,'Tylko żgcie poś;tlsięconeinngm usarte jest przeżgcia"
A]beń Einstein

JEDENJEST wreczÓn
Jedenjest wteczór u; dolt naszej
poście,na który kcrżdg przez rok
cały czeka, gdg za'siadąją zą stoŁem
człowteka -. spokóJ i Radość- dt:ąj
nąimilsi goście.
ZaLedu.sie piertt ; sza

Drgdzg Czgtelnicg!

Zgczgrng Wąrn
Zdrousgch
i Spokojngch Śultqt
Bożego Norodzenią

oroz

Porngślnego
Nowego Roku

7998!

guiozda

b{gśnie u mroku a u Żbę tusączg się
cicha zmLerzch zimg _ radośćjest L!)
oczac\ naszgch, r-o sercoch spokój,
gdg stę przy uJilii oploćkiem dzieLimg.'.

Jedenjest Ll)ieczór co roktlod wiekóu':, kiedg srę serce r-Lo.sze
przeinacza jakbg człotl':tek zbudziŁ
stę tt'; czlowteku _ tllszg stko rozlnt1te
on .- u.rszgstko przebacza.
t

Bo komuz nte zdąe stę, gdg
patrza u Łl:ąrze rozrodotuangch dzieci
pny koLędzie' że gdg przetrLDamy jak
pouJtnność ko:że - to kiedyśdzieciom
nąszgm Leptej będzie!

Henryk Zbietzchowski

"Wszectvr,ogqcg Boże' któryś przez Syna Twego Jezttsa uzdrotutł paraLtĘka,
spojrz Łąskau.:te naTuoje stugi i ześL{jtm spokój oraz uĘę w cierptentacfu Pąnie
Jezu błogosłatu opiekunóus tt-l rodztnte, jak t zau;odotucótu, abg ictt ząsob
LDarozumteftio, crerplir-oośct, uczuci'a', ą tąkże czułej kochąjqcej troskr mogł bgć staLe
uzupełntang i z.-^tększang. Ntechąj ŚuĘta Tróica kteĄó rękamt i- umgsłami
badaczg w tclt poszu-kiu'onfąch przaczafta i sposobu Leczenia chorobg Parkirrsona.
oby Stotuarzg szenie Choryctl na Parkrnso na bgło stole lnsprro tuane dqżentem do
ceLu tL: realtzouąntu suej mlsji fta rzecz Ęctl. ktony cterptq. Amen",
Tę modLttttę ParkinsonrsĘ napfsał kapttan Gordon I'ąncąster specjabtte z okazjt
Bożego Narodzenią. Autor chongie od 1983 rolctl.
@od.ał do druku: Jąn Gu.stąus FaI)
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Leki coraz szerzej stosowąne w leczeniu chorob)l Pąrkinsona
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AEOITBCI DOPAMITIY
f\
lJ

la większościchorych z chorobą Parkinsona tei<i są zasadni;zą częściąteiapii przeciwparkinsonowsKej. Nie wszystkie jednak objawy parkinsonowskie jednakowo dobrze odpowiadają na leczenie. Najlepiej na leczenie reaguje (tzn. zmniejsza się) spowolnienie ruchowe
(bradykinezja) i sztywnośó mięśniowa, podczas
gdy drżenie jest czasem trudniej opanować. Zaburzenia mowy (dyzartńa) i zaburzenia równowagi są jakby najbardziej opomymi obj awami.

Najsilniejszym dostępnym obecnie lekiem,
tzw. złotym standardem, jest lewodopa. ZvłykJe
połączona jest z drugim związkiem, inhibitorem
dekarboksylazy obwodowej, dając takie prepa_

raty jak MADOPAR, SINEMET. Lewodopa
w mózgu jest metabolizowana czyli ,,przerabiana'' na dopaminę uzupełniając w ten sposób
niedobór dopaminy wynikający z samej choroby. Niestety, leczenie lewodopą też ma swoje
wady i ograniczenia. Po upływie pewnego czasu, kiedy to lewodopa daje stałą i równomiemą
poprawę' zaczynĄą się pojawiać fluknracje ruchowe. PoIegają one na szybszym wyczeĘywaniu się działania leku, prowadząc do powstania
zespołu przełączania (on-ofD' kiedy to chory
ma naprzemiennie okresy dobrej i złej ruchon-rości i sprawnościruchowej. Zaczynają się
także pojawiać ruchy mimowolne (dyskinezy).

f lk sama nazwa wskazuje, leki z grupy AGOJ NIsTow DOPAMiNY mają działanie dopa-

minapodobne. Początkowo, leki te stosowano
łącznie z lewodopą, aby zmniejszyó późne powiklania ruchowe. W ostatniej dekadzie stosowano je również jako leki pierwszego rzuru, po
to aby opóŹnić wdrożenie lewodopy', gdyż szereu dany'ch wskazywalo. iż wczesne Zastosowanie agonistów dopaminy może odroczyĆ lub nawet zapobiec wystąpieniu póŹnych powikłan
ruchowych. Jednak' ponieważ agoniści dopami_
ny mają słabsze działanie niż lewodopa, nie
mogą jej całkowicie zastąpić.
obecnie w Europie dostępne są 4
zasadnicze prepxrary z tej grupy
leków. W niektórych krajach europejsklch dostępni są rakże inni
agoniści dopamin. I tak rve Francji

stosuje się również piribedil' a we Włoszech
i w Niemczech _ dihydroergocryptynę.
Pierwszym wprowadzonym do terapii agonistą

dopaminy byia bromokryptyna (BROMOCRIPTIN, PRAViDEL, PARLODEL, BROMERGON), lisuride (DOPERGIN, REVANIL)
wprowadzono 10 lat póŹniej' a PERGoLIDE
(PERMAX' CELANCE'PARKOTIL) stał się
dostępny na początku lat 90_tych. Apomorfina,

w zasadzie ,"rrajstarsza'' z całej czwórki jest jed_
nocześnieńajbardziej skuteczna. od niemal sru
lat stosowana była jako emetyk (środek wymiotny). Jednak w stosowaniu jej u chorych z parkinsonizmem Przeszkadzały często występujące
objawy uboczne - wynrioty i nudności'Doktorzy Stem i Lees ze Szpitala Middlesex w Londynie odegrali ważną rolę w ponownym wprowa_
dzeniu apomorfiny do leczenia w latach 80-rych,
stosując ją pozajelitowo. Jednakże potrzeba ści_
slego nadzorowania terapii apomorlrną oraz wy_
stępujące powikłania podczas długotrwalego
stosowania, ograniczają jej stosowanie tylko do
zaawansowanych, poważnych przypadków cho_
roby Parkinsona. Dlaczego potrzebujemy rak
wiele leków - agonistów dopaminy? Ponieważ
kaŻdy z nich ma unikalny tzw. ,,profil farmakologiczny''. odnosi się to do ich pobudzającego
lub hamującego wpływu na różne dopaminer_
giczne receptory w mózgu oraz do czasu ich
^
dzialania. Spróbujmy to wytlumacZyć. Recepto_
ry dopaminergiczne dzielimy na dwie zasadnicze grupy: Dl - podobne i D2 - podobne. Do
D1 - podobnych należą receptory D-l i D-5,
a do D2 - podobnych: receptory D-2. D-3, D-,1.
Jak wynika z naz'Ó y dopamina pobudza wszystkie te receptory, ale jej zdoInośćwiązania się
z różnymi receptorami jest zmienna. Dopamina
dziala najlepiej na receprory D-3 i D-2 i ro działanie daje zasadniczy efekt terapeutyczny
w chorobie Parkinsona. Agoniścidopaminy
działając n3 receptory dopaminereiczne z reguły pobudzają je, ale niekied)- mogą wiązać się
z receptorem wcaie go nie pobudzając. W takiej
sytuacji. gd'Y" receptor jest 1uż jakby ,,zajęty''
i nie można zadziałać na niego, agoniścizacho_
wują się jako antagoniści dopaminy.
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Wszyscy pacjenci Z chorobą Parkinsona mają
pewne wspólne objawy chorobowe, ale każd1'
z nich ma pewną indywidualną wrażliwośćna
poszczególne lelci. Tak więc, dostępnośćróżnorodnych agonistów dopaminy daje nam możlir.vośćdobrania leku, który będzie u konkretnego
pacjenta działałnajskuteczniej i dawał najnlniejsze objawyr uboczne.
W najbliższej przyszłościtrzy norve leki ugoniści dopanriny _ będą wprowadzone do leczenia choroby Parkinsona. Dwa z nich.
ropinirole i pramipexole powinny'być dostępne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Trzec i. cabergoline, będzie rozprowadzan!' t-vlko w niektórych krajach Europy.
Ropinirole (REQUIP) jest dostępny w Wielkiej Brytanii od ubiegłego lata, a wprowadzenie
go w innych krajach europejsKch jest planowa.'e w 1997 roku' Działa on stosunkowo wybiór--czo na receptory z grupy D2- podobnych, z wyraźną aktywacją receptorów D-3. Jego półczas
lt'r.vlłnia (ternrin ten oznacza czas w któr;'m polorva ilościzwiązku chemicznego zostaje wy'dalotllr z orgatriztllu) jest podobny do czasu póltr''i'lrnil bromo kry'ptyny'' ale jest krótsz'v od czasu
peLgolidu. objawy uboczne są podobne ipot'ó r.v n l'' rvalne do objawów w)''stę pując-,'-'c h przl'
stosorvaniu inny'ch leków z tej grupy. Wiele ba_
dań kliniczny'ch wvkazało przydatnośćropinirole.któr1' ZnllcZeco poprawial sprar'vnośćru_
iltolr lL choi'r ch Z \\ cZesnil faz11 cłrorobr Perkinsor.irt. W du u diugolaiowvch badaniach kliniczrur ch ropinirole stosowano jako lek I rzutu polównując go z bromokr1pt1ną i Madoparem.
oceniano stopień poprawy objawów parkinso-nowskich oraz możliwośćzahamowania występowania póŹnych' niepożądanych kon-rplikacji

r'ch. Wstępna analiza wy'nikórv

po
L.iel!\'sZ\,ch 6 rniesiącach badlnia. rvskazuje.
ze tt chorr'ch rv średnio zaa\\'llnso!V3Il\'ch sta_
ijLlrcIr choroby' Par'kinsonlr. ropinirole nroże b1'ć
u''r''ltżltny jako altematy'rr'nl terapia \\, stosunku
do lervodopy.
Prirnripexole jest jeszcze inn1'nr aeonistą dopiLlllin\ ' Wl'rvierlt silne dzi;rłlnie nll Ieceptor}'
Z glttp\ D1 _ podobn1'clr. dzi:rłltjllc siinie u'1'_
l'irirczo nu recepror) D--1. Pozost.Ue !v orgS-

rLLe

horr

niźmie ok.9 godzin, a więc dłużejniż brornokryptyna. Wyniki badań na zwierzętach i hodowlach komórkowych wskazują, że chroni on
komórki nerwowe przed różnymi toksynami,
nie zostało to jednak całkowicie udowodnione.
W próbach klinicznych, pramipexole znacZąco
poprawiał u chorych sprawnośćruchową. Poprawa ta występowała zarówno prz\' stosowltniu pramipexolu jako leku I rzutu jak i terapii
skojarzonej z lewodopą. Nie przeprowadzono
prób klicznycznych w których porównywittlo
by pramipexole z innyrni agonistami doparniny.
Cabargolina ma wyjątkowo długi czas półtr_
wania ok. 65 godzin. Jako lek dodar'ł'anv do lewodopy u chorych z fluktuacjami ruchowy'mi
cabergolina jest bardziej skuteczna niż placebo
i porównywalna z bromokryptyna. Zaletą jej
jest możliwośćstosowania jeden raz dziennie.
Porównywano również cabergolinę z lewodopl1
jako lek I rzutu u pacjentów ze śrł'ieżorozpoznaną chorobą. Wstępne wyniki tego badania
wskazują na lepsze działanie cabergoliny'niż lewodopy. ale. co jest ważne, tylko 607c clror1 ch
nloze utrz1'mać się na sanrej cabergolinie 1tzu'.
w monoterapii) ponad l rok. Objar.vy uboczne
podczas stosowania cabergoliny są porórr'n1 walne z tymi występującynri podczas leczenilt

brornokryptyną.
Reasun-rując - dostępnośćnowych lekó''v
z gl'up-v agonistóu' dopanriny' daje nlm nrożliw'o ści ind1'r.vidr.ialrrego dopitsowanilt idobrlrrlił
leczenia do p aminergicznego zlró*'no jeśtichodzi o skutecznośćdziałania jak i tolerancje lektr.
Cabergolina jest silnym lekienr z ,.vyjątkowo
długim czasem działania, pozwaIającym na jed_
norazowe stosowanie w ciągu dnia.
Gdy wszystkie te omawiane leki zostrn11 już
w pelni wprorr'adzone. będzie w'rżnt1 sprl''l'lr

zgronladzenie dośrvildczeń w' ich stosorr ltlliLL
oraz zebranie dan1'ch porórvnlrr'czr uh rr eelLt
stałej poprawr',.vvnikórv leczenil chorobr Pltrkinsona.

E!voLil' BlłL:\'f

Klinika Neulologiezn:r
Sz1'rtlrllr L rtirvers,. te;kiego CrorliltLcrl.
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Punkt Yidzenia
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a na rr;habllila

Nłzywanr się olavi Lappalainerr' z zarr'odu je_
stetrr nauczycielerrr biologii. Moja żona Lissu jest
rr'ielklr ennrz.iastką sportu, ale cierpi na Chorobę Par
kinsonl. Naszyrrr w'spólnyrn hobby są ćwiczenia fiz1czrre. Chcialbytn więc zaprezentować kilLl naszych
pollrr'slów, które pozwalają bronić się przed dużym
u'ptl'r.vettr ,'Pma Parkinsona'' na nasze ż5'cie - zwierza się Inieszkaniec Finlarrdii'
V1oja żona Lissu choruje już 15 lat. Kied1' pojawily
sie rrtrdtrości w poruszanilt się. LissLt nie mogla uwielz1ć rv chorobę. Sprawność świemej niegd1'ś biegaczki sz1'bko się pogłu'szala i zarrirn stwierclzono przycz\'nę tego starru, byla już bardzo zla. Dzięki lekom
Lissu nrogła prowadzić względnie nonnalie ż1'cie' ale
jej to nie wystarczalo. Z typowym dla niej uporem zaczęla intensywnie ćwiczyć, osiągając dobr'e rr'1'niki.

-

PŁY!v CwICZEŃ F'IZYCZNYCH
\A rV}'Dol-NoŚc oRcłNlzptu

podczas biegu na dluższynr d;'stlrrrsie należy unikłć
nraksynialnego wysiłku. ocz1'u'iście, że nawet jeśli
się nie jest w dobrej fbnlrie lepiej jest *'ykon1''wrc lekkie i osttożne ćwiczenia, rriż nic rrie robić. ogóIna złsitda brzmi:.,Jeślichcesz się trtrz;'rrrać w dobrej tbrniie lub tę tbmrę poprawiać _ trrusisz pracować''.
Ponieważ jednak większośćchory'ch na Chorobę Parkinsona jest w starsz) m wieku. dobranie odpowiednich
ćwiczeń tizycznych oraz stopr-ria intensywności tych
ć'wiczeń. rnusi się odb1'u'ać pod nldzorenr lekarza. Chodzenie i spacer1, również wymltgaja treningu. lrrr u,ięcej
ćwiczysz silę i sprawność ruchou'a tlrięśni, ty'n latwiej
będziesz chodzic. Ivl1' suranli" się spacerowlć eo nttjnrniej 3 razy w tygodniu, co najmniej po pót godziny.
Tak więc ż,vjemy, jak zwykla mlrviać Lissu ,,razenr z panem Parkinsonetrl''. Podstaworr'l1 sprawą jest to, że nr;
kiemjemy ..panem Parrkinsonem" a nie odwrotnie.

\v

l

' .Ąerobik i jogging dzialają na uklad

KOVIENTARZ I,ISSU

kźenia. Int

bltdziej sprawne i u'ydajne jest krążenie krrr'i,

tyrr-r

lepiej hrnkcjonuje cnly organizm.
]. Wzrastanie sił1' rrrięśni.Chociaż rvaost nlpięcia
trlieśni (..ttszIl'r.r'n ien ie") rnoże zaklócać ich dzialirnie
i sprz1jać zabttrzeniotrr rórvnowagi, to jedn i zwiększlrn ie sil1' nrieśrri jest cz1'nnikierrr poz} t)'wn}'nl
l Ill\1Żc polrróc oplutorvlt(',Jr'żenie'
_l. S!'l':trr nose I'tte horr lt rrri"'śni. Crr iczerrt:t gitrrnlt5t\czl1e. zrvilszcza rozcillgające s;1 ttadzlvy'czaj
rr ltżIre. Wl korrr,.l'lttre codzientrie z nt:t[r nl obii:iżetrienl (hłlrtle. cieżarki). poprlrviltjl i zrr iekszaj11
sile rtrięśni.

LITI{ZY}IY!V.\NIE sIĘ !v DoBREJ F_oR}IIE
\\'\'\IAG.Ą cIĘZKIEJ PRACl'

\\

zuleżrrościod pory roktr i od pogod1' Lissu przeilie-cJ od _]__5 knl. od .i-5 rlz1 tł' t1'godniu. J e.}io b1'tł
.1'I'irltet'klt [rieq.t onl rórrnież nlt krótkich ci1'stlnsach.

Poczlrtko*'o. nllql1c klopot1 z chodzetrieltl. Lissu nt1'śllrllr. Źe nie bedzie rrlogll ri'1kon1'rr'ltc ć''l'iczeń biegor clr. ltLe o dzirvol Już podczls pierrl'sz1'ch.
',r,
o\ll'ożI]\ el] pr'ób bieg:rłlr rlk sltltro sprerr nie j.rk poprze.lnitr. P:ire irrt tcrrrLi Lissu zrlotrr l:r lnriejsce rt trie::Lr rrir
(l() 1l1ę11'.'''. rr tt:iuezlcielskicll tttistrzostrr:t.'lt Finllntjii'
Pt'tltl:rrr .lr\ .l śpril\\ :l ,,'. ę' ',i .z,, st|.iel't
,
t'\\ icZcl'liJiI] jesl Lttrzrrtl:ulic '.'' l;tścirre'Ą\<
, I \ go r'\ tlllu rvr silku i orlpoe zr rtku. Cu is. \ _/ e zenilt u innl [r1r.t rr nlilLrę lltecz:tce. zlś

Pacjenci z Chorobl1 Parkinsona rrują swój rvlłsn1
rr, tnr ćwiczeIi. czlLserrr wo[niejszy'. czasetrr sz1'bsz1
w zlłleżnościod lkttulnyclr rnoŹliwości ruchorv1'ch.
1. Często wr,konuje się zb1t dttż:1 liczbę ću'iczeń.
które sll u'1czerplrjące' l częSte ich porvtllr'zlnie
nroże w1'wol1'rl uć sktrrcze nrięśni.
3. Jłkl jest najlepszł por'lt dlrilr nlt w1'kon1 rr lrnie
r_'rr iczeń'.) DLa ntnie jest to t'urek. rr'tedr jestern niee o
..szt1 w niejsza". tlrk jlrk wiekszośćzdrolr 1cl't lrrclzi. lrle
mniej ..sz$ u nrL z porr odu Choloby PukinsonrL.
-ł' ivlożna z_tlacznie poprarvie' swoj11 korrLll cje
i sprlrr'ność iiz1 cznlt. lile t1 lko lr'ólvczes gdl S) stet11łty'cznie się nad t1'trr prlrcuje. irloja sprawność tiz1cznł
by ta poczipkowo w blrdzo kiepskinr stanie. rle \\') trrvłlośćophrcih sie. Ból kollula ustl1pil po ] llrtlrch.
lnne bóle zniknę11' po roku ć'rr iczeń. Nie po1a* ił1' się
też żlrdne rrorre doleglirrości trlko zlrieksz1'łlr sie
stopniou o szLr rł'trośenrięslti.
5. Nłrvet ri'iele zdrolr'1clt osób lrll pt'olrlelrl1 z pr':tu'idlorvlt postltrr l1 ciallt. Nlttotlliłst e horzr nlt Clrorolte
Parkinson:L siedzu,-' ze stopunri crty nri opnr-rl mi
o podloge. nie tuog:t rr 1'kotr1 ri ltć skłonó$.
6. Polec:tttt :re rt piłkę silrtkorr11 ltle rredIug Lr!''roszezorlr elt. i.rtrr ie.jszr eh le::Lrl.
7. L PlLrlirtsonisl(]\\ poLZtlaic f\lll1tl aZ\ zr.lolnośe
rlr.r ptlnrszlLrti:i sie rr rr lrrric nltrzr [,i. stol]nio$o sllLlrnie. Dllrtegt-l też lttLtzr klt. zr,r l:Lszez;t rr tttricztrlt rr s1:'tl_
tlrltgl'L t'ttch i st;.tnorr'i niezbcrln1 potlkł;rd dIlt crr ie zcrt
gintnłstl cznr ch.
l.
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8. Jaka powinna być intensywnośććwiczeń roz- le się rehabilituje i ćwiczy razem ze mną. Dokladnie
przestrZegamy rozkladu wykonywania ćwiczeń, gdyż
ciągających? Można stosować przy rych ćwiczeniach
gimnastyki muszą być
niewleLkie obciążenia (ciężarki), czasenl pomocna czas zźywania lekarstw i czas
dobrane'
wzajemnie
i
odpowiednio
może byó laska lub lina. Dzięki rym pomocom ćwiPacjent z Chorobą Parkinsona najbardziej potrzebuczenia będą bardziej efektywne!
je
wsparcia duchowego oraz stalej pomocy i zachęty
ale
9. Ćwiczenia należy powtarzać wielokromie
należy też robić przerwy na odpoczynek. Trzęba teŻ do walki z chorobą. Z powodu choroby nie na_
leży wycofywać się z życia towarzyskiego, czy- też
wykony'waó ćwiczenia relaksujące lub angażujące indalszego uprawiania swojego hobby. Chociź kontakne grupy mięśniowe.
t0. Bardzo rvażne są ćwiczenia stawów kolano_ Ly z innymi chorymi są pożyteczne i owocne. należy również spotykać się z osobami zdrowylni. Te
wych, zarówno prosnljące jak i wzmacniające.
doświadczenia sprawiają' że w różnych sytuacjach toI I. Dwa lata temu podczas fizykoterapii prawie mnie
warzyskich czujemy się odprężeni i nieskrępowarri.
zmuszano do ćwiczeń rozciągających (w różnych kie_
runkach), czego bardzo nie lubiłam. AJe w miarę wyNAJWAZNiEJszA JEsT sYsTEMATYcZNoŚc
konylvanych ćwiczeń ból ustępowal, choó powoli.
W rehabilitacji pacjentów z Chorobą Parkinsona
12. Jeślisię zaniedba ćwiczenia rozciągające lub ru_
już
po
widoczny
będzie
tego
ch'l' obrotowe, efekt
najwazniejsze są:
upływie jednego lub dwóch rygodni' Wszystko za_
l. Systemaryczność i regulamość ćwiczeń.
cznie cię ponownie boleć.
2. Różnorodność ćwiczeń.
3' Wytrwalość.
ZREzYGNowAC
czlco NIUSIAŁEM
4. Zachowanie pogodY ducha.
Z PowoDU cHoRoBY MoJEJ żoNyl
Na koniec zacyfuję słowa stynnego ińskiego biegl_
cza Paavo Nurmi: ,Jeżeli zamierzasz cośzdob1ć lub
Kiedyśmoja żona spytała mnie. z czego musialem
osiagnąć' musisz ciężko pracować - to jest ogólne zazrezr gnować Lub jakie rudności powstały w moim
jeślicz:rseIu
ż;-ciu podczas wspólnego bytowania z osobą mającą sada i dotyczy nie tylko biegalia. Nawet
nie chce Ci się cośzrobić - wlŃnie dlatego musisz to
chorobę Parkinsona. okazało się' że choroba mojej
wykonać''.
żonl' nie zmienila tak bardzo naszego życia. Lissu sta_

-z

bieżącym roku, w marcu odbyła Się
w Londynie I Międz1'narodowa Konfezorganizowana przez EPDA (Europej-

-,encja
skie Stowarzyszenie Choroby

Parkinsowa), pośrviecona depresji' demencji ipsychozie w Chorobie Parkinsona oraz XII Sy'mpozjum Między _
narodowe Ch.P.
W maju (w ramach dni studyjnYch)
,'v Rzvmie spotkali się neurolodzy, neurops-vcholodzy i rehabilitanci, aby wraz z pacjen-

terni i ich opiekunami rozszerzac wiedzę
o Ch'P. Następny' sfudyjny dzień odbedzie sie
Bułgarii, w l998 r.
'.r'

z jej zasięgiem. rolą badań, wply'wenr lekórv
ilizykoterapii.
We wrześniu br. w Danii spotkali Się po raz
trzeci, w liczbie 250 uczestników, Młodzi Par_
kinsoniści z całej Europ.v. Wzieli oni udzilł
w zajęciach prakty'cznych. wiłrsztatach i odcz;'_

tach gdzie poruszxno takie temlt)- jak: stostrnek
do ży_cia. leki, operacje mózgowe, koszt.v opieki
i *'iele innych ciekarvych zagadnień. W czlsie
tego u'eekendu prz,vświecałoim hasło: 'B.vc'
ntt-t--e cię:ko jesr się nam porus:uć. ąIe v'l:revr
chorobte nrc:eny kor:ystać:- pełni :'"-c'ia i:nujdujenry siłę ahy y'"'v:nac:ttć sobie tloyre t'ele"
Podczas spotk3nia udostepnionl Został.l no$lt

Również w maju 1997 roku lv Genelvie Sto_
pł1ta CD z hr'mnem Plrkinsonirł' lrzvszenie EP D A naw iązalo pie rw szy' kontakt
(WHo),
stó\\. którego słorvl do isllndzkie.j
aby
ze Śruiltorva organizecja Zdrorl'izl
wspotla9lrć kontrolę nad Ch.P. w sklli świato- nluz1 ki ludorr ej nlpisały_ dwie Par_
kinsonistki: Pegg-v Lorv ndess
rvej. !V tym celu WHO wydah i rozposzechnillr ulotkę, która z;:znajamia z historia choroby' z Anglii i Louise van der Valk
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Stowarzyszenie EPDA zrzesza 27 stowarzyszen z ŻŻ krajów europejskich. Łączy nas
wspólnota celu: walka z chorobą
Parkinsona na wszystkich
możliwych polach.
Poustedz, czg Ę widzisz co sĘ z tobą stało,
Na zjeździe w Strassburgu,
gd-z,ie jest dzśtert człotoiek, gdzie jesteśQ sarru
francuski neurochirurg - prof.
Jtż się nte uśmiechasz' tLDąrz ftic ftt-e LDarqża,
Pollak referował leczenie opesztuufte nrchg ttuoje, zftknął datung czan
racyjne Ch.P., a między innymi:
Ja sĘ w środkutrzęsę, cąła jestem rł srrachu,
przebieg operacji mózgu, wynitecz to ja ten sąm. cttoć dziśnie mogę nił.
ki badań i warunki jakie musi
Jak zuiap,ang szftuIem' sąm sĘjeszcze dziuĘ, spełniać pacjent aby poddać się
ciało m.Irie ni'e słu-cŁLa, nie wiemjak z Ęmżgć.
operacji. W czasie zjazdu omawiane także były sprawy
Wiesz jut:ż pewftte dzLsąj z czam masz do czlJftterlta'.
zlłiązane z fizykoterapią. Za'
Wtesz że ja podobnie ulpadłem aLe du-:ołnrówno EPDA jak i środowisko
Tru.dno; żgcie nasze sporo sĘ zmieniło.
lekarskie przywiązują bardzo
Jedno co zostało, ni'e dąć sĘ bo żaL
dużą uwagę do leczenia choroWieLu mi móu:iło, że uciĘ będzi-e goruej,
by Parkinsona poprzez ćwiczeuĘc sĘ przekoftąłem. że mąmwąbzgć samnia rehabilitacyjne i na ten cel
Czg gdzieśsą podobftt, co utui.erzgc mogą
Stowarzyszenie EPDA otrzyu zmiaftę na co Lepsze z tak;łnijakja?
malo od firmy farmaceutycznej
dotację w wysokości 86 000
Wtesz dobrze' że pora skonczać nąrzekanie '
funtów.
Wtesz, że czas ucieko', trzebą urnteć żgć.
W tym roku również nastąpilo
Możesz zaskać siłę od Ęch co bez siłg.
otwarcie nowego Centrum RehaWteLujurż LDagrało, będziesz jednam z fticŁL
bilitacji w Turku (Finlandia). To
Dobrze, będę silng i nlszę clo przodu,
centrum poza podstawowy mi
nic mnie rtie zatrzgma. Wiem to śmi.esznte brzmL ćwiczeniami rehabilitac yj n y- m i
Popatrzę rua inngcłt, orui rnnie zobączą.
oferuje także zaspakajanie poPocząjemg razem, jąk dogonić sng.
trzeb ruchowych pacjentów
z chorobą Parkinsona. Poprzez
To się rołośn[estało; uśmiechttuój poturaca.
eksperymentalną terapię i specr Już normalnLe mgślitwe wyraża hLsarz.
ficzne metody wyzwala się
fuILrsimg bgć razem, to nqjlepsze usgjście,
u chorych bodŹce do walki
ą nasz śpiewpoLeci do kcrżdego u-t śur]at.
z chorobą.
Smtirć sĘ ze sŁabości _ skuteczne Lekarshlso _
Członkowie zjazdu podzie_
z lrołrrsftej pokracznoścr' samemu i z kimś.
lili
się informacjami i wvmieW śmiechuną huśtau:ce ftaIodzt sĘ uiara.
nil i doświadczenia z dzialłszgstko jes t możLitue : Leptej rozem bgć.
taLnościw swoinr kraju.

z Holandii. Wykonawcą utworu jest Henk
iling z Holandii.

PARKINSOnrlCY

oryg.: Hey there (Peggy' Lowdness, Louise van der Valk)
tlumaczenie: Jakub SieŃiewicz
t) t.

Datę kolejnej konferencji dla młodych Parkinsonistów zaplanowano na rok 1999 w Holandii.
W dniach 10- 12 paździemika i 997 r. w

Strassburgu (Francja) odbyt sie ogólny
Zjezd EPDA. Do tej organizacji należl' rów-

,fK
Ś\_y

nież nasze S towarzyszenie, które

reprezentowala r|a zjeżdzie B arbara
Kotarska - sekretarz S towarzyszenia.

W rezultacie doszli do przekonania' że na ogół borykają się
z tymi samymi problemami

i trudnościami.

Kolejny zjazd członków

S

tow arzyszenia

EPDA połączony z iII Europejską Kontt-

rencją, pod hastem: .Pcl3od:ić sie ' aIe nie ptltldać się'' ' odbędzie się w Barcelonie, w tertninie 29i l0/98 - 0l/l l/98.

Gorące podziękowania kierujemy pod adre_
sem frrmy farmaceutycznej Eli Lilly Polska,
która sponsorowała nasz udział w Zjeździe.
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LIST DO MYCH PRZYJACIOT

ierPię na Chorobę Parkinsona. Ta choroba
nie jest ani dziedziczna arri też załażIlwa.
Nikt nie zrra )ej przyczyrlv, wiadomo natorniast
Że w móZgu pewne komórki z dopaminą zacry_
nają zamierac w przyŚpieszonym tempie. KaŻdy czlowiek w miaJę starzenia się traci powoli
te komórki' ale jeśIizacryr\a tracic je szybciej,
ozftacza to ChP. Choroba ta rozwija się wolno
na ogół atakuj e ludzi wiekowych. l,ekarstwa ła_
godzą objawy choroby. Z roku na rok biorę leki coraz to mocniejsze i coraz to innego rodzaju. Niektóre powodują mdłościi wymagają wiaściwego dawkowania. Bądżcie prry mnie. Mam
swoje dobre i złe dni.

ruBuDLlW0śĆ,
czasami płaczę i mam smutny w]rraz Lłłartya
..ź wTnawiasz sobie, że sprawileś mi prz,ykrośó.
Nic podobnego - to Parkinson. Mów dalej do
mnie. Nie nłłŻajna moje Ły. Za paIę minut
wszystko wTóci do normy.
DRZENIE,

oczekujesz' Żę zaczflę drzec. MoŻe tak, a moŻe nie. obecne leki usuwają nlektóre objawy
dżenia. Jeślimoj a głowa, moje Stopy lub moje
dlonle zaczną drżec, nie zwracaj na to uwagi.
Usiądę Żeby ukryc moje d}onie lub włożęje do
kieszeni. Traktuj mnie tak jak dorychczas. cóŻ
ZlraCZy niewinne drŻenie, gdy jesteśw gronie
prz}j aciół.

i odzyskuję' ruchomośc, to normalne. w miarę up\rwu czasu
to mija.

wykon1rtJyac gwałtownie ruchy

ćwtcZENtł,
muszę códzierrnie spacerować. Najchętniej
na dystansie od 3_5 kjlometrów. W Twoim to_
wa_TryStwie przyjernniej jest spacerować. Czasem zdarza mi Się że chodzę powoli, ale jakoŚ
zawszę dochodzę do celu. Gdy za bardzo się
pochylam do przodu lub gdy Się przewTacam
zwróc mi uwagę, bo nie zdaję sobie z tego sPrawy. codziennie muszę wykonyvgac ćwiczenia,
zginania i rozciągarLla mięśni.Jeślimożesz pomóż mi w tych cwiczeniach.
/v\óJ Głos,

zanikĘ najnŻsze rejestry mojego glosu' zau_
waĄłeś'że stal się przenikliwy i słabszy - to
Parkjnson. Posłuchaj! Ja wiem, Źe ty potIafisz

mówic glośnieji Szybciej ode mnie i że potrafisz
dopowiedzieć moją myśl.Nie znoszę tego: Pozwól mi się wypowiedziec! Daj mi czas skupic
Się! Nie mów za mnie. Jestem wciąŻ ten sam'
Zachowuję prz1rtomnoścumyslu. PoniewaŻ
wolno się poruszam, więc też potrzebuję więcej
czasu do namyslu. Chcę brac udzia-l w rozmowie. PozwóI mi mówic!

BEZsENN0Ść'
częSto Skarżę się na bezsennośc.l jeśliw
środku nocy przechadzam Się po pokoju - to Z
lfiOJA TWARZ:
powodu Parkinsona. To nie ma nic wspólnego
ty Sądzisz, że już nie zdolasz rnnie rozweselic,
ani z tym co zjadłem, aJli teŻ ze zbyt póżną, lub
--ŹJoniewajŻ się nie Śmieję ani też nie uŚmiecham
zbyt wczesną porą poioŻenia się spac. Zdarza
Się zdawkowo.
mi się zdrzemnąc w ciągu dnia. Pozwól mi spać
Gdy wpatruję się w ciebie, albo gdy twarz kiedy mam na to ochotę' Nie mogę wciąż spramoja zdaje się zamj.erac - to jest Parkinson. wowac nad sobą kontroli gdy jestem zmęczony
Ja ciebie słyszę, mój intele}<t pracuje jak da- lub mam oćhotę spac.
wniej. To tylko moja twarz wyraŻa slabiej to co
BądŹcie cierpliwi moi przjaaciele' potrzebuję
czuję. Gdy mam trudnościz łykaniem często Was. Pozosta_łem taki Sam
Ęlko trochę obniŻysię śIinię.To drażiiwy temat więc go zmieńmy.
łem loty. Mówic o Chorobie Parkinsona to nie_
łatwa sprawa. Ale będę prÓbowac, jeślirzeczy_
sZTyWN0śc'
wiście chcecie wiedziec na cz}rrn ta choroba po_
szvkujemy się do wyjściaz wir',tą' Usiluję lega. Ja potrzebuję mych prąiaciół. Chcę rv
wstac a.le z trudnościąsię poruszam. MoŻe to dalsrym ciągu brac udzial w Źyciu. Proszę was
moje leki juŹ przestają &ia]ac. Ta sztywnośc, pozostańcie mymi prz}aaciółmi. Dla mnie to
lo SlęŻenie - to Parkinson'
znaczy batdzo wiele. Wszystkol
itiie popędzaj mnie' w da_lszym ciągu rozmalviaj ze mną. W końcu poradzę sobie. Nie popę_
dzaj mnie, bo to nic nie da. Nie mogę iścSrybZ w,y r azarri prf,y jdŻ^i,
ciej' Potrzebuję trochę czasu. Gdy zacąmam
Russ Alhstrom (USA)
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KĄOIK czYTELNlKA

3. Jest slowniczek pojęć, z którymi często spotyka-

my się u lekarza lub na ulotkach o sposobie dawkowania i działania leków zalączonych do kazdego opakowania.

otrzymaliśmylist
od Parkinsonisty:

Szanowni Państ'ivo.
- bardzo dziękuję za nadeslane
matelialy, a szczególnie za biuletyn. Porusza on wszystkie
podstawowe tematy i odpowiada na szereg pytań, na które nie odpowiedzą lekarze zajmujący się zdecydowaną większościąchorych. Brak również odpowiedzi na nie w dostępnej
literaturze _ ponieważ takiej nie ma (przynajmniej
ja nie spotkalem chociaż jestem częstym gościem
w księgamiach). Dlaczego tak się zachwycam tym
numerem biuletynu?
artykul (i to na pierwszej stronie) o nowym leku niosącym nadzieję chorym czyli już na
początek promyk nadziei i optymizmu.

1. Jest

2. Są odpowiedzi na pytania dręczące nas chorych.

R,ohabtlltacla

Udalo nam się zalatwić w styczniu 1998 nieodpłat.
ne ćwiczenia rehabilitacyjne dla Parkinsonistów:

4. JeSt wreszcie artykul wy.jaśniający sposób wchlaniania leku przez organizm i rol{ diety. O ile spo-

sób wchlaniania leku lekarze potrafią wyjaśnió
o tyle rola diety jest pomijana lub następuje stwieldzenie _ o ile panu(i) nie szkodzi to można jeść
wszystko.

Zabraklo tylko jeszcze porad dietetyka. Ponieważ
jest mowa o dziennych dawkach zapotrzebowania
np. wapnia' białka itd. przydałoby się zestawienie
podstawowych ploduktów żywnościowychz podaniern ile mg najwłżniejszych składników odżywczych znajduje się w nich.
Tyle słów o ostatnim biuletynie i oby następny byl
równie ciekawy.

Dziękujemy za slowa uznania i czekamy na dalsze
uwagi i komentarze.

Polecamy następujące książki:
Parkinsona - klinika i leczenie"
H. Petit, H. Allain, P. Vermersch
w tlumaczeniu - Dr hab. med. Andrzej Friedman
Do nabycia: Wydawnictwo lv{edyczne Sanmedia Sp.
zo.o. ul. Nowy Zjazd I 00-301 Warszawa

1. ,,Choroba

Adres: Międzyszkolny ośrodek Sportowy Nr.7
Warszawa_ochota ul. Geodetów I (dojście
od ul. Dickensa lub Korotyńskiego).

Daty: 10 stycznia 1998 r. godz. 11.00 sporkanie
dIa Parkinsonistów względnie spraw nych
24 stycznia 1998 r. godz. 11.00 dla Parkinsonistów mniej sprawnych.

Należy przynieśćze sobą dresy i kapcie.
Ćwiczenia Ędzie prowadzić p. Anna obrzydowska.

Bardzo prosimy o nadsyłanie pod naszym adresem uivag i postulatólv dotyczących Biuletynu. Pozwolą one nam redagorvać go tak by zaspokajal
jak najrvięcej Państwa potrzeb i oczekiwań. Chcie_
libyśmyżeby stal się miejscem rvymiany Państwa
dośrviadczeń

ipoglądórv.

CZEI(Ą}IY!!!

Gorąco pozdrawiam Jer:y Z.

1

,,PoZy[,vwne myślenie"

Wolfgang Be ier
w tlumaczen iu - Marii Skalskiej

Na p}tania' które

zadajecie
nam w wielu listach, a dotyczą

one nękającej nas

chP.

podjął Się odpowiadac dr. nauk med.
specjalista neu-rolog Jakub Sienkiewicz.

Listy można wysylac na adres:
Jakub Sienkiewicz
skrytka pocztowa 96
o2-792 Warszawa

Cześćtego nun]eru opraco\!'ano na podstawie materillów udostępnionych przez APDA i EPDA
Redakcja Biuletynu: Zalząd Stołecznego stowarzyszenia osób z chorobą Parkinsona, 02_9o7 WarszaWa, ul. Jodlowa 22i 1 ' tel'
42'13-31 Konlo: Bank Przemyslowo_Handlowy, lll oi Warszawa, u|. Biala 4' nr '10601 057_431 4_27000_5201 01 sklad i łamanie:
'
'
P'P'H 'U ' Wapex sp. 2 o.o., 00_079 Warszawa' ul. Klakowskie Przedmieście 79, lel. (0_22) 828_06_20

