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,,rln ulżększa przeszkoda, tym uźększa cbuąła u pokonyuanźu jej''.
MoIićre

Drodzy Czytelnicyl

'W dniacb 30 i 31 maja br. odbj',ł się tł Lublanie (Slotpenia) z okazji
10. rocznicy potDstania zjazd Europejskiego Stouarzyszenia osób
z Chorobą Parkinsona (EPDA), do ktorego i my nalezymy.

Miałam przyjemność zł tym zjezdzie uczestnicz))c. Przyjemność do-
syc męCząca', najpierzu 17 godzin jazdy samocbodem, potem dua dni
ujtktadou od go do godz, 17o, a trzeciego dnia'walne Zgromadzenie,
no i pourót znoLuu kilkanaście godzin ul samocbodzie.

Zapytacie Państuo, co zyskaliśmy uczestnicząc u zjezdzie?
- zaznaczyliśmy naszą obecność u o?romnej rzeszy parkinsonistóu,
_ udouodniliśmy, że nasze Stouarzyszenie i Polska ma ttaarz i oczy,
- nauiązaliśmy życzliue kontakty,
- przekonaliśmy się, ze nasza u-liedza na temat choroby Parkinsona

nie odbiega od uiedzy ta Europie.
- zobaczyliśmjl, ze parkinsoniści z całej Europy (i spoza) jezclzą, Cho-
dzą, dyskutują i nie tustydzą się swojej chorob1l.

Są jednak peune różnice;
1' Jasne i u1lrazne mótuienie o chorobie,
2. Udział tu Stouarzyszeniacb młodycb parkinsonistotu (tl'l Polsce

rzadko ujatuniają się).
J . S ciś lej sza lDspo łpra C a opiekunóta ze Stotuarzyszeni ami.
4. Wspotpraca i pomoc lekarzy specjalistotu.
5. Udział tu Stouarzyszeniacb zdrota1lch osób'
6. Brak dystansu pomiędzy cborym a lekarzem,
7. I u'l ogole dające się odczuć ogromne

nI,orze Serdeczności!
A u nas? ...

Wiądomości zau')a'rte tu tym Biuletynie są przeznaczone złyłącznie do poinformouania Czytelnika. Nie powinny
byc uzyte jako tuskąząnią lecznicze, lecz raczej jako materiął d.o dyskusji między pacjentem i.iego lekąłzem.

MS
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MEDYCYNA

Czego tnLożfla oczekiwać od lekow pfzeciw chorobie Parkinsona
Jeśli jesteś chory na Parkinsona (PD), to znasz

tę rufynę: kilka tabletek rano, do tego kilka
w porze obiadowej i ieszcze nocny ,,kttbeczek",
pełen lekarsfw, przed spaniem ,,Pfawie wSzySCy
pacjenci z chorobą Parkinsona, trwa)ącą od
czterech lub więcej lat, biotą co najmniej dwa
rcdzaje lekarstw", powiada dr Mark Stacy z Cen-
tmm Naukowego im. Mohammad Ali Parkinson
w Phoenix. Nalezą do nich: lewodopa (bezpo-
średni zamiennik dopaminy) otaz agoniści do-
paminy w rodzaju pramipexol (Mirapex), pergo-
lid (Permax) i ropinirol (Requip), które imitują
działanie dopaminy w organizmie człowieka i są
stosowane w połączenhl z lewodopą lub nawet
jako wstępna terapia, przed podaniem lewodo-
py. \y/ trakcie dalszego\eczenia podaje się kolej-
no inne lekarstq.a w miarę potrzeby, ptzy Czym
większość pacjentów pozostaje ze średnią ilo-
ścią trzech rożnych medykamentów. Dość długa
lista przepisy'wanych lekarstw powoduje, że
'wza1emne oddziab,.wanie i efekty uboczne stają
się przedmiotem poważnych zmarrwień chorych
na Parkinsona.

IdenĘfikowanie wspóŁależności lekarstw
interakcja lekow może stać się problemem

w ptzypadku, gdy podawane są dwa leki rów-
nocześnie _ wyjaśnia dr Stacy. Chociaz ptzez
ośrodek przewinęło się więcej niz 3000 pacjen-
tów w przeciągu dwoch ubiegłych Lat, przypad-
ki interakcji lekow nie były na szczęście zb1ł
Częste.,,Najmniej szczęsIiwym przypadkiem in-
terakcji leków, jaki znamy, jest podawanie anfy-
biotykow w połączeniu z lekami na chorobę
Palkinsona, gdyż takiej s1'tuacji zazslyczaj nie
oczekujemy'', mówi.,,Gdy pacjentowi przepisze
się określone antybiotyki, to może nastąpic zna-
CząCe pogorszenie objawów choroby' poniewaz
niektóre z anq/bioLyków oddziaływują na ffieta-
bolizm lekow podawanych w związku z choro-
bą Parkinsona''. Doktot zaleca poinformowanie
|ekarza prowadzącego o Ęm, że przyjmtrjemy
leki przeciw chorobie Parkinsona.

osoby leczące się na podwyższone ciśnienie
krwi powinny być świadome innego rodzaju in-
terakcji' ,JeżeLi pflez Szereg lat przy1mowałeś le-

karstwa przeciw nadciśnieniu krwi, po Czym za-
padłeś na Parkinsona, dostając leki przectsl tej
chorobie możesz mieć probIemy z niskim ci-
śnieniem kfwi'' pfzestfzega dr Stacy. Niektóre
z leków przeciw chorobie Parkinsona mogą po-
siadać addyyłvny wpływ na 1Ltż przyjmowane
lekarstwo przeciw nadciśnieniu krwi. Spadek ci-
śnienia klwi moze być tak dramaĘczny, że jak
mówi dr Stacy. ,,Często, paradoksa|nie, zaczyna-
my \eczyc takich pac-jentów przeciw objawom
niedociśnienia krwi".

Duzo mniej powszechnym zjawiskiem interak-
cji, ale jednym z bardziej poważnych, jest za\eż-
ność pomiędzry selegiliną (Eldepryl)' która jest

inhibitolem oksydazy monoaminowej (MAO),
a środkami przeciwdepresyjnymi takimi juk
środki trójpierścienne (tricyclics) albo inhibitory
selekcyjnego wychwytu (ponownego) serotoni-
ny (SSRI), w rzadkich przypadkach kombinacja
tych środkóu' moze wywołac w)zsokie ciśnienie
krwi, totez te dwa leki mozna stosou,.ać razem
tylko z nadz:wyczajną uwagą i ostroznoścl'ą. Za-
leca się poinformować swego specjalistę neuro-
loga o lym, Że przy1muje się SSRI przeciw depre-
sji. Połączenie selegiliny z meperyc1}.ną (Deme-
rol) moze powodować reakcję \\r postaci Stupo-
rLl, szt}'wności mięśni, silnego oąni'ienia, go-
rączki oraz (w bardzo r'zadkich prą'padkach)
śmierci' Silne środki uspokajające, takie jak ha-
loperidol (Haldol) oraz chloropromazvna (Tho-
razine) nie są polecane do stosowania tt pacjen_
tow z chorobą Parkinsona ' Mądrą tzeczą jest in-
formowanie kazdego z Lekarzy zarówno o s\\ro-
im samopoczuciu, jak i o aktualnie pfty)mowa-
nych lekach, zantm tozpoczną oni leczenie.

A co z piciem piwa lub wina w trakcie przyf
mowania lekarstw?

Dr Stacy mówi, że 1eden drink dziennie nie
zaszkodzr, o ile pacjent nie ma neuropatii alko-
holowej, która ogtanicza czucie w nogach i je
osłabia. Alkohol może wykazywać ponadto
większy wpływ na zachowanie lównowagi niż
miało to miejsce przed zachorowaniem na Par-
kinsona. w odniesieniu do lekar'stw ziołowych
dr Stacy zajmuje zdecydowane stanowisko.
,,Nigdy nie widziałem problemu Z tego rodzaju



ttr 3Q3)/2002

śroclkami, a|e też i nie udowodniono jeszcze
ich skuteczności w leczeniu,'' Jego rada: ,Jeśli
masz wydać 4 USD dziennie na lekarsfwa, to
lepiej vrydaj ie na leki, które wiesz, że ci po-
mogą'''

Efekty uboczne: na co zwrócić uwagę?
Efekry uboczne przyjmoulanych lekarsfiV są

duzo bardziej powszechne niz interakcje. I fak-
tem jest, że poza samą chorobą Parkinsona,
skutki uboczne są głównym przedmiotem zain-
tefesowania i uwagi specjalistów. Efekt uboczny
można zdefiniowac jako niepożądaną reakcję
organizmu na samo lekarstwo.
Ilość nieprzyjemnych reakcji - takich jak su-

chość w ustach, mdłości, zawtoty głowy, poczu-
cie dezorientacji, ospałości oraz bezsenność _
która może towatzyszyć powszechnie używa-
nym lekarstwom przeciw chorobie Parkinsona,
może byc zaskakttjąca. Najpowazniejszymi
z nich są jednak poclciśnienie onostatyczne, ko-
szmary nocne i halucynacje.

Podciśnienie ortostalyczne jest przyjętą nazwą
sposobu spadku ciśnienia kt.wi w sytuacji, gdy
chory wstaje (podnosi się do pozycji pionowej)'
odczuciem z tym z:wiązanym może byc lekki
zasłrót głoury i uczucie oszołomienia, zw|aszcza
gdy pacjent wstaie szybko. Do innych objawów
należą senność po jedzeniu, pobolewanie
w dolnej części głowy lub w karku oraz ogólne
zmęczenie. ,Jest ono najbarc1ziej skryĄe'' mówi
dr Stary, ,,i bardzo powszechne." Dodatkowa
ilośc soli i kofeiny w jadłospisie pacjenta może
pomóc; jeśli to nie wystarcza, dt Stacy stosuje
clv.a le kars w a pr ze ciw podci ś nie niu olto s taty Cz-
nemu: fludrocortizon (Florinet) i midodryna
(ProAmatine).

Koszmary nocne są zazwczaj batdziej vciążlt-
we clla partnerów i opiekunów chorych na \)ar
kinsona niż dla samych pacjentów, poniewaz
wiążą się one z okrzykami, podskakiwaniem
i biciem wokół, a CzasamI z chodzenrem i nie_
świadomym mówieniem w nocy. winowajcą tu
jest lewodopa i agoniści dopaminy tak, że dt
Stacy sugeruje zmniejszenie dawki lekarstw
przed snem jako pierwszy krok w kien-rnku wy-
eliminowania koszmarów nocnych. 1eżeli to nie
podziała, to na|eży zastoso'wać clonazepam
(Klonopin), ktory jest lekiem pomagającym
w usunięciu niepokojów nocnych i jest skutecz-
ny w uspokojeniu snu.

Gdy zjawy (wizje) zaczynają się pojawiać
w stanie rozbwdzenia, nazy-wamy 1e halucy-
nacjaml ,,'Większośc ludzi widzi zwierzęta aI-
bo dzieci i ten rodzaj uridziadeł rzaclko n;roże
rczdrażnić pacjenta" powiacla dr Stacy, ,,ale
ludzie, którzy uczestniczyli w wojnie lub ci,
ktorzy przechodzili pourazowe zaburzenia
napięciowe, ulegają bardziej nieprzy.jemnym
halucynacjom. Kiedy K)zmawtam z grupami
stowarzyszonymi przeciw tei chorobie, za-
wsze wspominam o tym' że przyczyną tego
są leki.''

Strategia eliminowania halucynacji polega na
uproszczeniu trybu leczenia popftez wyłączenie
mozliwie jak największej ilości lekarstw. ,Jako
pierwsze zfezygnowalbym z podaulania środ-
ków przeciwcholinergicznych" mówi dr Stacy,

,,następnie z amantadyny (Symmetrel) i clalej
z selegiliny. Pozniej próbowałbym odstawić
agonistów dopaminy, a na końcu wyelimino-
wałbym lewodopę.'' ocz}.wiście' mówi doktor,
zmniejszenia dawki lekarstw, które powoduie
w rezultacie wzrost nierrrchliwości na skutek
nasilenia objawów chor'oby Palkinsona nie moz-
na uważać za sukces. \W takim przypadku, w ce-
lu stłumienia halucynacji doktor przepisałby je-
den z nowszych atypowych antypsychotyków,
takich jak clozapina (Clozaril) i quetiapina (Se-
loquel).

Najlepszą obroną pacjenta jest informacja.
Wiedza o zażywanych lekarstwach może
uchronić przed ubocznymi skutkami ich działa-
nia, jak też t interakcją, a jeśli ktoreś z tych zda-
rzen s/ystąpi, umozliwi opiekunom bardziej
skuteczne dzlałanie' Przy okazji svizyty r-r leka-
tza xveż ze sobą całą listę leków, które zaŻy-
wasz, wlącznie z ich dawkowaniem lvb zabierz
całe opakowania pigułek' Upewnij się, ze masz
zawsze mozliwość kontakttr ze sv'oim leka-
rzem rodzinnym, specjalistą netrrologiem od
choroby Parkinsona lub jakimkolwiek innym.
Bądź śs'iaclomym własnego samopoczucia
i obserwuj, kiedy pojawiają się określone
Symptomy choroby, takie jak zmęczenie lub
drżączka.

Im rr'ięcej wiadomości dostarczysz lekarzowi,
tym lepiej będzie on v/ stanie zapobiec i utrzy-
mać pod kontrolą interakcje pomiędzy lekami
i ich działania uboczne.

Mińam Bensimbon
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Samotne Ęcie z chofobąParkinsona
Część i

Wielu ludzi z cborobą Parkinsona jest sa-
motnycb, a brak stałej pełnej odd'ania opieki
n'loże bucłzic niepokoj, wszakze sanłotne zy-
cie nta suoje dobre strony i mozna tuiele

uczynic dla popralDy tDarunkotu i nastrojów
lud.zi, ktorzy zyją samotnie

Rarbara Cormie
,,Słou,lo "opiekcł" mnie przeraza: nie mam

nikogo' Dużo man'l oczyuiście przyjaciol,
ate MKoGo, od kogo mogłabym oczekiu;ać
pomocy"- powiedziała do mnie pewna sa-

motna pani z chorobą Parkinsona.
wielu ludziom wybor samotności sprawia

przyjemność, nawet gdy w grę wchodzi cho-
roba Parkinsona. Dla niektorych samotnych
osob rozpoznaflie Parkinsona ozflacza kata-
strofę; wielu ptzeczuwa, że tch sytuacja jako
|udzi samotnych będzie się pogarszac' Jest
jednak bardzo wiele konstruktywnych porad
i pomocy , dziękt którym Samotni mogą czuć
się bezpieczniej.

Miłośc i pomoc ze strony partneróu, ro-
dziny i przyjacioł odgrytua uielką rolę
lD usuuDaniu uielu doleglituości zuiązanych
z cborobą ParkinsonA. Najuazniejsze jed-
nak jest tułasne zdecydoruanie i postanouie-
nie pozostania niezależnym, panoLuania
nad sobą i życia całą pełnią, walki' Dla wie-
lu samotnych problem utrzymania swej nie-
za\eżności jest najważniejszy i powoduje nay
większe zmaftwienie.

Sprawy praktyczne

Sf zakresie podstawowego bezpteczen-
stwa domowego można zrobtc bardzo wie-
le' Przy odrobinie chęci można się postarać,
aŻeby dom był mniej niebezpieczfly' Na
przykład, pfzestawienie mebli, usunięcie
chodników, usunięcie kabli elektrycznych
i umocowante |użnych d1'wanów zapewnia
większe bezpteczeństwo w pokoju. w rze-
czy samej pfoste zmlany mogą ułatwić życie

w samotności.
o Umocowanie poręczy naokoło mieszka-

nia (schody, lazienka rtd).
o Jaśniejsze światło (ułatwia perr'niejsze

poruszanie się).
o Uz}'wanie szufelki z długą rączką do

zbieranta tzeczy.
o GadżetY kuchenne, jak długie nozyce,

specjalne otwietacze butelek, uchwyry
do kluczy itd.

C GadżetY łazienkowe, 1ak szczotkI z dłu-
gą rączką, dozowniki pasry do zębów
itd.

Zantm jednak coś się kupi' na\eży pora-
dzic się tefapeufy zajęciowego, ktory powie,
jakte rzeczy przyczyniają się do większego
bezpteczeńsrwa I :ułatwlzrią wykony'wanie
p oszcze gólnych czynnoś ci.

\w niektórych miejscach takie wyposaze-
nie na zlecenie tefapeufy zajęciowego moz-
na poĘczyc' Jesll przyjdzie wam samym je

kupić, tefapeuta winien wam -wskazac na)-

lepsze wyposazenie, dostosowane do wa-
szych pottzeb, i )ak je stosować. Jeże|l tera-
peuta zajęc:'owy poradzi wprowadzente ad-
aptacji do mieszkanta, to w niektorych sa-

morząclach są specjalni techniry, ktorzy mo-

94to wykonać. Terapeuta moze teŻ poprzec
prośbę o zasiłek celem pokrycia kosztów ta-
kich zmian.

Gary Hattie żyje sam t zauwaŻa: Miałem
problem z pogodzeniem się co do wprotua-
dzenia do mojego domu takicb zmian -
ktore oznaczały, ze jestem niepełnosprauny.

Pomoc domowa

Kiedy mieszkacie sami i stwierdzacie, Że

nie dajecie sobie ndy, macie prawo do pew-
nych usług, jak na przykład pomoc domowa
do gotowanla' pfania i wozenia v'as na wóz-
ku' Jeśli stwierdzicie, że potrzebujecie takiej
opieki, skontaktujcie się z opieką Społeczną
cry ZIJS-em.
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robić tego, co przedtem. Musicie sobie sami
poradzic _ lecz podchodźcie do tego pozy-
finie.

Ludzie żyjący w depresji są dokuczliwi,
lecz pamiętajcie, że w przypadku Parkinso-
na jest to powsŻechne i nie tylko vry jeste-
ście "zdołowani'. Starajcie się, a odkryjecie
coś, co pomoze wam z tym sobie radzic. Co-
dziennie zna)du1ę jakieś pomoce; to przypo-
mina mi, jak udało mi się przebrnąc ptzez
poprzednie "dołki'. Innym dobrym sposo-
bem jest kontakt z drugim człowiekiem'
Zatelefonuj do kogoś, kto ciebie zrozumle'
Sam próbowałem sobie poradzic z depresją'
wiem, jak wtedy dłuży się czas' Mo1ą radą
1est zniszczyc depresję w zarodku" '

Pomoc Stowarąrszenia osób z Choro-
bą Parkinsona

Łarwo jest dopuścić do tego, żeby drobne
Zmarlwienia wrastały do wielkich, kiedy nie
macie przy sobie nikogo, z ktm moglibyście
się nimi podzielić. Pamiętajcie jednak, ze ist-
nieje duzo 7udzi, ktorzy mogą wam pomóc.
Po pier'wsze, jeśli macie jakieś szczegolne
zmattwienie, lub potrzebujecie z kimś poro-
zmawiać, zadzwoncie do Stowarzyszenla
osob z Chorobą Parkinsona. Tam zawsze
ktoś z wami porozmawia, a czasem moze
nawet odwiedzić, potowatzyszyc wam.
Bterzcte też udział w spotkaniacn' towarzy-
skich i informaryjnych.

Kiedy depresja pozostaje nadal wielkim
problemem' moze wam pomóc wasz \ekarz.
\fielu ludziom pomagają śroclki anĘdepre-
syjne i poradnictwo.

Garry Hattie mówi daIe1' ,Zyjąc samotnie'
najwlększą trudność wtdzę w Vm, żeby
wstać i 4ć swoim życiem. Im dłuzej trwa
ten stan' tym trudniej go zwa7czyć, ale musi-
cie go pokonać. Znam to, ponieważ cterpta-
łem na to pftez Cztery lata, aż dałem sobie
kopniaka i wyszedłem z tego.

Miałem szczęście, iŻ znalazłem pomoc
u swoich sąsiadów, George'a i Susan, ktorzy

pomogli mi potadzlc sobie z tYm' Są to
ludzie troszcząCy się o mnie _ a to ma wiel-
kie znaczenie.

Niektórzy rudzą sporządzać codzienną Li-
stę zadan t cieszyc się małymi sukcesami'
Często owe wielkie zadanta okazu1ą się
drobnostką. Inni twlerdzą, Ze rutynowe dzia-
łania tworzą pożyteczną strukturę dnia. waŻ-
ne jest stawiać sobie wielkie cele, ale bądź-
cie dla siebie życzli'wi i dajcie sobie więcej
czasu na te prace.

Inny członek Stowaruyszenia mówi: .,Po-
trzebujecie wielkiej cierpliwości dla siebie
samych. Ja jestem szczęśIiwy, poniewaz je-
stem cierpliwy. Jestem szczęśliwy równiez
dlatego, ze jestem emerytowanym tnżynie-
rem i wokół mnie jest wiele tzeczy, które
mogę zrobtc i ułatwić sobie życie''.

Cieszcie się czasem

Nie walczcte tak bardzo z czasem. Po-
godźcie się ze swoimi ograniczeniami. Sta-
rajcie się działać wolniej' Nie prowadzę sa-
mochodu _ mogę wieczorem przejsc ten ki-
lometr do pubu pieszo. Moim największym
problemem jest gotowanie. Czasamr zapra-
szam do siebie parę osób, żeby im pokazać,
iż potrafię jeszcze zroblc obiad, nikogo nie
zatruwająC!

Podstawowe feguły

Znowu Gary Hatie: 
',Po przejściu na ren-

tę dobrze jest mieć jakieś zajęcia' Trzeba po-
budzac szare komórki' Kiedy przestałem
pracować zawodowo' ustaliłem sobie pew-
ne podstawowe reguły'

o Jedz naIeżycie'
o ZażWaj lekarstwa w odpowiednim cza-

sie.
o Staraj się być zajętY.
o Raz w Ęgodniu coś wymyśl.
o Nie zamaltwlaj się, a w razie czego - do

kogoś zadzwon'
o Zachowaj poczucie humoru!
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Może to wydawać się dtobtazgtem, a\e
spróbujcie wiernie strzec qrch zasad, a zoba-
czycie, jakie to trudne.

Mieszkający samotnie, ktotn1 nie mqą
zbyt wielu przyjacioł lub krewnych blisko
siebie, czują się często opuszczeni. Jeśli na-
chodzą was takie uczwcia, na\eży 1e przeciąc.
Macie wiele do zrobienta. Przede wszystkim
winniście skontaktować się ze Stowarzysze-
niem. \il/ poblizu was jest wiele do zrobienia,
Jedną z na1lepszych rzeczy jest udanie się do
biblioteki. Tam zobaczycie całą ltstę działaA
społecznych, wychowawczych, rozrywek,
wykładow. Viele bibliotek ma miejscowe
czasopisma, a także dostęp do Internetu.

Ludzie potrzebują pomory' ale nie można je)

natzucać, a więc sąsiedzi i przy1aciele muszą
starać się o właściwą delikatność i w1.wazenie'

Korzyści życia w samotności to także fakt,
że zmusza ono do zachowanla akrywności
fl,zycznej i umysłowe1, aby dbac o siebie. Nie
macie też dodatkowych zmaltwlen związa-
nych z karterą"$7ielu ludzi wważa, że spanie
do woli jest także o wiele łatwiejsze!

Prryszłośc

Dla wielu Samotnych przyszłość stanowi
wielkie zmalturiente, gdyŻ obawta1ą się, że

sobie nie poradzą. Jest jednak wiele mozli-
wości do wybo n w zakresie opieki. Iva]-
ważniejsze jest tu planowanie.

Potrzebujecie porady co do róznego fo-
dzaju rozwtązail: zmtany duzego domu na
odpowiedni mniejszy, albo zamieszkanie
w rezydencji d|a osób Stafszych wraz
z opieką' Rowniez w tym zakresie może
wam pomóc Stowarzyszenie.

Jill Martin pnygotowuje dla siebie
wszelkie udogodnienia niezbędne, żeby
pozostać ntezaleŻnym. Koty zapewnia)ą jej
towafzystwo i chce ofla pozostać w swoim
domu, jak długo będzie to mozliwe, dlate-
go nie powinna się ich pozbywać. 'Wiele

jednak domów opieki obecnie przyjmuje
pensjonariuszu także z tch zwrctzętami,
wiedząc, jak bardzo ważne są one dla
nich.

Wniosek

Bądż aktywny, dobrze się odzy.wiaj, ucz
się relaksu _ szczegolnie odpowiednta dla
Samotnych parkinsonowców jest mantra.
I pamiętajcle, że jeżeli nie poradzicie sobie
dobrze Sami, będziecie mogli skorzystać
z pomocy i porady.

Jeśli macie jakieś uwagi i komentatze, napi-
szcie.

PYTAN IA I oDP ołV IE,DZI

Na pytanLa pacjentów
odpowiada Enric o F azzin| Profesor

Neurologii Uniwersytetu Nowego Jorku

_postatnio spotkałem szereg osób
I z podobnymi problemami w tej dzie-

dzinie' Chcielibyśmy zorganizować grupę
Samopomocy pod Pańskim kierunkiem.
Mam 80 lat t |eczę się u normalnego interni-
sry, który polecił mi neurologa ze Stuartu,
a ten potwierdzlł, tż cierpLę na chorobę Par-
kinsona. Aktualnie biorę następujące leki:

Karbidopa/Lewodopa 25/20 2 tab. 3

X dziennie, Comtan 200 mg I tab 3 x dzien-
nie, Toprol 50 mg 1 tab. dziennie, Allopuri-
nol 100 mg 1 tab. dziennie.

Czy ma Pan jakieś sugestie doĘczące no-
wych leków?

1ą Bierze Pan za dużo Sinemetu (2 tab.
\-/ a X dzienniel). winien Pan naĘch-

miast zmnie1szyć dawkę rozp*szczalnego Si-
nemetu i dodać CR Sinemet 50/200, biorąc 7

tab. 25/250 i 1 tab. CR 50/200 o godz.7.o',
o godz. 11.oo, o godz. 15.", oraz 7/2 tab. każ-
dego z tych leków o godz. 19.oo. 'winien Pan
brać Comtan 3X dziennie wraz z 3 dawka-
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mi Sinemetu. Po ustabilizowaniu winien Pan
probować agonistów dopaminy (Permax,
Requip lub Mirapex) i stopniowo zwl'ększac
te właśnie lekarstwa, zmnte1szając wszystkie
SinemeĘ do I/2 tabletki' Na ogół, z wjąt-
kiem pacjentów z zabwrzeniami poznawczy-
mi i halucynacjami Chorzy na Parkinsona
winni brac tak wiele agonistów dopaminy,
ile rylko będzie tolerowane, i 1ak najmniej
Lewodopy. Lewodopy należy przyjmowa-
ćjak najwięcej w postaci CR Sinemetu i jak
najmiej w postaci Sinemetu narychmiast roz-
puszczalnego.

13Mam następujący problem: Przez po-
I nad rok poddawałem się ftzykoterapii

i ćwiczeniu mięśni. Fizykoterapia t gimnasĘ-
ka mięśni pomagały mi czuć się dobrze. Ca-
ły ten czas korzystałem z zasIłku rehabtltta-

ryjnego. Nagle jeden z terapeutów powie-
dział m1 ze skoro tak dobrze się czuję, to
nie muszę korzystac z zastłku. V/ówczas
skończyła się moja ftzykoterapia. Nie mogę
tego zfozumieć, poniewaz sądzIłem, Że tera-
pia wzmocni rnoje mięśnie na przyszłośc,
o której wiem, że nte będzte taka wspania-
ła. Uważam, że ćwiczenie mięśni usprawni-
łoby moje ruchy.

6 Program rehabilitacyjny w nowojor-
\-! skim College'u Medycyny Osteopa-

Ęcznejlączy tradycyjną ftzykoterapĘ z rygo-
rystycznym rezimem osteopafycznych cwi-
czen ktęgosłupa.

Program ten został pomyślany celem
wzmocnienia chodu i równowagi chorych
na Parkinsona. Pacjenci, ktorzy nie mają do-
Stępu do tego pfogfamu, mogą osiągnąć
podobne rezu|taty, jeże\i polączą ftzykotera-
pię z cwiczeniami gimnasrycznYml pod
nadzorem osobistego trenera w zakreste
Cwlczeo kręgosłupa, ktęgarza lub Iekarza
wyszkolonego w terapii kręgosłupa' Nieste-

Ę, Llbezptecza|nta nie moze pokrywać ko-
sztów rych usług w nieskończonośc' Kiedy
to się konczy, pacjenci rozpoczynają nową
fazę terapii, wykonując większą częśc tych
cwiczen w domu, a w określone dni Ęgo-
dnta przychodzą na glmnastykę'

-gPrzez ponad rok na chorobę Parkinso-
I na brałem Sinemet i Requip. Najwięk-

szy problem miałem z ocŻam|' Powazni oku-
liści powiedzie|t ml, Że istotnie nie są pew-
fli, jaka jest przyczyna tego stanu. Jedni
twierdzili, że naIeży naĘchmiast usunąć ka-
taraktę, a drudzy byli zdanta, że nl,e na\eży
tknąć moich oCzU.

Mam pytanie: w jakiej mrerze Parkinson
atakuje oczy? Czy może on powodować śle-
potę?

oczy tak bardzo mi się popsuły, Że zasta-
nawiam się nad porzuceniem pracy zawodo-
wei.

.r1 Choroba Parkinsona może powodo-
\-/ *u. podwójne widzenie, gdy pa-

cjent patrzy dłużej na jakiś przedmiot, na
przykład pfty Czytaniu. oczy nie są w Stanie
potuszac się w sposób skoordynowany
w czasie (brak akomodacii). Okulary nie po-
magają, poniewaz stopień' wadliwości ako-
modacji zmlenla się w miarę, jak zwiększa
swe oddziaĘ'wanie w ciągu dnia leczenie
anty-parkinsonowskie. Można to łagodzic
przez zastrzyki z Botulinum (BOTOX, Myo-
bloc) pod skórę wokół oCzU. Niestery, 1eżeli
pacjent ma upośledzenie siatkowki, nie mo-
ze stosować niektórych lekow a5;onistycz-
nych wobec Dopaminy. Chorba Parkinsona
NIE powoduje katarakty.

13Mam następujące pytania: 1' Czy cho-
I roba Parkinsona powoduje zawroqr

głowy? 2. Czy ostre bóle u podstaw czaszki
Są objawem choroby Parkinsona? 3. Czy
brak koncentracji i poważna utfata pamięci
jest czymś normalnym w fym stadium choro-
by Parkinsona?

Czytam duzo lecz, gdy skończę ksiązkę'
to jej nie pamiętam' Mało pamiętam z tego
Co przeczytałem t zapominam nawet rytuł
i autora. Za pomoc będę panu bardzo
wdzięczny'

7l--1 Lekarstwa stosowane przy leczeniu
(-/ choroby Parkinsona mogą obniżac

ciśnienie krwi i powodowac brak róv.nowa-
gt podczas stania. Pomocna będzie ProAma-
tine i Florinef pociobnie jak dobor takiego
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lekarstwa na chorobę Parkinsona, które nie
obntża ciśnienia krwi. Leki agonistyczne wo-
bec Dopaminy na|eży ogr^ilCzyc lub w mia-
rę mozliwości odstawić. Spazmy mięśni mo-

gą się pojawtac, przy zbyt wielkiej lub zbyt
małej dawce leków. Stopniowemu osłabie-
niu funkcjt poznawczych można u\Ęc przyr
mując Aricept lub Exelon.

I{YDROTERAPIA
Co to jest bydroterapia?

Termin ,'hydroterapia'' pochodzi z języka
greckiego I oznacza ,,uzdrawtającą wodę" ' Zna-
na ona była od setek lat i stosowana na pfzy-
kład w Rzymie, w Chinach i w Japonii. Grecy
btrdowali w roku 320 po Chrystusie łażnte dla
|eczenla objawów chor'ób rcvmatycznych, para_

lizu i wtórnych efektów obrazen ciała; dysponu-
j emy dziś spr aw ozdaniami doty czącymi terapeu-
tycznych skutków gorących kąpieli pochodzą-
cych z Czasow jeszcze o tysiąc lat wcześniej-
szych.

Cwiczenia w ciepłej wodzie są obecnie Uzna-
wane za istotną CzęsC fizjoteraplt i dobroczynną
terapię dla |udzi z chorobą Parkinsona' Są one
szczegolnie efektywne z trzech powodów: zdo|_

ność utrzymy'wania się na powierzchniwody za-

wiesza częściowo ciało, podtrzymując słabe mu-
skuły i umozliwiając ruch bolesnych kończyn;
,,oporność'' wody powoduje zwiększenie sprzę-
żenia zwrotnego od wzmacnia1ących ćwiczen,
a poz^ fym samo przebywanie w ciepłej wodzie
przynosi odpręzenie i ulgę'

Hydroterapia jest także bardzo poĘteczna ja-

ko początek stopniov/ego powfotu do progra-
mu ćwiczeń, umozliwiającego rozruszanie na-
wet batdzo słabowitego pacjenta. Hydfoterapia
może także stanowić częśc ogólnego progfamu
tefapeutyc zne go, r ealizującego bezpie czną i in-
teresuj4c4 metodę poprawienia wydolności ser-
Cowo-naczyniowej i ogolnej wytrzymałości. Nie
na\eĘ mylic hydroteraptt z plywaniem _ jest

ona czymś zupełnie innym, odb}'wa się ona za-
wsze pod stałym nadzorem wyspecjalizowane-
go fizjoterapeury ltrb jakiegoś opiekuna.

Chociaż stosowanie wody do celów tefapeu-
tycznych stanowiło w swoim czasie batdzo ce-
nioną technikę, to 

'ej 

popularność w obecnym
wieku znacznie zmalała; jednakże zaczęto na
powrót uzna-wać jego dobroCzynne skutki. Ten
termin zaczyna nabierac szerokiego znaczenta
począ-wszy od zaawansowanych cwiczeń w wo-

dzie do kąpieli, a nawet do zwykłego picia
H.O.

Niektórzy ludzie naz:yw ają hydrotefap tą takte
zajęcia jak na przyklad: kąpiele, prysznice, sau-
ny, parówki, inhalacje parowe, jacuzzi, nacieta-
nie, kompresy, okłady itp. (w szczegolności lu-
dzie z chorobą Parkinsona wspominali o uldze,
jakiej doznają, jeżeli chodzi o dtżenia ibole przy
zabtegach prysznicu lub zanurzaniu ich stóp
i nog w cieplej ltrb chłodnej wodzie). Chociaż
może to by dobroczynne, to jednak bardziej tra-
dyryjne znaczenie hydroterapii doryczy ćwiczeń
wykon1nvanych w wodzie dla celów zdrowot-
nych.

Hydroterapia ma bardzo wiele zalet natury
psychologtcznej. Niektórzy pacjenci mogą czuć
się bezpiecznie1 i bardziej komfonowo w wo-
dzie niż podczas ćwiczeń wykon}ryvanych na
twardym podłozu. w szczególności obawa
ptzed upadkiem zmniejsza się, poniewaz w wo-
dzie jest on mniej prawdopodobny, a nawet je-

zeli się zdarzy, to będzie mniej dotkliwy. Viele
ludzi trwaza, że przebywanie w wodzie ma dzia-
łanie uspoka1ające. Ci' którzy boją się wody (lub
nie umieją pływac)' mogą byc zadowoleni z hy-
droterapii; terapeuci umieją pomagać takim lu-
dziom si opanowaniu strachu. Nawet jeżelibyllt
oni dobrymi płpvakami, zanim zachorowali na
chorobę Palkinsona, mogą mieć obawę przed
powfotem do wody z powodtr utfaty równowa-
gi i władzy w kończynach. Jednakze i w Ęch
przypadkach hydroterapeuci mogą pomóc lu-
dziom, aby czult się oni w wodzie komfortowo.

A co z Pąrkinsonem?
Jak w przypadku większośct zajęć ftzjotera_

peufycznych, im wcześniej zacznie się |eczyc,
tym lepiej. Chociaż hydroterapia jest ciągle do-
broczynnym remedium w przypadku zaawanso-
wanej choroby Parkinsona, to jednak można za-
pobiegac wielu kłopotom, jeże|i rozpocznte sLę

terapię wcześniej, skupiając się głownie fla za'
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chowaniu sił i właściwej postawy oraz zachęca_
jąc do samodzielności.

Celem programlr hydroterapel-ltycznego
w przypadku choroby Parkinsona jest: opano-
wanie techniki relaksu, zwiększanie elasĘczno-
ści, osiąganie uryprostowanej postawy i równo-
wagl otaz pogłębianie oddechtr i wzmacnianie
sił. Hydroterapia może równiez pomóc w przy-
padku Stfesu, strachu i zbytnich napięć, jakie
mogą towafzyszyć chorobie Parkinsona. U wie-
lu osób następuje także poprawa snu.

Pacjenci wyposazeni w urządzenia utfzymu_
jące ich na powierzchni wody czują, że mogą się
poruszać swobodnie i wygodnie sposobami,
które nie byłyby łatwe, a nawet możIiwe poza
środowiskiem wody i często rośnie w nich
nadzieja na popfawę ich zdolności fizycznych.

Co się dzieie?
Baseny mogą być prowadzone przez prywat-

ne kliniki lub byc częścią oddziału fizykoter'apii
szpitalne1. w wielu publicznych basenach pły-
wackich prowadzone by*ają specjalne sesje
płynvackie dla ludzi o ograniczonej ruchliwości.
Mogą z nich kotzystac zarówno wolontariusze
jak również mogąbyc nadzofowane przez ftzjo-
terapeutów. Informacje w sprawie lokalnych
usług tego rodzaju są dostępne w szpitalnych
o ddzialach f izjoter apii.

Cwiczenia mogą przybierac rożne formy.
Każdy pacjent jest stalannie oceniany przez fi-
zjoterapeutę, któly proponuje odpowiedni pro-
gram ćwiczeń w celu poprauly i zachowania fi-
zycznych zdolności. Pacjent będzie poddawany
regularnym badaniom i konsultacjom w ramach
wielodyscyplinarnych analiz. Cwiczenia doty-
CząCe podgrzewań (przed) i ochładzań (po),
polegające na lekkich i delikatnych ruchach,
wykonuje się zawsze w celu zmniejszenta
ewentualnej osłony napięrych lub bolących mu-
skułów.

ogolnie tzecz biorąc można stvvietdzic, że
zdolność Lltfzymywania się na powierzchni wo-
dy jest wykor'zysĘwana do podtrzymy.wania,
pomagania lub do stawiania opol'll ruchowi, np.
kołysaniu się lub chodzeniu. Te ruchy _ w mia-
rę postępu terapii _ są powtafzane.stają się co-
faŻ intens}.lvniejsze oraz szybsze i wykon}.wane
są z pozycji leżącej, siedzącej i stojącej. Istnieje
szereg urządzen i podpórek, które można zasto-
sować przy wykonywaniu ćwtczen, które moz-

na prowadzić samemu lub Z terapeutą. Można
uprawiać wiele gier w wodzie, co ułarwia wyko-
ny.wanie cwiczen (np gry w piłkę) parami lub
indy"widualnie. Mozna rownież u'prowadzaC ta-
niec do Ęch zajęc. wielką zaletą hvdroterapii
jest to, że może ona przeciwdzlałac tr-udnościom
z chodzeniem, jakich mogą dośv.iadczać nie-
ktorzy pacjenci.

C;wiczenia ptzeznaczone dla paclentow z ob-
jawami parkinsonizmu obejmują: naukę relaksu
poptzez pły.wanie, stosowanie niewielkich i ryt-
micznych ruchów rotacyjnych' powolne i głębo-
kie oddychanie, rozctąganie t obracanie dla
zwiększen ia elast:1 cznoś ci ; ćwi czenia na Ieżąco,
siedząco i stojąco (np' stanie z zamknięĘmi
oczami ptzez pewien okres czasu), cwiczenta
w przesuwaniu środka cięzkości i poplawianiu
zmysłu równowagi i koordynacji; ćwiczenia od-
dechowe w róznych pozycjach dla łatwiejszego
powiększania głębokości oddechu; Cwiczenia
rozciągające, jak na przykład ćwiczenia na ,,się_
ganie po Coś''' obracanie w kółko, wchodzenie
na górę i schodzenie z gory oraz chodzenie
z rożną prędkością.

Można odnosić wielkie korzyści z hydroteta-
ptt zarowno pod względem fizycznymjak i psy-
chicznym; moze nią byc także zwiększona ak-
tywnośc społeczna, która moze przynieść lu-
dziom wiele sarysfakcji.

Ząnim rozpocznie s z łły droterąpię
Peulne lekarsh'ua parkinsonistótu łnogą uylł)o-

lytuac spad,ki ciśnienia krtpi, tak uięC pacjenci _
tu przypaclku ?'uystępou'lania zaturotóu głowy -
pouinni zuracać szczegolną ult)a7ę przy utry-

cbodzeniu z basenu. Rótunież terapeuci potuin-
ni byc śuiadolni jakicbkoluiek problemótu z od_
dycbaniem u pacjentóu'

Jak to ma miejsce ue uszystkich roclzajach te-
rapii, nalezy - przed podjęcienl decyzji o przystą-
pieniu do zajęć terapeutyczn))Cb - zasięgnąC po-
rady u lekarza internisty' Sąpacjenci, dla ktorycb
nietuskazana jest bydroterapia (albo przeciunie,
ktorzy potuinni ją stosouać u sposob cią7ły); na
przjlkłacl tacy, ktorzy przeszli ortopeclyczn.e i neu_
rologiczne zabiegi cbirurgiczne; ktorzy mają
sh'aarcJnienie rozsiane, artretyznl, Cborobę Re!-
noldsa, chorobę sercouą, zaburzenia krązenioue
albo są ta ciązy lub ta podeszłym taieku.

Barbara Cormie, Rosie Halnvard
Tlse Parkinson, Autumn 2000
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BoLE PLECow MożNA PoI(oNAĆ BELTABLETEI(
Dlaczego to jest takie bolesne?
Bo1 plecow może być prawdziwą udręką.
Trapi on około B0% ludzi w roznych okresach zy-
cia' Co piąta pracująca kobieta musi ztego powo-
du brać dŁuższe zwolnienie lekar'skie' Dolegliwo-
ści te pojawiają się najczęścle1między 40 a 60 ro-
kiem Ęcia. Na szczęście, choć tak dokuczliwe,
w większości prn1padków nie są groźne. Bóle
pleców zazłvyczaj ustępują w ciągu cztefech tygo-
dni' U dwoch pfocent pacjentek mogą jednak wy-
stąpić objawy rq,T' kulszowej. Silny ból promie-
niuje wtedy wzdłuż nogi do kostki lub stopy' Do-
legliwośc ta utfzymuje się ponad ó tygodni, a le-
czenie wytnaga czasem zabiegu operaryjnego.
Dlaczego nawet niegroźne bóle pleców są
tak dotkliwe?
odpowiedż btzml; większość receptorów bólu
w tej okolicy zna1duje się w tkance mięśniowej.
Mięśnie grzbietu są prawie dwadzieścia nzy
bardziej wrazliwe na bol ntż tnne mięśnie'
Ich włókna znajdują się blisko rdzenia kręgowe-
go i mają bardzo złożony układ. Przep|atając się
pod róznymi kątami, koordynują pfacę licznych
stawów kręgosłupa bole plecow miewają rożne
przyczyny; od przeciąŻenia mięśni, np. w wyniku
dźwignięcia lwb przesuwania ciężatl, po tak po-
ważny uraz jak złamanie kręgtr osłabionego oste-
oporozą. Mogą być równiez konsekwencjąutazu,
upadku, infekcji , nowotvvo n' a nawet chorób
innych otganów, np. nerek, trzustki, narządow
płciÓwych. w kazdym wypadku silnego lub dłu-
gotrwałego bólu trzeba zasięgnąć porady Lekarua.
Kto cierp i naiczęściej?
Ról kręgoslupa staje się prawdziulą plagą wśrod
ltrdzi spędza1ących większość Czasu (w domu
i w prary) w pozycjl siedzącej. wielu z nich musi
brać leki przeciwbólowe, zeby jakoś funkcjono-
wać. w większości przypadkow powodem ich
cierpienia jest osłabienie i usztywnienie mięśni,
do czego prowadzi zbymała aktywnośc fizyczna.
tsardzo ważnym czynnikiem jest takze stles. Leka-
rze stworzyli nawet psychiczny poltret osoby
szczególnie podatnej na te dolegliwości. Jest to
człowiek nadpobudliwy, często bar dzo inteligent-
ny, zdolny, perfekcjonista, stawiająq na pietw-
szym miejscu potrzeby innych ludzi, a nie swoje.
Emocjonalne kłopory w1nvołują reakcje fizycz-
ne: odruchowe napinanie i kurczenie mięśni

grzbietowych. Gdy mięsień pozostaje w skurczu
nieprzerwanre przez d|uższy czas, zaciska wła-
sne naczynia krwionośne, pozbawiając się tlenu'
Powstaje błędne koło: wskutek niedobon: tlenu
rośnie napięcie mięśni, bol się nasila. Nie wy-
starczy wygodny fotel w miejscu pracy, dobre
oświetlenie, odpowiednie biurko. 'Wazny jest

komfort psychiczny' o który dziś niełarq,o. war-
to więc opanować podstawowy program ćwi-
czen, technikę odprężających oddechów, nie-
które pozyc1e jogi lub starochińską sztukę rela-
ksaryjną tai Chi. 's7ykon1nvanie wolnych, płyn-
nych ruchów jest bardzo korzystne dla mięśni
okołokręgosłupowych'
Drurgim winowajcą samoistnych bolow pleców
jest niedostatek rurchu. Kręgosłup nie znosi dłu-
giego bezruchu, a szczegolnie pozycji siedzące1,
pochylonej do przodu (takiej, jaką przy1mujemy
przy kompr:terze). Niechęć, jaką większość z nas
od dzieciństwa darzy spor1 i Czynny wypoczy-
nek, splawia, że'więzadła i mięśnie wokół krę-
gosłupa są słabe i z:wtotczałe. Trzeba się ruszać!
To pewnie ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę,
gdy bolą plecy' ale ruch okazuje się zbawienny.
Dldczego ruch potnaga?
Kiedy ból jest pfteszywająCy, tfzeba się połozyc
i przez dzień lub dwa ograniczyć aktywność do
minimum. Ale lezenie nie przyspieszy powrotu
do zdrowia. \il7ielu Lekarzy jest zdanta, że każ<ly
tydzien pozostawania w łozku wymaga potem
dwóch tygodni rehabilitacji.
Dlaczego? Mięśnie' jeśli ich się nie uirywa repprlar-

nte, zaczynają słabnąc. Nie są w stanie utzymać
odpowie dnie go napię c ia, niezbę dne€ło' by wspoł-
działaĘ ze sobą tkanki, które stabilizują kręgosłup
i trtfzymu)ą go Y/ prawidłowej pon1cji. osłabione
mięśnie brzucha przestaią dzialac jak gorset pod_
trzymując:1 kręgosłup' Pod wpĘwem nacisku
I< ążki mię dzykrę gowe spłaszcza1ą si ę' krę gi u 1 e ga -

)ą zniszczeniu w miejscach, gdzle nactsk jest naj-
większy, stawy kręgowe zbllżają się do siebie. Sy-
stematyczne wykon}"wanie c:wiczen rozciągają-

rych zwiększa zaopatrzenie mięśni, ścięgien i wię-
zadel-w krew i tlen. Stają się one bNdziej eIastycz-
ne' Spfęzyste i mniej podatne na przeciążenia.
Co może prą.nieśc ulgę?
Najlepiej nie dopuszczać do przeciążenia kręgo_
słupa i mięśni. Co godzinę trzeba wstawać od
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biurka, ptzejsc się kilka metrów, przeclągnąc.
Takie rozciąganie ciała wdłuża włókna mię-
śniowe, poprawia ukr_wienie, odciąża kręgi uci-
skające krążki międzykręgowe.
w domu wafro pamiętać o codziennej gim-
nasfyce, z wykonywaniem tfadycyjnego,,fowef-
ka'' lub ,,noĘC" te cwiczenta wzmacnia1ą

mięśnie brzucha i lędzwi. Pamiętajmy
zawsze o głębokim oddychaniu' oddech
ogniwem łączącym ciało i umysł.
\wafio wypróbowac lecznicze metody naturalne'
Mogą one nie rylko przynieść wyrażną, choc
przejściową trlgę, ale też zapobiec ciolegliwoś-
ciom.

też

lest

Pneszczep komófek macierąrsĘch pomógł choremu na Parkinsona
I0.4. waszyngton (PAP) - Przeszczep dorosłych ko-
mórek maciefzystych z mózgo pacjenta chorego na
chorobę Parkinsona spowodował ustąpienie objawów
tej choroby _ donieśli Iekarze z Kalifornii, ktorzy prze-
prowadzili tę pionierską terapię.
lfstępne wyniki operacji uzywane są jako argument
przeciw wykorzystywaniu w leczeniu ernbrionalnych
komórek macierzysĘch. Jego oponenci t:wierdzą, że
wystafczą komórki pobrane od dorosłych osob.
Lekarze pod kierov'nictrvem neurochirurga Michaela Le-
vesqLle z Cedars Sinai Medical Center w Los Angeles po-
brali kilkadziesiąt komórek macierzystych z mózgu cier-
piącego na Parkinsona inżynieta z San Clemente w Ka-
lifornii, a następnie hodowali je przez kilka miesięcy.

wanych komórek z powrotem do mózgu pacjenta.

około 35 procent spośród nich były to neurony'
z ktorych drobna część na\eżala z ko]et do rypu ko-
mórek wydztela1ących dopaminę, czyli substancję che-
miczną, której brakuje u chorych na Parkinsona.
U chorego ustąpily takie charakterysryczne objawy cho-
roby jak drzenie rąk. Naukowcy przestfzegają, że 1eden
takl przypadek nie dowodzi jeszcze, ż'e terapia będzie
powszechnle skuteczna, sdyż w chorobie Parkinsona
jest jeszcze wiele nieprzewid1.walnych czynników.
Doniesienitr o terapii nadali jednak znaczny rozglos
w internecie przeciwnicy leczenia z uzyciem komórek
macierzysfych z embrionów ludzkich' Argurnentują
oni, że można w terapii zadowolić się komórkami
z osób dorosłych. (PAP)

Tomasz Zaleuski
Potuyższa informacja pocbodzi z Senłisu PAP SA,
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Komunikuiemy upŹeimie, że od 1 września br. biuro
Stowarzys zelaia zostało pfleniesione
do budynku ,,S'', pokói 21'6, tr piętro

(iest winda), tak samo na terenie SzpitalaMsWiA
pnv ul. Wołoskie' L37 (blrże' ulicy wołoskiei).

Po przetwie wakaryjnej rozpoczynamy Spotkania (comiesię Czne) ze specjalistami. I tak
w kaŻdątrzecią sobotę miesiąca, o godz' 11oo w sali widowiskowej szpitala MSwiA przy
ul. \$7ołoskiej I37 odbędzie się prelekcja, potem odpowiedzi na pytania pacjentów ) a na

koniec dyskusja między pacjentami.

21 wrześnla dt Jakub Sienkiewicz opowie o chorobach współistniejąrych z chorobą
Parkinsona,

19 pażdziernika usłyszymy, jak sobie radzic z problemami urolo gicznymi.
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