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 מידע בנושא מחלת פרקינסוןדף 

מסגרת חודש בהמתקיים  של הכנסת הרווחה והבריאות, דף מידע זה נכתב לקראת דיון בוועדת העבודה

 . פרקינסוןמחלתהמודעות ל

מחלה ניוונית של המוח דובר במ .1817ת יימס פרקינסון בשנ'ר הרופא האנגלי גי הגדהמחלאת ה

המשמש להעברת אותות מהמוח חומר , )Dopamine(אפיינת בפגיעה בתאי המוח המייצרים דופמין תהמ

איבוד דופמין גורם לתאי . חיוני לבקרת הפעילות והתנועה של הגוףשהוא  ,למערכת העצבים המרכזית

 יכולת לשלוט בתנועותיהם באופן ילב את החולים המוח לשגר גירויים עצביים בלתי תכליתיים המותירים

 . עדיין אינה ידועההסיבה לפגיעה בתאים. ינורמל

 חולים בה הברית -בארצותכי ו, 2%–1%היא באוכלוסייה  מחלת פרקינסון שכיחותההערכה היא כי 

ת הערכ על כות ובהסתמ, פרקינסוןם במחלתחוליהשל  מרוכזרישום  איןבישראל  .אדם-בניכמיליון 

  .אדם-בני 100,000–60,000  חולים בה בישראלנראה כי  המחלה באוכלוסייה שכיחות

גם בקרב מתגלה  מחלה הבהםשיש מקרים אך , 58מחלת פרקינסון הוא שבו מתגלה בחולה הגיל הממוצע 

                   1-פוגעת בהיא  50לאחר גיל : ילעם הגגדלה שכיחות המחלה  . לחייהם40- וה30- בשנות ה, יותרצעירים

 שכיחה יותר בקרב ככל הנראה מחלת פרקינסון . איש100- ל1-בהיא פוגעת  65 איש ולאחר גיל 1,000-ל

 .נשיםגברים מאשר בקרב 

דבקת יאך היא אינה מ,  הזמןשךר במיהחמל וםלהתקדונוטה , חשוכת מרפא ו כרוניתא הימחלת פרקינסון

להפוך נכה הוא עלול במהלך הזמן ו ,ת התפקוד של החולהכולפוגעת ביהיא . אינה תורשתיתככלל היא ו

 בנוקשות שאר מתבטאת בין המחלת פרקינסון.  ביותרשגרתיותלעזרה קבועה וצמודה בפעולות זקק נה

בירידה , יציבות-איב, דיבור בלתי ברורב, תנועות בלתי רצוניות ובלתי נשלטותב, רעדב, חולשהב, שרירים

החולים במחלה . השתן והשליטה בסוגרים, הפרעות במערכות העיכולובגוף ביכולת ההבעה בפנים ובשפת ה

, מצבי רוח משתנים, אובדן זיכרון, יםקוגניטיביכישורים הבכגון ירידה  םמסימפטומילסבול גם לולים זו ע

 . דיכאון וחרדה

פכים נכים וה חוליםחלק מה ;לים באותו אופן משפיעה על כל החוינה את פרקינסוןחשוב לציין כי מחל

 למעשה המחלה פוגעת בעיקר באיכות . מהפרעות מוטוריות קלות בלבדיםבלואחרים סאילו  ו,כאמור

 .לאנשים בריאיםהשוואה את תוחלת החיים הממוצעת של החולים ב קטינה ואינה מ,החיים

עם  טייםגורמים גנ אך ההשערה היא כי מדובר בשילוב של , עדיין אינו ידועהגורם למחלת פרקינסון

 .גורמים סביבתיים
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 בדיקות מעבדה או בדיקות דם יןעדיין אשכן  ,פשוטאבחון מחלת פרקינסון בשלביה הראשונים אינו 

ים ידועים אחרים של  רעד עקבי בצירוף סימפטומ בניסיון לזהות רופאבדיקתנעשה בהאבחון . הלגילוי

 .המחלה

ומאטות את קצב לות את הסימפטומים ית המקיש תרופו . במחלת פרקינסוןלטיפול תרופה יןעדיין א

מסוימים מקרים ב .גורמות תופעות לוואי קשות ויעילותן פוחתת עם הזמןהן אך  ,התקדמות המחלה

אטיות של נוקשות ושל , דהסימפטומים של רעמצב החולה מבחינת את עשויה לשפר  התערבות כירורגית

 .ד חמורלים הסובלים מרעחוב נעשית בעיקר זאתהתערבות כו ,בתנועה

 :  לטיפול בחולי פרקינסוןהותוותרופות שכמה הבריאות בישראל שירותי סל שש השנים האחרונות הוכללו בב

 ,Amantadine Sulfat   Pergolide Mesylate ,Entacapon ו-Botulinum Toxin . הטיפול בקוצבי מוח

 .להפרעות בתנועה נכלל אף הוא בסל שירותי הבריאות
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