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'To człou:i.ek jest człousiehouli najbardziej potrzebny do szczęśeia"
Paul Holbach

Dńeń ten zaistniał już 1 kwietrria o godz. 20.10 na
antenie Programu I Polskiego Radią wwywiadzie na
temat naszego Stovrar2yszenia i choroby Parkinsoną
przrprovładzonym pr"Ez red. M. Kownacką z sekre
tarzemStowarzyszenia B. Kotarską. W dniu 10 kwiet-
nia o godz. 12.50 Polskie Radio wywiad ten pow-
tórzyło, a 11 kwietnia o godz.6.40 redakcja "Sygnałów
Dnia" Polskiego Radia nadała kolejną romflowę z
s ekretarze m Stowarz-vszeni a.

Kolej prąrpadła na telewizję. 10 kwietnia o godz-
16.50 i 17.50 TelewĘa Polska woT nadała reportaż
ze spotkania członków naszego Stowarzyszenia w
Klubie Kultury, a o godz. L9.20 przeprowadziła
wywiad z dr. Andrzejem Fńedmanem. W dniu 11
lnryietnia o godz. 22.30 T]{P woT nadała relację z
narady neurologów, zas 2L lnpietnia o godz.7.00 w

Jedynce w Telewizji, w audycji'Kawa czy herbata'
roanawiali o chorobie Parkinsona dr. Andrzej
Fńedman i dr. Jakub Sienkiełvicz.

Juz 2 kwietriarozdnvoruły się telefony do naszego
Stowarzyszenia. Po ruch zaczęV napływać z całej
Polski listy chorych, członków ich rodzin iprzy1adół.
Treść ich zwterzei, zadawane pytania i prośby
utwierdziĘ nas w przekonaniu, jak uboga jest wiedza
o tej chorobie w polskim społeczeństwie, jak po
wszechna jest niewiedza chorych jak walczyć z A
chorobą, jak wielka jest potrzeba istnienia przychodni
neurologicznych ze specjalizacją ChP (nłłaszcza w
terenie), jak wielkiej wagi nabiera w tej syhracji kazda
inicjaĘwa tworzenia lokalnych Stowarzyszeń osób z
Chorobą Parkinsona. A telefony wcta dzwonią listy
napVwają z całą Polski...

dr Bala V Manyam, dr Krishnal{ant M. Parikh
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HP-200 jest ziołowym lekiem uąvskanym z fasoli

Mucuna pruriens. W medycynie hinduskiej, Ayur-
vedzie, jest on stosowany od zamierzchĘch czasów
w leczeniu choroby Parkinsona- W ciągu ostatnich 7
lat Mucuna pruńens jest ponownie badana pod
kątem jej bezpieczeństwa i skuteczrrości w leczeniu
choroby Parkinsona. W badaniach tych wykorzystu-
je się najnowsze naukowe metody stosowane w oce
nie leków. Stwierdzono, że Mucuna pruńens za'w|era
nie Ęlko lewodopę, lecz również inne nvtęki, które
mogą być skuteczne w leczeniu choroby. Ich

skuteczrroś ć została potwierdzona na modelach
nlterzęcych, jak i w wielu próbach klinicznych, w
których brało udział 60 pacjentów. Bezpiecz,eństwo
HP_200 było badane pr?Pz podanie szczurom i kró
likom trzech różnych dawek |eku przez okres jed-

nego roku. Nie stwierdzono żadnych toksyczrrych
efektów w różrych tkankach ciała 6. mózgu, wątro_

bie i innych. HP-200 okazał się byc lekiem bez-
piecznym i skutecznym w leczeniu choroby
Parkinsona. obecnie HP-200 jest dostępny na rynku
jedynie w Indiach.

Informacje zawańe u tW Biuletynie sq przeznaczlne u'ryłqcznie do wiadomości Crytelnika.
Ni,e powinny bć u.żyte w celach leczniczych lecz raczei do dyskusji rnięd,zy paĘentem i jego

lekarzem-



Pacient Cry moŻna prowadzić samochód?
I-el<alzz Nie można udzielic prosĘ odpowiedzi na to
pytanie. Generalnie, chory w pocątkowej tazie choro_
by, sprawny ruchowo, możn zupełnie dobrze jeźdać
bez specjalnych ograniczeń. Z drugiej strony,
wypadek _ nawet mała stfuczka - może już być
włżnym sygn ałem o strzegawc tym, młłaszcza jeśli nie
zdarzało się to poprzednio. Członkowie rodnny też
powinni nłracać uwagę' cry nie pogorszyła się
sprawność psychofiryczna chorego,czy po prosfu nie
jeźdń gorzeyJeśli pojawiają się wąĘliwości co do dal-
szych możliwości beąiecmego prowadzenia samo
chodu, próbna jazda z fachowym instruktorem
pomoże ocenić akfualny stopień sprawności chorego
jako kierowcy. Niektóre leki przeciwparkinsonowskie
mogą powodować okresową senność czy ospałość.
Pacjenci biorący te leki powinni byc świadomi, że
takie objawy uboczne mogą się pojawic.
P.z Czy można kontynuować pracę zawodową?
Lz DecyĄa w tej włżnej kwestii naleĘ do pacjenta.
Dla niektórych chorych praca staje się coraz trud-
niejsza, a wypehrianie obowią2ków wymaga coraz
większego wysiłku i napięcia. Zaprzestartie pracy
przynosi choremu ulgę fizyczną i psychicmą, gdyż
zwalnia go zarówno od wykonyivania bieżących zadań
jak i od poczucia dalszej odpowiedzialności 7Apracę.
Z kolei, dla innych chorych erłenfualna konieczność
zaprznstaria pracy jest powodem do niepokoju, choć-
by dlatego, że może to być dowodem na staĘ postęp
choroby. Pacjent, który lubi i ceni swoją pracę, 

-z

reguĘ chce ją kontynuować, nawet jeśli nie jest to
konieczne ze wĄędów finansolvych. Taki chory
czuje się lepiej psychicmie, wiedząc że może nadal

pracować. Zdolnośc do dalszego wykonywania pracy
jest szczególnie trudna do określenia u chorych z
flukfuacjami ruchowymi, ze zfiiartami sprawności
motoryczrrej od fazy ''on'' do fazy "off'. Niektórzy z
nich naucryli się tak rozkładać pracę w czasie, aby
dostosować się do tych nagłych nntan sprawności. A
oto przykład: pewien businessman ?Awsze planował
dwugodzinną przerwę w ciągu dnia pracy. Przed tą
przarrffą nie brał lekarstw i jakby celowo wchodził w
fazą "off'- gorszej sprawności ruchowej. Pod koniec
tego okresu ażywal leki i po godzinie, będąc już w
dobrej formie mógł dalej kontynuować codzienną
pracę.
P.: Czy naleĄ powiedzieć o chorobie swojemu szefowi?
L.: Ci pacjenci, którzy konĘnuują pracę zawodową,
często borykają się z problemem: co powiedzieć pra_
codawcy o swojej chorobie. Większość chorych sama
podejmuje decyzję. IeŻeh chory zvrracasię o radę do
|ekarza z reguĘ Znaczy, żle pracodawca zauważył u
chorego gorsze wyniki w pracy. Większość chorych
uvłaż,a, że najlepiej poinformować pracodawcę o swo_
jej chorobie. Z chorobą Parkinsona nie jest bowiem
zliapana żadna negatywna opinia. Zaś pracodawca
stwierdza wówczas, że obser'wowane u pracownika
z'abur zenia równ owagi czy ch odu ą wynikiem choro
by a nie naduż5rania alkoholu czy narkotyków

Niekiedy jednak pracodawca moŻe prry1ąó tę wiado
mość nieprzychylnie, a wtedy stara się usunąc
chorego z pracy. Z reguĘ robi to w dośc ostożny
sposób, a choroba nie jestwymieniana jakoprz}rcTyna
zwolnienia.
Stanowisko takie godne jest potępienia, niemniej
zapobiec takiej sytuacji jest trudno.

ACETYLOCHOLINA - nłtęek chemiczny' neuro_
prznkłźnik, znajdujący się w bardzo ważnej struk-
turze mózgu _ w prą2kowiu.
AI{I{EZJA PARADoI(SALNA - krótkobrrała, nagła
niezdolność do wykonania ruchu, zvłlaszcr.akroku do
przodu, " 7'amr o żenie,, .
AGONISTA DOPAMII{Y _ lek, który ma działanie
podobne do &iałania dopaminy, dnałając bezpośred-
nio na receptory dopaminergiczne.
ANTYCHoLINERGICZI\łE LEKI _ leki blokujące i
zrnniej szaj ące dzi ałanie j ednego z neur opr ?Ekźrr ików
_ acetylocholiny. Zmniejszają napięcie mięśniowe i
drżenie.

ATAJ0A (BEZŁAD) - jeden z objawów neurolo_
giczrrych, polegających na zaburznniu równowagi.
BLEFAROSPAZ\II _ objaw choroby polegający na
przymusowym zaciskaniu powiek.
BMDYKINFZJA _ spowolnienie ruchowe, ubóstwo
ruchowe.
DYSKINEZi _ rucĘ mimowolne.
DYSEAGIA - zaburznnia poĘkania
D o PA]\,I INA - zvaa'ek chemiczny' n euro przekłżnk',
który anajduje się w mózgu.W macmym stopniu re
guluje czynności ruchowe m.in. chód, utrz5rmanie_
równowagi.
DMENIE POSTAWNE - drżenie występujące pod_
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czas utrz5rmyrania wyciąniętych ęk przed sobą.
DMENIE KINETYCZNE _ drżenie. ktore wzmaga się
i nasila podczas wykonywania ruchów rękami.
DRZENIE (IREIVIOR) - mimowolne, szybkie ruchy
ęk, ntig, głowy o niewielkiej ampiitudźe.
HrPoToNtĄ OKIOSTATYCZNA - spadek cisnienia
tętniczego krwi podczas pionizacji (przy nagiym
wstawani':).
INHII]IORY DEŃĄR[]{)KS\'i_dł leki. które
blokują przemianę lew.odop1. w dopaminę na
rlbwodzie, poza mózgiem.
LE\MODOPA - mma4ek chemiczny, aminokwas, który
w mózgu ulega przemianie w doparninę. Najbardziej
skuteczny lek w leczeniu objawórv choroby
Parkinsona.
MIKROGRAFIA - zmiana charakteru pismą które
staje się coraz mniejsze.
MADOPAR NAKOM, SINEI/IE-| - podstawowe leki
w terapii choroby Parkinsona. Ich dwa składniki to:
lewodopa i inhibitor dekarboksyla-ry. Znaae są dwa
inhibitory dekarboksylaąv: karbitopa stosowana w
Nakomie i Sinemecie; benseraz.vd - stosowany w
iVladoparze.
MIOKLONUS _ krótkie, szarpiące, nagłe, mimowolne
ruchy ąk i/lub nóg, mvykle występujące podczas
snu.
'oN - oFF" - codzienne i dośc nagłe zaburzenia
sprawności ruchowejj.
PARLODEL - lek z grupy agonistów dopaminy
stosowany w leczeniu wszystkich zasadnicąvch
objawów parkinsonowskich. Iv1oże bvć stosowanv

jako lek pojedynczry iub hcznle z innyrni lekami prze
ciwparhnsonołvskimi.
PREGOLID (PERMAD - bk z grupy agonistatr
dopaminy stosowany w leczeniu wsąys&idr zasaa-
niczych objawów parkinsonowskich. lvIoże byc
stosowany jako lek pojedyncąv lub łącmie z innymi
lekami przcciwparkinso nowskimi.
PRĄZKOWIE (STRIATUM) obszar mózgu w
Zrraęrrp stopniu kontrolujący czynności ruchowe
(chód. utrryrnanie ró'rno',',':'3i). Jest pc,łaczon_"- z
innvm rejonent m()Z!łu eł'a.nvm substancja czamlł i
stamtąd otrzylnuje bodżce.
SUBSTANCJA CŹ}\RNA _ mĄ obszar mózgu zawie
rający grupę komórek produkujących dopaminę.
SYN{ME-|REL (AIvIANTADYNA) - lek, ktory uwalnia
dopaminę i jest stosowany w leczeniu chorobv
Parkinsona.
SELEGILINA (IUIVIEX) - iek, inhibitor enąVmu
zwanego monoaminooksydaą (MAo) ponva|a
ogr_aniczyc zwiększanie dawek lewodopy' może zvłal
niac progresję procesu chorobowego w chorobie
Parkinsona.
SLINOTOK - mimowolne w'pływanie ślinv z usĘ śli_
nienie się.
'IVEARING OFF" - zjawisko stopniowego zmniejsza-
nia działania oslatniej dawki lewodopy i stopniowego
po garszania się sprawności ruchowej.
WAKACJE LEKOWE - prze(wa w podawaniu
lewodopy trwająca }14 dni.
ZABURZENIA PoS|AwY - ntiana syhłetki pole
gająca na przodopochyleniu.
ZABURZENLĄ STAB ILNOSC I POSTAWY - trudności
w utrąrmaniu równowagi.

ldea stosowania specjalnej diety w chorobie Parkinsona wyniknęła z obecnej wiedzy o mechanizmach
działania lewodopy oraz o wpływie sposobu odżywiania na efektywność lewodopy. ólatego też, aĘkuł
ten dotyczy tylko chorych, którzy biorąc preparaty lewodopy (Sinemet, Nakom, Madopa) mają zmienną
dobową sprawność rucholYą czyli występują u nich fluktacje ruchowe.

Dlaczego występują powią2ania pomiędzy
lewodopą a spożywan1.nri pokam:ami?
Po pierwsze chcemy przekazackilka informacji o me
chanizmach działania lewodopy.
l. Lewodopa ma bardzo krótki okres półtrwania w
surowicy krwi. omaczato, że lewodopa szybko znika
z krwi - w ciągu 6&90 minut. Tak więc poziom leku we
krwi szybko wzrasta i sąvbko obniża się. latwo więc
sobie wyobrańć, że wsąvstko to, co opoźntawchłani-
anie się lewodopy do krwi, opóźnia rówruez' prze
dostanie się lewodopy do mózgu i w efekcie wpływa
na skutecznośc dziahnia leku.

2. l"ewodopa wchłaniana jest nie w żoĘdku lecz w jeli_
cie cienkim. Tak więc wszystko, co opóźnia prze
mieszczanie się zawartości żoĘdka do jelita cienkiego
moŹe zmniejszać absorpcję (wchhnianie) leku.
3. lewodopa naleiv do grupy dułch, obojętnych
aminokwasów Qarge, neutral aminoacide (INAĄ).
Aby się wchłonąc lewodopa musi korąvstać z
pewnych z:rrajdujących się w Ścianie jelita cąsteczek,
zwanych "nośnikami" cry'pr7anośnikami', które
transportują lewodopę ze światła jelita do krwi.
Podobny mechanizm dńała przy przenoszeniu
lewodopy z knvt do mózgu. Tak więc, jesli inne



C d SPE CJALIUA DIETA...'

zvłtaplł chemiczne znajdujące się w pokarmach,

korzystają z tego samego systemu ''przenośnikóv/',

mogą one konkurować z lewodopą i potencjalnie

wpływac zarówno na tempo jak i ilośc lewodopy prze'

chodzącej do mózgu.
Jalcie czlmnit<i wpływają na wchłanianie się
lewodopy?
Poniewż lewodopa nie jest wchłaniana w żołądku,
''zadaniem'' żołądka jest po prosfu dostarczenie lekar-

stwa do miejsca absorpcji, czyli jelita cienkiego.
Dlatego też, zarówno zawartośó jak i tempo jego

o próżn iani a j e st b ardzo ważte. P o za Ęm, enTymy zna'
jdujące się w śluzówce żołądka mogą wpływac na
metabolizm leku. Tak więc, im dłużej lewodopa
pozostaje w żołądku, więcej leku będzie podlegać

rózrrym przemianom i mniej leku zostanie wchłonięte
w jelicie cienkim. Jest wiele czynników złąapanych z

Ąnvieniem które wpływają na szybkośc przemiesza_

nia się pokarmów z żołądka do jelit. I tak, tfuszcze
zalegająw żołądku najdłużej, potem białka, najkrócej
węglowodany. Błonnik zawarty w pokarmach również
spowalnia opróżnianie żołądka' lnne cąmniki zwalni_

ające, to zwiększona kwasowość zawańości żołądka
lub pewne grupy lekow np. leki anĘcholinergiczne.
Badania eksperymentalne przeprowadzone u niek-
tórych cho-rych .vqykazaŁy, że zmniejszenie kwa_

sowości żołądka przez podanie odpowiednich przeci-
wkwasowych lekow (tzw. antiacida) może poprawic
wctrłanianie się lewodopy. Należy dodać, że różne
choroby żołądka cry jelit,jak również częste zaparcia,
mogą wpĘwac na stopień i tempo absorpcji leku.
Porownywano absorpcję lewodopy podawanej na
''pusty żołądek'' z absorpcją leku zaŻywanego łącanie
z posiłkiem. U niektórych ludzi aĘcie lewodopy
ra?fmz posiłkiem dramatycznie opózrriało wchłanian-
ie się leku.
Jakie są zalecenia co do @źlsu brania leku?
Aby zapewnić najbardziej przewidywalny efekt
absorpcji, preparaty lewodopy powinny byc brane 1$
30 min. prr.ed posiłkami.
Są dwa wvjątki od tej reguĘ. Jeśli lek wywofuje nud_

ności powinien byc nż.ywarry łącznie z lel<ką nisko
białkową ''przekąską",lP. Ż krakersami lub szklanką
soku, a czasem jednak z pehrym posiłkiem. Jeśli to nie
pomaga, lek ''dompeńdone'' (trudno dostępny w
Polsce) może zrnniejszyc nudnosci i poprawic wchłani-
anie lewodopy.
Drusim wyjątkiem są osoby u których po wzięciu leku
nasilają się dyskinezy (ruchy mimowolne). Ęskinezy
mogą się zmniejszyc jeśli lek z'abywarrry łącznie z
posiłkiem, co jednak wpĘwa.na apolnienie absorpcji.

I!ńre cąmniti pokarmowe qptywają na trans-
port lewodopy z hwi do mózgu?
Gdy lewodopa przedostanie slę z żołądka do jelita

cienkiego, następuje wchłanianie się jej do krwi. Jak
wspomniano wcześniej, aby przedostac się poprzez
ścianę jelita, lewodopa musi korzystać z pewnych
układów transpońowy ch, z cząsteczek zułartych popu-

larnie''przenośnikami". Te systemy transpońowe,
cry też systemy ''nośników'' są koniecme zarówno
prry przechodzeniu lewodopy z jelit do krwi, iaki z
krwi do mózgu. Można by je porównać z siedzeniami
w pociągu. Jest ograniczonaLiczba ''siedzeń'' i kiedy
wszystkie są j& zajęte, nie ma możliwości
przewiezienia większej ilości pasźerów, a w naszym
prą4padku - lewodopy. W jelitach nie jest to jeszcze

duży problem poniewż ''pociąg'' ma dtrże możliwości
transpońowe, ale prry przehaczastiu bariery krew_

mózg, ''pociąg'' jest znacznie mniejszy. lnne, duŹe,

obojętne aminokwasy (LNAA) znajdujące się w
poĄnvieniu, takie jak: izoleucyna, leucyna, walina,
fenyloanina, tyroąma - korzystają z tego samego
''pociągu'' co lewodopa. Posiłki wysokobiałkowe' a

więc zawierające dużo różnych aminokwasów, mogą
przeszkadzać lewodopie w dotarciu do mózgu,
poprzez szybsze czy-wcześniejsze "zajęcie miejsca w
pociągu'' przezte właśnie LNAĄ
Badania potwierdziĘ te prą4puszczenia. Pacjenci
otrąrmujący staĘ, dożylnywlew lewodopy mieii stały,

równy poziom lewodbpy w surowicy krwi. Poniewź
większośc fluktuacji ruchowych Zv\łlązana jest

bezpośrednioze miennym poziomem lewodopy we

luwi, utrzymywanie stałego poziomu lewodopy we

krwi dawało w efekcie wyrównaną, zmienną
sprawność ruchową w ciągu całej doby. To również
oznaczdo,że lewodopa docierała do mózgu w stałym,

równym rytrnie. Pacjentom dano wówczas do wypicia
rozfłłór zawierający jeden z konkurencyjnych
aminokwasów i pomimo dalszego, stałego wlewu
lewodopy u chorych Ęch wysąlil stan "off' cry|i
pogorszyła się ich sprawnośc ruchowa. Ten przykład
jasno pokazuje, że LNAA są konkurencyjne w sto
sunku do lewodopy i mogą blokować, czy hamować
przechodzenie leku przez bańerę krew-mozg.
Podanie wysokobiałkowego posiłku dało ten sam
efekt. Badania te sugerują, że dietz niskobiałkowa
może poprawic efekty działania lewodopy.
Kto powinien stosować dietę niskobiałkową?
Za|eĘ to od rodzaju i nasilenia zaburzen moto

rycznych występujących w zaawansowanej fazie
choroby. Jesli u chorego łvystępują fluktuacje
ruchowe zaburzĄące codzienne czynności, lub chory
zauwaĘł niekorzystny wpływ obfitych posiłków na

działanie lewodopy na|eĘ spróbować wprowadzić
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dietę niskobiałkową i w tych sytuacjach może być ona
pomocna.
Jakie ilości białka naleźry spoĄvać?
Pacjenci, którty mają wskazania do obniżenia podazy
białka, powinni zredukować dzienną dawkę białka do
0,8 g na kilogram wagi ciała. Większośc obywateli
amerykańskich znacznie przekracza tę codzienną
norTnę ż:ylvieniową.
Jak spożycie białka winno być razłożone w ciągu
całego dnia?
ograniczenie spożycia białka do zalecanej ilości
powinno nvtęksryć i wydfuzyć czas dobrej sprawnos_
ci ruchowej w ciągu całego dnia. Jeżeli spożyjemy
największą ilosć białka podczas wieczornego posiłku,
możemy spodziewać się dalszej poprawy ruchomości
u chorego. DecyĄa,czy odpowiednia ilość protein ma

^ być spożywana w równych porcjach przez cały dzień
cry też głównie wieczorem, za|ery od nasilenia choro'
by i od nawyków żlywieniowych pacjenta. Dla
chorych, którzy mają umiarkowane flukfuacje
ruchowe dieta niskobiałkowa z równomiernym
rozłożeniem ilości białkanat:zy główne posiłki, zre.
dukuje możliwośc występowania wysokich poziomów
aminokwasów we krwi i zułtęksry ilość czasu ''on''
ctyh czasu dobrej sprawności ruchowej. Dla pacjen_
tów z nasilonymi fluktrracjami ruchowymi spożywanie
białka głównie wieczorem, w czasie kolacji, może
pomóc w uzyskaniu bardziej równomiernego
daa]ania lewodopy w ciągu dnia. Wadą zaś tego

sposobu jest mniejsza sprawność ruchowa wieczo
rem. Jeśli ten sposób o&ź:ywiania jest zgodny ze
stylem życia pacjenta, TAKI RODZĄ DIETY JEST
POLECAI.IY CHORYM Z NASILOIMvII FLUKTU-
ACJAMI RUCHOWYMI.
Czy węglowodany odgrywają naęĄcĄ rolę w
odąmianu chorych z parkinsoniztnę6|
Stwierdzono, że zvńększona podaż węglowodanów
wywofuje zwiększenie wydzielania insu1iny, która
obniża poziomy LNAA krązących we kr'wi. Tak więc
zwiększenie spożywania węglowodanów, wraz z
obniżonym dowozem białka może jeszcze bałdńej
ułatwic przechodzenie lewodopy do mózgu poprzez
zmniejszenie konkurencyjności ze strony innych
aminol$asów (INAA) Jedrfak terapeutyczne znacze
nie węglowodanów w diecie chorych z parkin-
sonizmem wymaga dalszych badan.
Jakie są zalecenia co do spożywania
węglowodanów w diecie chorych z parkin-
soniztnem?
Jeśli przy obniżeniu ilości spożywanego białka
zauwaŻymy spadek wagi ciała natery zwiększyc w
posiłkach zawartosc węglowodanów, tak aby utrzy-
mać należną wagę ciała. Ilośc węglowodanów powin-
na byc określona przez dietetyka. JeżnE ta zmjana
sposobu ołŹywiania, tzn. obniżeniE'ilości białka i
zwiększenie ilości węglowodanów spowoduje zwięk-
szenie dyskinez naleĘ rozłozyć ilośc spożywanych
węglowodanów równomiernie w ciągu całego dnia, a
także można ronlaĘć zmniejszenie dobowej dawki
lewodopy.

WŁAŚctWE oDŻWtANtE W cHoRoBIE PARKINi'NA

1. Codzienne posiłki winny składac się z różnorod-
nych pokarmów. 2-3 posiłki powinny zawterać
składnik mięsny,2-3 posiłki z produktami mleczny-
mi. owoce i warzywa spożywac 4.5 razy dziennie a
produkty zbożowe ok.6 razy dziennie.

2. Przeciętnie, dzienne posiłki powinny dostarczać od
25 do 30 kalońi na kilogram wagi ciała. Jeśli wys-
tępują dyskinezy ruchowe, na|eĘ dostarczyć
dodatkową ilośc kalońi, aby zapobiec obniżeniu
wagi ciała. Nalezy kontrolować wagę ciała przecięt-
nie raz w Ęgodniu. Spadek wagi jest oznaką
niedożywienia.

3. W zapobieganiu zaparciom i choroboń jelita
grubego wźne jest dostarczenie w pokarmach

odpowiedniej ilości błonnika oraz odpowiedniej
ilości płynów w ciągu dnia. Błonnik występuje w

całych, nieanielonych ziarnach zbóż, w owocach i

warzywach. W razie potrzeby można dodawać

surowe otęby. Aby uniknąc wzdęcia naleĘ zacząć

od jednej Ężecz|ł do herbaty dziennie i zwiększac
porcję otręb codziennie o jedną Ężeczkę, az do 2

łyżek stołowych dwa razy dńennie. Konieczne jest

też wypijanie odpowiedniej ilości płynów, przecięt-

nie G8 szklanek dziennie.
4. Naleł starać się, aby pokarmy zawieraĘ mało cho

lesterolu i tłuszczy nasyconych. Spożycie choles-

terolu nie powinno przekraczać 300 mg dziennie.

Jeżeli pohzebna jest większa ilośc kalońi, niedobór
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naleąv uzupehric węglowodanami lub tfuszczami
nienasyconymi.

5. Nadal kontrowersyjny pozostaje problem guple,
mentacji witaminowej. Choc większośc ludzi
spoĄ'wających odpowiednio i prawidłowo dobrane

'posiłki nie wymaga dodatkowego podawania wita-
min , u znaczne1częsci starszych osob z przewiekłą
i długotrwałą chorobą występują pewne'
Ą.wieniowe cz."-nniki ryąka, które uzasadniają
stosowanie preparatów w-ie1owitaminowych. Z
drugrej strony, na\eĘ pamiętac, że witaminy to też
lekarstwa i nadmierne stosowanie niektórych z
nich może byc szkodliwe. Wysokie dawki witaminy
C cry E, które byĘ stosowane z myslą o spowolnie.
niu czy zahamowaniu postępu parkinsonowskiego
procesu chorobowego, praktycznie nie są toksy_
czne, jednak nadal nie jest jasne czy wywierają one
korzysfure i oczekiwane działanie.

6. Pirydoksyna (wit. 86) nie nasila objawów parkin-
sonizmu, jeśli jest stosowana w zalecanej dawce 2
mg dziennie. Jeśli się stosuje dodatkowo preparaty
wielowitaminowe, dawka nie powinn a pr zekaczać
5 mg. Multiwitaminy bez wit. 86 zalecane są tylko
wtedy, gdy pacjent stosuje cZySĘ lewodopę, a nie
Madopar, Sinemet, Nakom.

7. U starszych osób występuje Szereg czynników
powodujących zmniejszenie podazy wapnia, co
może wywoĘwac osteoporozę i nłtększać ryzyko
złamania kości. W chorobie Parkinsona może
zdałryć się obniżenie spożywanej ilości wapnia,
kiedy ogranicza się spożywanie białka w postaci
nabiału. Nalezy dołożyc starań, aby zapewnic
spofuwanie dziennej dawki wapnia rzędu 100G1500
miiigramów.

8. Dla równowagi wapniowej wźna jest również wita-
mina D. Przy niedostatecznym nasłonecznieniu lub
przy stałym stosowaniu kremów chroniących skórę
przed słońcem należy uzupehriac codzienną dietę

{awka 20G400 jednostek witaminy D.
9.Zelazo jest nieodzownym składnikiem hemoglo

biny, przenoszącej tlen do wsrystkich komórek
organizmu. Jeśli konieczne jest uzupełnienie
niedoboru że\aza, preparaĘ żelazanaJeĘ poĘkac
oddzielnie, nie w tym samym czasie co preparaty
lewodopy (Madopar, Sinemet, Nakom) aby nie
nnniĄszać działania tych leków.

L)'Zai:ywanie preparatów lewodopy 1$20 min. przed
posiłkiem zapewnia szybsze wchłanianie się
.lewodopy.

11. Należy unikac posiłków wysokobiałkowych.
12. Chorry biorący leki: Iviadopar, Sinemet, Nakom, u

których vrysĘpują fluktuacje ruchowe powinni
ogranicryć ilose białka w spoĄnvanych pokar_
mach, co może byc pomocne w leczeniu Ęch
zaburzeń ruchowych.

A oto kitka praktyczrrych wskazórtek, które
warto zastosować:
a) l,ekarz powinien okreslic czy zalecana ilosc białka

naIery spoĄ-wac w równo rozłożon-vch porcjach,
cry też głównie wieczorem . ZaleĘ to od nasiienia
choroby i doĘchczasowego stylu życia i sposobu
odĄ,wiania. Nalezy wówczas skonta}<towac się z
dietetykiem.

b) dietetyk powinien ustalic bieżące zapotzebowanie
na ilośc białka, kalońi i wapnia. Nalezy sporądzic
jasny plan ffienia, z odpowiednią instrukcją dot.
zmniejszenia ilosci białka oraz z informacją w
jakich porach dnia należy spożywac mniejsze lub
większe iloscibiałka.

c) należy tak zredukowac podż białka aby wypadało
0,8 g na kilogram masy ciała.

d) jeśli białko ma byc spożywane w sposób
równomierny, nalery 1e rozłoryć równo na wszys-
tkie trzy główne posiłki.
hrykład: mężctyzna o wadze ?7 kg\\ymaga cG
dziennie 62 g białka, tj. ok. 2! g nakłżdy posiłek.

e) jeśli ilośc spoąvwanego w ciągu dnia białka ma byc
ograniczona, wówczas na śniadanie i obiad należy
zjeśc nie więcej niż po 10 g wysokowartosciowego
białka, a pozostałe 52 grarny naleĘ leśc na kolację
czy też przed snem.

fl zapotrzebowanie kaloryczne nalery tak skalku-
lować, aby zapewnić odpowiednią liczbę kalońi,
która pozwoii utrzympvac stałą wagę ciała bez
chudnięcia. Niedobór kalońi wynikający ze
zmniejszenia ilości białka może wymagac
trzupełnienia poprzez wzrost ilości spozywarrych
węglowodanów lub t}uszczy nienasyconych.

g) naleł monitorowac spofuwaną ilośc wapnia, tak
aby zapewnic podź 100G1500 mg dziennie.

h) taka niskobiałkowa dieta winna byc stosowana
przez 2_4 Ęgodnie. Poprawa 0eś1i chodzi o

zmniejszenie fluktuacji ruchowych) winna pojawić
się w ciągu kilku dni. Po tym czasie lekałz czy
opiekun powinien ponownie ocenic efekty
stosowania tej dieĘ, a dietetyk powinien skon-
trolowac prawidłowość (skład i kalorycznośc)

. posiłków.



PRAWNIK RADZI
W nia*u zhcznyrri zapytaniami członkow naszego Stowarryszenia o shĘrych im pralłach wynikająay ch z a.ocz,.'ap r rc z IQZ d o okrś 1o nej ń pv ŃJJ ó*; i'f" rmuj einy . o n 

^1ipuj "'Podst'awową grupę uprawń"'i *y"iłłących z lmiad ^a^ 
iin uń .I{Z stanowią uprawnienia do korrysŁariia zbezpłatnych i ulgowych przcjazdówś.**_;'- publiczrrego transporfu zbiorowego.Zewzględu na stosunkowo szeroki ń.'o ouot o*-v i rńmwy uig jaki przelłidiją przepisy, wybieramy jed-vnie te, które131cz6ciej mogl-ą miec z:stoso*ani" ł" lot zrzaann1,chw Stowarzvsz-eniu.

Uprawnienia o któłvch.mow1w_v1el ;"}r;;s"ń;*; ,"];r:;;"ń.. ń"ł lvlinistrów z drua2O cznrwca1992 r. o
ffiTr#'Tt*:!!a'?Iych i-ulgowych'przej"azdor, ś.oaku*i pub[cznego t'*p"J- zbiorowego 1p;U. Ń, y,p-.
1' Do bezpłatnychwzejazilów środkami publicznego transporfu zbiorowego, kolejovłego i aubbusowego Są upraw_nione następująpe osoby:

a) przewodnik towarrysąq w podrozy mobie nie'vł,idomej lub ociemniałej oraz
^ !) 

ooiektrn twłarryszapy inwalidzie Isz"jgrupv.
2' Do bezphtuych pruĄuAo- * tl""i" ńb"j pociągów osobowy'ch są uprarłnione następująpe osoby:

1) 1'*4a'i l-szej grupy z tlrhrłu wypadków prTy praqi chorób zawodowych,
^ !) inrya]iazi I_szej grupy z ogólnego stanu zdrowia_
3' Do ulgi 

'o%prry 
prĄazAi\w pociągach pospiesan5rch i ekspresovryrch ą uprawnione osoby:

."l l'*"lłl Iszej gnrg1z brfufu ń"ak?'* przy praqi chorób zawodowych,
b] inw_alidŹj IsĄ gnrpry z ogólnego sLanu zdrorrią
c) osoby niewidome lub ociómniJe.

4' Do óqóch pruejuńów w roku 7 ..lgą 50% pny pvnja,dxhśrodkłrni publicarego transporhr ńiorotegokolejowego w pociągach osobovrycń,'p*piońy"n i.Ę.oo"ry.h, uprawnieni są emeryci i renciści orazich vspóhałżonkowie, na l*óryón ńuieln. "! 
Jł"a.i'.oa"ioo..

Wymienione hr moby 
''prawnione ao'tezpłatny"h i'"1óń; przcj.azftów posiadające orzxzrrlteKlZ I*zej grup_vkorrysĘą z transporhr miejskiego w t-vm z"ł'oi" - jakiil p'ńa"ją i*" *"*nłl-o.i-i"".vlne tegoż trarrsporhr.5. INNE UPRAWNIENIA dlainwAiaO*'t*o;grury toi

a) możliwosć prrymariaprznzZLJS dodatlc.ipiótńacvjn.go w_kwocie t7,-- złprzed ukończeniem ?5 roku rycląb) możliwosc korrystania be7płatrrie z ab91amentu radiowego i telerłizyjnego, pod #;fr#;i;;}:i" końcamarca roku nsĘpneso we własciwym |]rzędź,eP";;;'.ń' posiadania ń*i bh"go korzystaniąc) możliwmc korąłtania z 5M ulgi w obowią2kowy; ;b";i".'*niu własnego pojazdu samochodow ego oraz m,łol-
i:i: id opłat tał' 'podatku d1ogo*ego; po źglrezeniu w Wydzial" xJ*unił".:i własciwego Urzędu Dźel-ilcori/ego.

Dokumentami pmwiadcĄącymi uprawnienia do prĄazdów bezpłatnych lub uĘowych orazinnych wymienionych hruprawnień są
a) orznczeńe Komisji Ęlalskiej do spralv inwalidztwa i zatrudnienia,
b) wpis w dowodzieosobisĘm o zali.zełr, do Iszej s*p', in*łao*.
c) legĘmacja Polskiego Zlńądr<u Niewidomych.

- d) terenowe jednos&i -Polskiego 
Z*ią't"_e*"rytów, Rencistów i Invatidów.DokumenĘ te powinrry uvc oaiawianJci o, ńt^ h".a"Ławione tu informacje wybrane zstdy z różnych hódełpravnych i w prąrpadku niewystarcĄ+vch'ywjx"i.'i p-.*i*v o zapytania uśtowe lub spotkanie się w -Żarąd'źe

Stowarz,yszenia-

Wład5bw SZAFRANIEC Gadca Prawnv)

TANIEC TO NIE TTLKO ZABAWA
Pewien dziennikarz amerykańskiego pisma Miiwarrkee Journaldonosl ż;e:

"...Na spotkaniach emerylow F* =ą 
chyba.ledną z najrłięk_

szych au'akcji. Rah. który.4 :ię enu.zjasą ,rńa rprzyjemnov
cĘ 

9e.mon:u-ujezjakąłjtwoscĘ *o".ń"n]'ri" sęi d;tńć ńńswoich stop _ cwiczenie kórego p.".j ts 
"'i*ń'*"'i nie byii

suanie wvkonac. Ten 66letni ńęrrym"'.r'o.ą Parkinsonąpowiedział. ź annl za<zĄ tzśtryó *J t*i" aarr:z ii.óTo.Yq T ^by 
podnieść z ziemi jakiś uń*ny przedmiot

Tu'i"ł klękać na jedno kolano. n"ir- po*rj'li t z ir'p, przą*
clu na emeryulĘ cab rok spędzil w domu ogĘdając ti."i''ia.
Potem zdecydowd się ndazvć co się aziejeT Domu Seniora
E1eryta- położonym nieda]eko jego domu. Ń"jpi..o, lłrrĄ w-wacwbijard. Potemzacął pńbowac bńcł'c ót'j. Foilłre7aa
od jednego ośrodka do drugiego. *-ęd'* il ga'i. Ę'kb'

3ńca Mówi z prawdziwą dumą ze schudł o prawie 15 kg alejego' najwiękwym 
9siągTuęciern jest to. że może się ponowrrie

swobodnie poruszac Ralf mówi: "Jestto pierwsza rz-vnno".. kto.ą
uprawiam z upodobaniern po przejściu ń" .*.ryurrę. Gdyby nie
tsr..'idł$ -brn a." tej po ry w dómu, a choroba b;l się na jała..
Sprobu.;my i!! iVloże inam pomoże !!!

OPRAC'ATO NIE TNKO PWFvgtr 6K)

.Pallidotomia polega na wyregulowaniu pewnych nerwów w
T".'Ę" iwvkonyurane jest w klinikacn sał'e'Lłicń. Poddał się jej
drJohn Williarns ghorujący od 15 lat W szpitalu przebynłał 3 dni.
vrzy u-vm w drugim dniu pobytu wykonano operację. NasĘpih
zrTacźna popraw_ą a w zwĘku z Ęrn pacjent_ po 2labach Wzerw
- wńcil do herowania samochodim. a ponadio - po 8latach prz-
ewy yteżr 'mów 

grać na piarrinie. Jednak objawy rxłkowicie nie
usĘp'}-v ileki choć w zmniejszonej aawce trze-ua afuwac-7-abieg
kosztowaj 5300 ńntow.

Jarr Gustarł Fai
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7Y*u"v się do wszystkich Parkinsonistów o uregu-
Il\ow anie formalnosc i nnagany ch z pr ryndemo scią
do naszego Stowarzyszenia: wypehienie deklamcji i
ankiety orazzafucenie skhdek Czekamy na odzew
z'Waszą sbony do 15.o9.97. Po tym terminie brak
odpowiedzi uznalny ?2' r e4/ gnaqę z cżło nkostwa.

lnformujemy, że punkt kontalsowy na Marsza]-
kow9kiej 19 róg oleandrów będzie niecz5mny od
15.06.97 do 1.O9.92 z powodu akcji "I_ato w mies.
cie''. Innymi słowy punlłt będzie czlqny jeszłzn we
środy 4.06.97 i 11.06.97, a wmowi swą działalnosc
3.09.97.
Natomiast w dniu 6.09.97 w soboĘ w sali im. w.
Pietzaka przy ul, Pięlmej 16b o gpdz. 1o.3o
odbędzie się kolejne spotkanie połączone z pogadanką
dr. A Fńedmana. Na wszelki wypadek prosimy
łączników o skontaktowanie się z nami 3.00. celem
upewnienia się co do terminu spotkania 6 września-

T)Pa'v Parkinsoniści z poza Warszawy! Czytarrry
I)Wasze listy z uwagą i pragnęlibyśmy Wam pómóć.
Opisujecie Wasze objawy Ch.p. i oczekujecie od nas
diąnozy lub recepty na leki. Tymczasem my sami
jesteśmy chornJ, a lekarze wzbraniają się leczyc na
odległośc. Dlatego proponujemy kontaktowac się z
naszym doradcą neurologiem- specjalisĘ od Ch.Park. w
Warszawie: dr Andrzej Fńedman, tlx Med W_wą ul.
Racławicka 132b, tel. 64e9999 (zapisy sodz. 7 .W2L.a0)
prryjmuje we srody od 14.30. A oto nazwiska lekarzv
netrrologów specjalistów od Cń. Park. w Ktinikacń
Neurologicmych w: I(rakowie - drAnna l(rygowska, w
Lublinie - dr Hadziec, w IGtowicach - prot. Grugoru
Opala, w Pomaniu - drWojciech Kozubski.

pdajemy dane osób z chorobą Parkinsona w tymI samym mieście lub okolicy. Kontakfujcie się ze sóbą
i zakładajcie Stowarryszenia na Wasąrm terenie. W
miarę naszych możliwosci Ędzemy 

.W'am 
prąrsyłac

Biuletyny oraz słuryć radą i pomocą
CZFSTOCHOWA
Ewa Musial, al. Jana Pawła II98/104 m. 14,
42-200 Częstochowa
Pelagia Pikuła, ul. Dfuga 2,
42-263 Wrzosowa k/ Częstochowy
ELBLTG

Leopold Błaut, Pomorska Wjeś' woj. elbląskie,
tel. 312-896

Jadwiga Jakus, ui. Grudzią dzka 27b / I1,
82-200 Malbork
GDAŃSK
Zdńsław fuzio, ul. Skarpowa 21 m. 3, Gdańsk,
tel.32-07-42
GDYNIA
Bogusław Trzybiński, ul. Gniewsk a L8 / 22,
87-047 Gdynia
I(ATOWICE
Kańmierz Sarna, ul. lOOGlecia 80/33,
4U87 I Katowice, tel. 15Ę4*77
Elfryda Strzyś, ul. foctrla 18, 41-948 Piekary Sląskie
Bogdan Szydło, ul, Hutnicza 6/18,
4?502 CzechowiceD ńedace
Jerzy Strojek, ul. Biegusa 43, 4+II4 Gliwicesikornik,
tel. L32-0Ę72
Stanisław Karłowski, ul. Gruszczyńskiego 3 m. 54,
44100 Gliwice
Maria Zięba, ul. Jemiołowa 53a, 4}309 Bielsko-Biała,
tel.74&728
PoZNAŃ
Sergiusz John, ul, Keplera 3b m. 56, 6G158 Pozrrań
Mieczysław Koźbiał, ul. obornicka 65 / ?,
6G648 Poznan
Magdalena Jaworowicz, osiedle Jagiellońskie 80 m 2,
6I-217 P oznań, tel. 7? -5G7 3
Danuta Dokowicz, ul. Jabłonkowska 16,
61-435 Poznń, tel. 30}107
Marian Olejniczak, ul. IGaszewskiego 2,
02-650 Grodzisk Wielkopolski
RZESZOW
Anna Puc, ul. labędzia 9,3+207 Rzeszów
Władysława kzyk, u]. fuławski ego 9 / 37,
3$011 Rzeszów
WATBRZYCH
Waldemar Nowakowski, ul. Grodzk a 35 / 6,
5&314 Wałbrzych
Jan Olszewski, ul. Palisadowa 91/6,
5&314 Wałbrrych, tel. 4T2G37
WEIIIEROWO
Tadeusz Marchelewi cz, ul. Borowiacka 1,
8+200 Wejherowo, tel. 72-3G63

' Bieżący Biuletyn Nr }4 ukazuje się w zwiększonej objętoś ci ze względu na przea
wakacyjną. Następny ukźe się dopiero w gTudniu 1997. Część tego numenr opracowano na

podstawie materiałow udostępnionych przeZAPDA i EPDA.

Redakcja Biuletynu: ZaządStołecznego stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona,
02-907 Warszawa, ul. Jodlowa22/1, tel. 42_13-31, Konto: Bank PzemysłoweHandló3vy, lll oMar-

Szawa, ul. Biała 4, nr 10601o57'-{l1 4-27ooo-52o101, Skład iłamanie:.W. Wasyluk, tel.'62ź-gazł


