandi 55%, sem sagt 45% sem var ekki vísað í 

sjúkraþjálfun
● Væntanlega betra hér á landi
● 1990 fyrstu almennilegu rannsóknir um gagnsemi sjúkraþjálfunar, en síðan 

hefur orðið aukning með veldishraða



Þjálfun gegn dettni
● Rannsóknir:

○ Goodwin 2011
○ Li 2012
○ Morris 2015
○ Canning 2015

● Bara Li og Morris sem fengu marktæk áhrif.
● Engin árangur þegar fólk er komið með verulegan sjúkdóm

○ þá hugsa um hjálpartæki og umhverfisþætti

● Low disease: Styrkjandi og mjög ögrandi jafnvægisæfingar



Hreyfing/þjálfun - Dýratilraunir
● Giselle Petzinger: Mikið í dýratilraunir og þjálfun.:

○ Endurbætt taugaboð eftir skaða eða parkinsonsveiki í kjölfar þjálfunar

○ Fleiri dópamín-viðtakar og betri starfsgeta þeirra í hreyfibrautum OG vitrænu brautum djúphnoða

○ Ekki sannanir um að fjölgun verði á dópamínfrumum

○ Hins vegar fjölgun á taugafrumum á öðrum svæðum þar sem er mikið magn af óþroskuðum stofnfrumum

○ Aukið magn Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) á hreyfibrautum m.a. milli heilabarkar og djúphnoða:
■ verja lifandi taugafrumur
■ hámarka starfsemi hvatbera
■ lækka þröskuld frumna og valda Long Term Potentiation sem er merki um betri tengsl milli frumna

○ Blóðflæði (Cerebral Blood Flow) til ákveðna heilasvæða: aukið í PFC, Hippocampus, striatum eftir skill exercise m.v. vs non-
skilled.

○ Sem sagt: Hvatning til meiri aerobic skilled training….alla vega skv dýratilraunum!!



Er fólki vísað nægilega í sjúkraþjálfun?
● Lynn Rochester fer yfir hvernig tilvísunartíðni til sjúkraþjálfara var 54% árið 

2008 (Bretland?), væntanlega töluvert minna 1990. Fjölgun orðið á 
rannsóknum, með veldishraða, undanfarin ár.

● Eflaust betra hér á landi, en um helmingur af nýgreindum koma á Reykjalund, 
en hvað með hina?

● Sérþekking fyrir fólk með parkinsonsveiki  -  http://www.parkinsonnet.info/

http://www.parkinsonnet.info/


Tæknibyltingin - Hreyfimælar
● Almennir (fást í Elko):

○ mæla vegalend og hraða

● Sértækari fyrir fólk með parkinsonsveiki
○ mæla einnig vegalengd/hreyfingu
○ skjálfta
○ ofhreyfingar / vanhreyfni (ON-OFF)
○ stöðug greining, ekki bara einu sinni á ári
○ gagnlegt fyrir meðferð (lyfjastilling o.fl.)

● Snjallsímar
○ vegalangd
○ hraði
○ fleira?



Tæknibyltingin - Hreyfimælar
● Býður upp á nýja möguleika til að skilja sjúkdóminn
● Fá fleira fólk í rannsókn í gegnum vefrannsóknir:

○ www.foxinsight.com - frír intel hreyfimæli sendur til fólks í USA
○ http://parkinsonmpower.org/ - apple, fæst í iStore

○ www.cupid-project.eu/exergaming - snýst um þróun á heima-/fjarþjálfun (tölvuleikir (reyna á 
vitrænu og líkamlegu) og biofeedback með hreyfiskynjurum)

○ (http://www.parkinsonsvoice.org/) - ekki hreyfimælar, en tal-rannsókn

● Fólk með parkinsonsveiki gekk mun (30%) minna en heilbrigðir, jafnvel þeir sem voru á byrjunarstígi 
sjúkdómsins (HY1) (Lord et al, J Neurol, 2013). Gæti haft áhrif á taugavernd. Förum að skoða þetta 
á Reykjalundi

● 32% hættir að nota mælana eftir 6 mán og 50% eftir eitt ár
○ Notandinn þarf að græða meira

http://www.foxinsight.com
http://www.foxinsight.com
http://parkinsonmpower.org/
http://parkinsonmpower.org/
http://www.cupid-project.eu/exergaming
http://www.parkinsonsvoice.org/


Göngu-og jafnvægistruflanir á byrjunarstígi
● Áður haldið að það væru engar mælanlegar breytingar á göngu eða jafnvægi á byrjunarstigum sjúkdómsins

● Núna hægt að mæla ákveðnar breytingar eins og það hversu regluleg gangan er, “sway” o.fl.



Learn from the experts - stofnendur Movement Disorder Society

Eduardo Tolosa Stanley Fahn Joseph Jankovic Andrew Lees


