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Zastanawiam się od dłuzszego CzAsLt', co nalezy odpouiad,ać na pytanie,'Jak się czujesz?

Na to pytanie jed'ni odpouiadają potokiem żalu i uymieniają d.okład'nie' ze szczegołarni wszystkie dolegliwościi klęski, jakie icb spotkały w dakzej i bliższej przeszłości,
Inni nie mówią nic,

tylko

patrzą uzrokiem umierająCe7o

łabędzia, ,,flo bo przeciez pytający tuie, że cboruję i że jestem
bardzo nieszczęśliuy, to jak ja się mogę Czuć?"

Jeszcze inni reagują zdenenDouaniem, niemalże złością'
,,Czy ja juz tąk źle wygląd,am, że się interesują moim szrnopoczuciem i co ci lud.zie tacy wścibscy?"

Mnie takie pytanie uprawia u lekkie zakłopotanie, bo zastanawiarn się, czy to pytanie grzecznościowe, czy tez marn
dokonać analizy moich dolegliuości.
Kiedyśodpowiadalam: ,,Czuję się trocbę gorzej, niz gdy
miałam 30 lat",
Teraz mówię,' ,,Dziękuję, świetnie, tylko manl Parkinsona".

M,S.

Wiadomościząwąrte w tym Biuletynie Są przeznączone uyłącznie do pc-linformoruania Czytelnika' Nie pouinny
być użyte jakąuskaząnia lecznicze, lecz raczej jako m.ateriał do dyskusji między pacjentem i jego lekatzem.
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W JAKI SPOSOB MOZNA POMOC

PRZBZ WŁAs CIWE oDzY WIANIE
Ciało ludzkie składa się z wielu składników
odżrywcn1ch pfotein' węglowodanów, tłuszczów, witamin, minerałów i wody. Za mała
|ub za duza ilośćtych środków moze być przyCzyfiąwielu problemów zdrowotnych. Sądzi się,
ze u pacjentów z chorobą Parkinsona następuje
deficyt neuroprzekaźnika - dopaminy. Dopamina jest normalnie przemieniana (metabolizm)
w ciele na skutek rozkładu dietetycznych protein (białka). Dlatego też logiczne jest z punktu
widzenia specjalistycznej gospodarki odżywiania prryjmowanie jej jako istotnego łącznika
w łańcuchu wielodyscyplinarnej zespołowej
opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Jak nasze cialo wyffiatz;a dopaminę?
Dopamina fworzy się w nas4lm ciele z dietetycznych białek włączając w to rybę, drób, soję
i jajka' Białko jest trawione w żolądku przęz
kwas chlorowodorowy. Enzymy w jelicie cienkim dzielą się dalej na aminokwasy.
Jeden z rych aminokwasów' tyrozyna, jest
absorbowany przez jelito do prądu krwi, gdzie
dalsze enzymy przemieniają go w lewodopę.
Lewodopa jest następnie absorbowana poprzez barierę kreu., _ rn'ozg do mózgu, gdzie
jest przemieniana (metabolizowana) w dopaminę'
Każdy z tych stopni przemiany jest kontrolov/any pftez en^Imy. Enrymy zależą od specyficznych minerałów i witamin, zwanych koenzymami, za'wierających cynk, witaminę 86 oraz żeIazo.

Stres i niedobór doparniny

niezbędna do

manipulowania
Adrenalina,
stresem' twofzy się w ciele z dopaminy! Pacjenci z chorobą Parkinsona odczuwają, że stfes pogarsza jej objawy.
Enzymy wykorzystywane do przemiany dopaminy w adrenalinę są zależne od witaminy
C i miedzi. Gruczoły nadnercza vłykorzystują
witaminy 85 i C.

wpĘw specyficznych pokarmów na

sor1rcię lekóvr l na ruchy

ab-

Pokarmy bogate w białko, takie jak na przykład: gluten zawietający ziarna (pszeniry, ryzu,
owsa' jęczmienia, orkiszu), produkty mleczarskie, czerwone mięso, drób, jajka, szparagi,
awokado i nasiona roślin strączkowych konkurują o ten sam ,,nośnik'' co i leki lewodopy. Pokarmy te, ptzyjmowane o niewłaściwychporach, mogą redukować efektywność leków lewodopy i z'większać prawdopodobieństwo mimowolnych ruchów.
Lldzie prn1jmujący leki lewodopy muszą sobie zda:wać sprawę, jak istotne są pory spozywania tych pokarmów i przyjmowania tych leków. Zwrócenie uwagi na ten aspekt moze
pr4lczynic się do zmnie1szenia zabutzeń ruchowych.

Wytwarzanie energii
Pacjenci z chorobą Parkinsona cierpią często z powodu niskiego poziomu energii wynikającego z leków i z ich choroby. Energia jest
wytwarzana głównie z gluko4, pochodzącej
z ziaren zboż, 1arzyn i owoców' Glukoza moze równieŻ pochodzić z przemiany tłuszczów
i białek.
rJfszystkie komorki w ciele ludzkim podlegają pewnemu ryklowi energetycznemu' z;wanemu cyklem Krebsa. Ten cykl jest zależny od glukory i obejmuje witaminy F7,B.2,83,85, biotynę, witaminę C, koenzym Q10 oraz minerały:
żelazo, miedż, magnez i mangan.

Kontrola wolnych rodników
Podczas choroby Parkinsona moŻe powstawać nadmiar wolnych rodników, pr^lcryrniający
się do degeneracji komorek' Taki nadmiar moze
następować na skutek działanla pestycydów,
oparów benn1ny, niektórych leków, a także
promieniowania oraz ogrzewania nienasyconych olejów i gotowania tłuszczów.
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Przeciwutleniające środki odżrywcze i en4rmy
pomagają w tłumieniu wolnych rodników' Zawierają one witaminy A, C i E , selen, karniĘnę

acetylową' glutation, kwas liponowy, miedż
i rynk' Przez gotowanie można zniszczyć pewne środki przeciwutleniające _ dietetyk potrafi
znależć najlep sze r oz:w iązanie
.

Funkcia ielit
Zaparcie jest zjawiskiem powszechnym, ale
można mieć nań duzy wpł1'w regulując dietę,
pljąc znaczne ilościpłynów, 1edząc suszone
śliwkii roślinystrączkowe.

wadliwe wchłanianie i trawienie
Badania biochemiczne pofwietdziły, że |u-

dzie z chorobą Parkinsona mogą cierpieć na złe
wchłanianie witamin, minerałów, a głównie
kwasów tłuszczowych. Badanta te wykazują
często niedobory enzymów trawiennych.

Nietolerowanie pokarmów
'lfiele ludzi nie toleruje pewnych pokarmów

i1edzącje mogą po9arczac niektóre objawy' SłodzIk, asparagina z dodatkiem glutaminianu monosodowego są neurotoksyczne.

Seksualność
Mała ilośćspermy mc:że byc zwtązana z niedoborem argininy i cynku. Kaskada wolnych rodników wywołana Yiagrą może być zredukowana ptzez uzycie środków antyutleniających, takich jak na przykład witamina A,C i E otaz mineralny selen i glutation podawany dożylnie.

Poziomy cukru we krwi
Niskie poziomy cukru we krwi oddziaływają
na energię mozga i mogą uszkodzić neurony,
Gdy poziom cukru we krwi opadnie zblt nisko
_ ze względu na nieodpowiednią lub nieregularną dietę - mogą wtedy v/ystępować nagle zmiany nastroiu, brak energii i uczucie strachu.
Insulina, kontrolująca przyswajanie cukru
przez komórki' jest uzależniona od cynku. Zakłada się, ze chrom i witamina 83 są ujęte we
wspó ł czynniku tolera ncji doty cząCy m glu kozy.
Uwzględniając czynniki odzywcze i wprowadzając drobne zmiany doryczące diety można
sprawić, ze choroba Parkinsona może się stać
bardzie) znośna i pacjent będzie miał lepsze samopoczucie.
(Poulyższy tekst stąnotui tłumaczenie artykułu pt:
,,How Does Good Nutrition HeĘ" autorki Lucille leader,
opublikouanego u czasopiśmie EPDA F)CUS, issue 21,
ąuturnn/uinter 2002)

Przegląd notllościw badaniach naukorlrlych dotyczących choroby Parkinsona
Prowadzone badania sugerują większą niŻ
dotąd rolę agonistów dopaminy w leczeniu choroby Parkinsona.
Od kilku lat leki zNvane,,agonistami dopaminy'' są stosowane w leczeniu choroby Parkinsona. Ale od niedawna są one uwazane głównie
jako lekarstwo ,,drugiej linii", gdyz wielu lekarzy woli rozpoczynac leczenie lewodopą (Sinemet lub Madopar). \W kwietniu (br.), szereg badań nad agonistami dopaminy przyniosło dowody na to, że konieczna jest zmiana tego poglądu. Istnieią obecnie dowody, że Requip
(znany równiez jako ropinirole) oraz Mirapexin
(pramipexole) może rzeczywiście spowolnić
pfoces postępu choroby. Jeżeli zostanie to potwierdzone kolejnymi badaniami, to fakt ten
moze doprowadzic do.wydania zalecen, aby leczenie choroby Parkinsona tozpoczynać agonistami dopaminy.

Requip redukuje ubytki dopaminy

w

\7 badaniach nad Requipem,

prowadzonych

londyńskim szpitalu Hammersmith, pacjenci

ptzez okres dwoch latprzy)mowali Requip albo lewodopę' $7 przerwach pomiędzy dawkowaniem
naukowry dokonywali pomiarów ilościdopaminy
w ich mozgo. Spadek dopaminy był o jedna tzecią mniejszy u przyjmujący.h Requip niz u tych,
ktorym podawano lewodopę. Pacjenci z Requipem wyka4,wali tez mniejsze problemy z mimowolnymi odruchami (dyskinezją).

Mirapexin spowalnia ubytek dopaminy

W badaniach nad Mirapexinem

pacjentom

podawano pruez okres czterech lat Mirapexin
albo lewodopę. Vyniki były podobne juk
w przypadku badań z Requipem: u pacjentów
przyjmujących Mirapexin szybkość redukcji dopaminy była o 40% mniejsza niż w grupie zaZYwa1ące) lewodopę.
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Inny zespól naukowców, tym tazem zLondynu, znalazł dowody, że Mirapexin moze zaPobiegać spadkowi ilościkomórek produkujących
dopaminę, Co rzutuje na zmianę objawów towatzyszących chorobie Parkinsona. '!7 eksperymencie ,,in Vitro'' (w probówce) wykaza|i oni, że
Mirapexin chronił komórki przed niszczeniem
przez środekchemiczny, o którym wiadomo, ze

powoduje zmiany w Ęch komórkach, bardzo
podobne do występujących w chorobie Parkinsona.
D

ziałatie agonistów dopaminy

Agoniści dopaminy, jak np. Mirapexin i Requip stymulują obszary mozgq w których ,,pracuje'' dopamina. Ich działanie tóżni się od działania lewodopy, która jest po prostu przeŃvaruana w dopaminę' Działanie agonistów dopaminy
ma charakter uzupełniający (w stosunku do lewodopy _ dop' tłum.) i te obydwa środkipomagają przeciurdziałac podstawowemu problemowi w chorobie Parkinsona - uszkodzeniom komórek wywarzających dopaminę. obydwa te
sposoby leczenia mają swoje ujemne stfony:
agoniścidopaminy nie odpowiadają niektórym
pacjentom ze wzgLędu na działania uboczne
(takie jak senność, nudności, dezorientację i zawroty głowy)' Lewodopą może wywoĘnvac
u pacjentów nudnościw początkowym stadium
dawkowania i w niektórych przypadkach moze
być przyczyną dezorientac1i, halurynac ji, zmiany
nastroju lub stanu psychicznego.

czuwali większą ulgę w objawach chorobowych

niż ci, którym podawano Requip. Nie jest

A co w przyszłości?
Istnieją juz eksperymentalne dowody na to,
ze agoniścidopaminy mogą spowolnić postęp
choroby Parkinsona, i ostatnie badania przynoszą silne poparcie tej tezy. Jednak za wcześnie

leszcze na stwierdzenie, czy leczenie agonistami
dopaminy na\eĘ rczpocząć wcześniej, równocześnie,C4I nawet zamiast lewodopy. Stwierdzenia wynikające z powyższych badan wymagają potwierdzenia, a implikacje wynikające
z ich zastosowania muszą byc bardzo ostroznie
roz:ważone pftez specjalistów' Bardzo ważnym
jest zapamiętanie, Ze q' chorobie Parkinsona lekarz dostosowuje leczenie do indywidualnych
potrzeb pacjenta. Wprowadzanie (nowych) leków nalezy wykon1'waćbardzo wolno i rozvvażnie, bo nie wszystkie tabletki odpowiada1ą
wszystkim pacjentom. Leczenie naleĘ przede
wszystkim omówić ze swoim lekatzem, ale zapamiętać pny rymttzeba, że zmiany w stosowaniu leków muszą być inicjowane pfzezlekarua.

równiez, że pacjenci przyjmujący lewodopę od-

Parkinson Summer 2002

PARKINSONIZl/I
Do najczęściejsygnalizowanych problemów należą: zamazany obtaz, podwójne widzenie i suchośćw oczach, lecz niekiedy wy-

stępują problemy mniej specyficzn€,
ne trudnościw crytaniu.

oP. ogól-

o ile

pev/ne problemy ze wzrokiem są
związane z samą chorobą Parkinsona, o tyle
inne mogą vrynikać z leków antyparkinsonowskich' 'Warto także pfzypomnieć, że pev/ne trudnościze wzrokiem nie muszą być
w ogóle nviązane z parkinsonizmem, natomiast mogą wynikać z innych przyczyn, np.

z problemów starzenia, osłabienia wzroku lub
innych stanów towarrylsząCych. Jeżeli jednak
będziesz miał jakiekolwiek trudności ze wzrokiem, to powinieneś to najpierw sprawdzić
u lekarza pierwszego kontaktu. Dopiero ten
ostatni może zasugerowac ci wtzytę u okulisry

to

czymśzaskakującym, gdyŻ lewodopę generalnie
uważa się za lek o większrym potencjale niż agoniścidopaminy. Dalsze badania być moze pozvvo\ą nam ztozumieć współdziałanie i uzyskac
nallepszy wynik ze stosowania tych obydwu leków. Moze się równie dobrze okazać, ze lewodopę i agonistów dopaminy należy podawać
równocześnie.

I OCZY

(optometry), który będzie mógł ocenić, czy
zastosowanie okularów moze przynieśćpo-

pfawę.

Zalntazany obraz i trudności w ognisko-

waniu

Zamazany obraz w przypadku parkinsonizmu może byc wywołany trudnościamiw poruszaniu gałkami ocznymi, a|e może to byc
także skutkiem przy)mowania pewnych lekarstw antyparkinsonowskich, w szczególnościśrodków antycholinergicznych. Ta gnlpa
leków zawIera Benzhexol (Broflex, a także
dawniej dostępny na rynku jako Artan), Benztropinę (Cogentin), Biperiden (Akineton),
orphenadrinę (Disipal, Biorphen) i Procyclidinę (Kemadrin, Arpicolin). Bliższe informacje
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na temat środkow anrycholinergicznych moŻna uzyskać w broszurze The Drug Treatment
of Parkinson's.
Problem zamazanego obrazu pojawia się
Często, gdy pr4rjmowany jest po raz pierwszy
lek antycholinergiczny, ale może to z Czasem
ulegać poprawie. MoŻe to równiez pojawić się
wtedy, gdy prn1jmuje się ten lek przez dlużs4l Czas lub gdy przeprowadzano regulację
dawkowania leku. Jeżeli ten problem utrzymuje się nadal, to wasz lekarz może doradzic
zmniejszenie dawki leku antycholinergicznego.

Jeżeli już uzywasz okularów do Czytanla, to
niewielka ich zmiana może przynieśćpopfawę w odniesieniu do zamazanego obrazu.
'!7 tej syruacji powinien ci przyjsć pomocą
z
twój okultsta. Zmlana okularów do Czytania
jest prawdopodobnie najbardziej wskazana
dla rych ludzi, ktorzy przyz-wyczaili się juz do
pewnego rezymu tefapeutycznego i ktory
prawdopodobnie trwa już bardzo długo,

Podwójny obraz
Zjawisko podwójnego obrazu jest powodowane Często problemami ruchu gałek
ocznych, a,w szczególności problemami ,,śledzenia". Sledzenie dotyczy ruchu gałek
ocznych przy ustawianiu ich z jednej strony
na d^gą, na przykład przry przebieganiu
podczas czytania w poprzek strony lub
z gory na dół. osłabiona koordynac)a i zmęCzenle mięśniporuszających gałki oczne może oznaczać, że gałki nie poruszają się
w sposób wyrównany. Może to powodować
powstawanie podwójnego obrazu.
Problem podwojnego obrazu bywa na ogół
eliminowany poprzez leki, które są pr4ljmowane w zxviązku z \eczeniem parkinsonizmu.
Zatrzymanie wzroku, gdy powstaje podwojny
obraz, może równiez przynieśćpewną ulgę'
Mogą istnieć równiez inne przyczyny podwojnych obrazów, które nie są z:wiązane z parkinsonizmem i jeżeli ten problem nie znika, to
naleĘ zasięgnąc porady okulisty dla przeptow

adzenia dalszy ch badan.

Suche oczy
Lvdzie często odczuwają, że zaczynają rzadziej mrugać. Mruganie pomaga w oczyszczaniu oczu poprzez usuwanie kurzu i innych zanie c4r szczen. 1 e zeli często ść mru gania male e,
j

to te zanieczyszczenia mogą się

gromadzić,
powodując suchośćoczu lub ból.
Sztuczne krople łzowe (dostępne w aptekach) mogą pomóc zmniejszając ten dyskomfort i uczucie suchości. Skuteczną pomoc
przynosi także unikanie pomieszczeń przegrzanych i zadymionych. Zmniejszona Częstośćmrugania t nasilanie zanrcCzyszczeń mo84 w pewnych okolicznościach prowadzić do
zapa|enta spojówek' W takich przypadkach lekarze przepisują antybiotyki.

Trudnościw ruszaniu oczanrri
Można to odczuwać jako trudnoścprzy
wprawianiu w ruch oczu lub jako niezdolność
do szybkiego poruszania oczami.'Występuje
to wyrażniej, gdy ogląda się szybko poruszający się przedmiot, jak na przykład podczas
wyścigów samochodowych lub podczas meczu tenisowego.
Niekiedy nie mozna wykonywać pĘnnl'ch
ruchów oczami, rusza1ą się one zbyt słbko
i w sposób przerywany. Niezdolnośc do sn-bkiego poruszaniu oczaml może wpĘrr'ac na
wykon}.wanie pewnych czynności,jak na
przykład na kierowanie samochodem i rrtedrna\eĘ szukac rady u waszego lekarza' KłopoLy z poruszaniem oczami zmniejsza1ą się na
ogoł dzięki lekom anryparkinsonowskim.
Wyrażne trudności przy poruszaniu oczam:
do gory i na dół jest charakterystyczne dla stanu zwanego postępującym porażeniem Supfanuklearnym ( znanego również jako syndronr
Steele'a - Richardona - Olszewskiego), stanowiącym pewną formę parkinsonizmu. Jeżeli
doświadczyliściejuż tego, to najlepszym dorudca w tej sprawie będzte wasz lekarz.

Mimowolne zamykanie powiek
Ten problem nazyłvany jest skurczem powiek (blefafospazmem). Moze to występować
u parkinsonistów, lecz zdarza się na ogół
rzadko. Skurcz powiek pojawl'a się wtedy, gdy
mięsień zamykający powiekę kurczy się lub
przechodzi w spazm. Taki wynik moŻe się powtarzac przy drgnięciu powieką, wskutek
trudnościw utfzymywaniu otwartej powieki,
a niekiedy powieka może się nawet całkowicie zamknąć, co już poważnie zaklóca widzenie.

Przyczyny t Leczenia skurczu powiek bywają mylące, poniewaz mogą je w1'woĘwać nie-
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kiedy leki lewodopy, które są stosowane w

te_

rapii parkinsonowskiej, natomiast w innych

prn1padkach te leki by-ują pomocne pod rym
względem. Niekiedy do leczenia skurczu powiek stosuje się zastrzyki z leków zwanych toksynami jadu kiełbasianego.

Halucynacie

Z

chorobą Parkinsona mogą byc z'wiązane
halucynacje wzrokowe. Stowarzyszenie osób
z Chorobą Parkinsona tozporządza arkuszem
z danymi dotyczącymi halucynacji ( kod FS11)
dostępnym w Shar'wards Services (Westerfield
Business Center, Ipswich, Suffolk).

wrażliwośćna kontrast
Niektórzy ludzie uważają, że mają trudności
w patrzeniu pr4r niskim poziomie jasności.
Mogą być również niezdolni do vłyraźnego
dostrzegania kształtu obrazów , takich jak na
prrykład jasnokolorowy przedmiot na jasnym
tle. Może to również wpŁywać na łatwość,
z 1aką można Czytac drobny druk. Ten problem może ulec popraurie prn1 terapii lewodopą'

Rozpoznawanie kolorów

Niektórzy ludzie mogą mieć trudności
'w rozróŻnianiu małych rożnic kolorów' Ten
problem zaostrza się w przypadku cieni błękitnych lub błękitnozielonych. Rozpoznawanie kolorów moze poprawiać się pr4r terapii
lekami antyparkinsonowskimi, podobnie jak
w prrypadku wrazliwości na kontrast.
Orientaci a wiztla.lno - pflestfi zenna
Pewnym ludziom wydaje się, ze mają trudnościw ocenie otacza)ąCej ich przestrzeni. Nie
są zdolni do dokładnej oceny odległościmiędą, przedmiotami i mogą mieć praktyczne
problemy w pokonywaniu ich własnej drogi przy przechodzeniu obok przedmiotów lub
przez wąskie przesmyki. \X/ydaje się, ze problemy tego rypu występuią częścieju osób,
u których parkinsonizm oddziałuje silniej na
lewą stronę ciała'
Niektórzy ludzie pomagają sobie poprzez
wyciągnięcie ręki, chcąc dotknąć skrzydeł
drznvi lub innych przedmiotów. Mozliwe jest,
ze terapeuta prowadzący za)ęcia mogłby byc

pomocny' udzie|ając porad na temat ,,organizowania" sobie przestrzeni i wykonywania codziennych czynności.
Nalezy przypomnieć, że problemy z orientacją wizualno-przestrzenną mogą oddziaĘwać na prowadzenie samochodu jak rownież
na sam proces chodzenia.

Jaskra i leki
Ludzie cierpiący na jaskrę mogą mieć pewne problemy prn1jmując niektóre leki antypafkinsonowskie , a mianowicie leki antycholinergiczne i lewodopę.
Przyjmowanie leków antycholinergicznych,
zawiera1ących Benzhexol ( Broflex, a także
dawniej dostępny na rynku jako Artane), BenZotropinę (Cogentinę), Biperyden (Akineton),
orphenadrinę (Disipal, Biorphen) i Procyclidinę (Kemadrin, Arpicolin), wmaga wielkiej
ostroznośCi od pacjentów, którzy cierpią na 1askrę z otwaĄ/m kątem przesąCzania. JeŻeli nie
ma żadnej alternaĘwy, to ryzykowna kor4rsc
z prn1jmowania ich powinna być oceniana
przez okulistę i neurologa i szczegółowo wyjaśnionaosobie z chorobą Parkinsona' Jednak
leki anrycholinergiczne nie są zalecane dla ludzi, ktorzy mają jaskrę z zamknięrym kątem
przesączania
Podobnie lewodopa (Sinemet i Madopar)
.

nie jest zalecana dla ludzi cierpiąrych na 1askrę z zamknięrym kątem przesąCzafiia. Ludzie, ktorzy mają jaskrę z offiraftym kątem
przesąCzania i którn1 stosują na to pewną terapię, muszą stosować lewodopę bardzo
ostroznie, pr4/ c4rm cala syuacja powinna
być monitorowana.
Jeżeli ludzie z chorobą Parkinsona mają ja-

skrę, to lepiej jest, gdy specjalista od Parkinsona i okulista pracują razem przy przepisywaniu im odpowiednich lekarstw. Jezeli masz jaskrę' to zawsze z:wtoć na to uwagę kazdemu
lekarzowi, który ci udziela porady.
Pamiętaj, ze z cborobą Parkinsona zuiązane są peune problemy, ale rłiele z nicb n1oze

zalezeć od innycb czynników' W kazdym
przypadku nalezy jednak zasięgać rady specjalisty.

(Powyższy tekst stanowi tłumaczenie artykułu pod
t1tułem ,,Parkinson's and the Eyes'',
jaki ukazałsięo;ifr5ł""iffiŁJ'?Ę
winter edition 2000/2001.).
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HOI[EOPATIA

Co to iest homeopatia?
Homeopatia zostAla odkryta w końcu XWI
wieku przez lekarza niemieckiego, dr. Samuela
Hahnemanna, i opiera się na zasadzie,,similia similibus curantur'' (co oznacza ,,podobne leczy się
podobnymi''). według homeopatii istrrieje przekonanie, ze lek lub substancja, powodująCa powstawanie _ u zdrowej osoby - symptomów podobnych do tych, których się doznaje, może powodować leczerie schorzenia lub niedomagania.
Stosowane substancje pochodzą zaz:wyczaj
od roślin,nvierząt lub minerałów i są łączone
ptzez pfoces kolejnych tozcieilczeń i wstrząsań
(energicznych potrząsan), a więc środek, który
powoduje Coraz większe rozcienczenie i - Paradoksalnie - staje się wraz z każdym pfocesem
Cofaz mocniejszy. Leczenie homeopaĘCzne może się ograniczyc do jednej dawki lub dwóch albo moze polegać na regularnym przyjmowaniu

7

wykształcenia medyczne1o, a trening (szkole-

nie) zmienia się począwszy od trzyletniego
okresu z pftefwami do bezprzerłvowego okresu trzyletniego.

Czy homeopatia może pomóc ludziom

z chorobą Parkinsona?

Homeopatia leczy chorobę pobudzając moc
uzdrawiającą własnego organizmu. Może ona
doskonale współdziałaćz medycyną konwenc)onalnąimoże ona pełnić właściwąrolę w procesie leczenia choroby Parkinsona _ w szczegó|nościw jej wczesnych fazach.
Dr Bob Leckridge, lekarz homeopata w Szpi
talu Homeopatycznym w Glasgow, wyjaśnia:
,,Homeopatia nie może by. jedyną terapią
w chorobie Parkinsona' Jeżeli jednak znależliściewłaściweremedium homeoparyczne, to
mozecie zredukować koniecznośćprzyjmowalekarsrwa.
nia innych lekow. Pacjent wykorzystuje wtedy
dłuższyokres tolerancji w odniesieniu do konCo ma mieisce podczas pierwszej konsul- wencjonalnych lekow i to zmniejsza koniecztacii?
ność,,przeskakiwania" tam i z powrotem między różnymi lekami''.
Pierwsza wizya jest zaz:wyczaj najdłuższa,
,Jednakże _ mówi dr Peter Fisher, naczelny
gdyż lekarz - homeopata chce znac dokładnie lekar z Krolewskie go S zpitala H ome op aty Cznę 8o
całą historię waszej choroby. Ta historia ma nie w Londynie _ lekarze homeopaci donoszą, że
rylko dotyc4lc waszych bieżących objawów, bardzo mało ich pacjentów cierpi na chorobę
lecz także waszej dawniejszej historii choroby, Parkinsona, a więctrudno jest dokonywać systewaszego emocjonalnego i mentalnego stanu matycznej oceny' C^/ to ma miejsce dlatego, że
zdtowia, a także tego, Czy waszę objawy zmie- homeopatia nie może pomóc, czy teŻ dlatego,
niają się zależnie od pogody, pory dnia, pory ro- że pacjenci nie poszukują leków homeopaĘczku itp.
nych. Czego rzeczywiście potrzebujemy, to fiHistoria zaczyfia ,,pracować" pfzez rworzenie nansowanie badan ma1ących na celu ocenę kojakie zwiąpewnego ,,obfazu objawów'' osoby, który nale- rzyści(jeśli one w ogóle
'Vystępują),
odurzorować
na
leków''
zawafiy
w
hozane
są
ze
stosowaniem
homeopatii.
,,obraz
Ę
Znamy szercg leków i toksyn, powodujących
meopatycznej Mateńa Medica. Zalecente homeopaqrczne iest oparte właśniena tym obrazie syndromy podobne do choroby Parkinsona i na
zasadzie leczenia ,,podobne z podobnym" poobjawów i obrazie lekow.
winny one być poĘteczne w tefapii parkinsow jaki sposób tnożna uzyskac dostęp do nowskiej. Ale wykorzystanrc takich mozliwości
wymaga przeprowadzenia jeszcze wielkiej liczlecznictwa homeopaĘcznego ?
by badań'
Istnieje wiele środków homeopatycznych,
Leczenie homeoparyczne jest dostępne zarówno poprzez pub|iczną słuzbę medyczną 1ak które są przepisylvane do stosowania w terapii
i prywatnie' \7 \fielkiej Brytanii jest pięć szpita- choroby Parkinsona. Zawierują one Gelsemium,
li homeopatycznych i ponad 1000 lekarzy kon- Mercurius sol., Agaricus' a takŻe Nux Vomica,
wencjonalnej medycyny specjalizujących się Causticum, Baryta catb., Plumbum, Sepię (dla
w homeopatii. \7 szpitalach homeoparycznych stanów depresyjnych), Zincum met., Hyosryamus i Stramonium.
pr zepr ow adza się Szef e g u zup ełnia jący ch terapii
jak również samą homeopatię. Istnieją także
Gdy stosuje się terapię homeopaĘCzną we
wczesnych
fazach choroby Parkinsona, to mospecjaliści homeopaci bez konwencjonalnego
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że ona pomóc w utrzymaniu rozsądnego poziomu funkcjonowania, a może równiez

opoźnic koniecznośćprzyjmowania takich leków jak na przyklad lewodopa' Jednak niezbędne jest zasięgnięcie porady u specjalisry
lekarza

-

homeopaty.

Za|eca się, abyśporadz1l się swego leka-

rza pierwszego kontaktu przed pneprowa'
dzeniem |akie|kolwiek próby terapii uzupełniającei. Powinieneś przedtem możliwie dużo poczytać na ten temat i zastanr.o'
wić się, co spodziewasz się uzyskać w za'

mian i przedyskutować to realisĘcznie ze
swoim terapeutą. Specjaliścipowinni być
zadowoleni mogąc odpowiadać na tóżne
kwestie przed prŻystąpieniem do iakieiśterapii. obserwui swói stan w miarę postępu
tetapij, aby zobacryć, iakie korzyści ci to
przynosi. Niektórzy zwas rnogą nie zauwa-

Ęć żadnej.

(Powyższy tekst stanowi tłumaczenie artykułu
pt.,,Homeopathy" zamieszczone4o w angielskim
czasopiśmie,,The Parkinson'',
summer edition 2000).

ROrA SEKSU W TERAPII PARKINSONOWSKIEJ
Ludzie z chorobą Parkinsona powinni byc
poddawani terapiom, które pomagają Im zachować dobrą jakośćżycia. Lecz oprocz ich
problemów zdrov/otnych występują w okresie
leczenia istotne zmiany w ich życiu seksualnym. '$7 Telawiwie (w Izraelu) istnieje Centrum
Leczmcze zwane Tel Aviv Souraski Medical
Centre, którego oddział Zaburzeń Ruchu pełni
specjalną słuzbę terapii seksualnej dla parkinsonistów i ich partnerów.
Seksualnośćstanowi integrującą częśćosobowości począ'wszy od wieku dziecięcego aż
do późnej starości.Jest ona świadomie i nieświadomie ulyrażana poptzez uczucia, myśli
i zachowania danej osoby. Poza tym seksualnośćma wpłynv na codzienną aktywność,na
przykład na sposób, w jaki reagujemy wzajemnie na siebie, w jaki mówimy do siebie, patfzymy na siebie i dotykamy się. Tak więc seksualnośćmoże stać się z 1ednej Stfony
żrodłemwielu radościi satysfakcji, ale w przypadkach seksualnej dysfunkcji może ona powodować frustrację i cierpienia oddzia|u)ące na
stan zdrowia i jakoścżycia'
Seksualność, starzenie i mity

Szeroko rozpowszechnione stereotypy,
błędne mniemania otaz dowcipy na temat

podeszłego wieku mogą ujemnie wpł1nvać na
doświadczenia seksualne starczych ludzi. Gdy
starsi ludzie zaczynają prze1awiac takie postawY, funkcjonują poniżej swoich aktualnych
mozliwości, a więc nie zaspokajają swoich wewnętrznych potrzeb' 'W ten sposób wiele star-

ciowe aktywności zachowują i uwydatnia1ą indywidualne poczucie własnej godności i stanowią potwi etdzenie zywotności.
ŻycLe seksuakre

i parkinsonŁm

Normalne funkcjonowanie seksualne wymanienan-rszonych struktur anatomicznych,
obejmujących autonomiczny system czuciowy
i motoryczny, dobrze dzialający krwioobieg,
zrównoważony profil hormonalny i zdrowy
stan emocjonalny.
Uwarunkowane wiekiem zmiany w znacznej
większości narządów mogą powodować pewne obnizenie jakościfunkcjonowania pod
względem seksualnym _ na ogoł u ludzi powyżej 45 roku zycia. Te zmiany dotyczą stopniowej redukcji i powolności w reagowaniu
w kazdej fazie cyklu seksualnego. Szybkośćtego obnizenia rośnie,gdy istotnym czynnikiem
staje się chroniczna choroba, towatzysząCa ptocesowi statzenia. Pogorszenie sprawności dotyczącej seksualnej strony życia pacjentów cierpiących na chroniczną chorobę zaIeŻy od następuiąCych czynników
- seksualnej dysfunkcji powodowanej bezpośrednio przez chorobę i jej leczenie,
_ konsekwencji chronicznej choroby (słabość,problemy z koncentracją),
_ problemow psychologicznych towarzyszących chorobie ( utrata kontroli, ambicji, depresja, trudności wywołane zmianami roli).
Akrywna walka i kryzys emocjonalny, towatzysząCe chronicznej chorobie, powodu ją u pacjentów i ich opiekunów nieustanne zmęczenie

ga

:

szych ludzi nie jest zdolnych do Wrażania i stres.
uczuć miłości,do dotykanta i cieszenia się bliBadania 4) mężczyzn t 32 kobiet (z choroba
skością. optócz przyczyniania się do silnego
uczucia własnej tozsamości, seksualne i uczu- Parkinsona) w oddzlale Zaburzeń Ruchu Cen-
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bez penetracji. Ten 'waiant zewnętrznY pole8a na rożnych metodach dotykania i przyjemo/,
było niezadowolonych ze swego życia se- nościna wszystkich poziomach podniecenia
65
ksualnego około jednej czwartej rzadko od- seksualnego' Poprzez pocieranie genitaliów,
czuwało chęć uprawiania seksu Powyzej oralne lub ręczne pobudzanie, każdy z paftdwóch trzecich zgłosiło dysfunkcje dotyczące nerów może osiągac otgazm lub moze zatrzyerekcji. KobieĘ. Ponad jedna ttzecia była nie- mać się na niższym poziomie rozkoszy. Nabyzadowolona ze swego życia seksualnego oko- ta łatwośćpfzystosowania się wzajemnego
ło 90 0/o mialo problemy z pobudzeniem seksu- umozliwia patze zwiększenie seksualnej satyalnym. Chęć uprawiania seksu rzadka odczu- sfakcji, intymnościi zaspokajanie ambicji,
wało około 47 0/o.
a także zmniejszenie niepokoju, nieporozumień małzeńskich i seksualnych napięć'
Choroba Parkinsona ma wpływ na funkcję
Taka któtkoterminowa interwencja (od
seksualną na każdym jej poziomie. Zmiany dwóch do Cztefech sesji) była bardzo skuteczemocjonalne (depresja lub stfes) mogą przy- na. około 8a 0/o pacjentów poddanych tej teraczyniać się do obniżenia pożądania seksualne- pii było zadowolonych, ptzy Czym rylko połogo i do trudności w reakcji na bodżcę seksual- wa sfwief dziła poprawę dorycząCą funkcjonone. Przy duże) depresji człowiek jest jak najda|- wanla w dziedzinie seksualnej. Byc może, iż
szy od spraw seksu. Lekarstwa stosowane przy zwiększona przy1emność i bliskośćwyjaśnia
chorobie Parkinsona, a także leki antydepresyj- tak znaczny przyrost zadowolenia.
ne' mogą wywoływać dysfunkcje erekcji, pfoNasza poradnia zajmuje się równiez probleblemy z ejakulacją, orgazmem lub popędem mami pożądanta: większośćpacjentow z chopłciowym. objawy motoryczne (sztywność, robą Parkinsona osiąga niski stopiei pożądania
drżenia i spowolnienia ruchowe) komplikują na tle seksualnym. Prawdopodobnie jednak na
spontaniczność i ruchy w czasie akrywnościse- skutek właściwejterapii medycznej niektorzy
ksualnej' Powolnośći sztywnośćmogą powo- z nich odzyskują poprzedni poziom zainteresodować większą pasywność pacjentów' Co na_ wania seksualnego.
klada bardziej akrywną rolę na zdrowego partnera. Slinienie, a także niechlujny ubior i chod
ogólna opieka
mogą czynic z pacjenta z chorobą Parkinsona
\w oddzia\e Zaburzeń Ruchu poradnicfwo
o s o b ę nie atr akcy jną, natomiast,, zamas k ow a n a''
tsvarz może być interpfetowana jakc> brak zain- w sprawach seksualnych oraz odpowiednia tetereso'wania seksualnego. Drżenia otaz zabu- rapia stanowią częśćogólnego podejściado
rzenia snu powodują, ze pewne pary spią opieki nad paclentem z choroba Parkinsona.
w oddzielnych łozkach, co powoduje mniejsze Zmiany fizyczne i emocjonalne w chorobie Parmozliwości inĘmnego dotyku i akrywności se- kinsona mogą mieć dramatyczny wpływ na
ksualnej. Małzonkowie pacjentów z chorobą funkcjonowanie seksualne zarówno pacjenta
Parkinsona, którzy są ,,dawcami'' opieki, dono- jak i opiekuna. Poniewaz pacjenci z chorobą
szą, że czują się odrzuceni i obraŻent, gdy ich Parkinsona doznają seksualnych dysfunkcji na
paftnerzy ignorują ich pod względem seksual- wszystkich poziomach reakcji seksualnej,
nym.
a dysfunkcja seksualna jest często powiązana
z obniżeniem poczucia własnej godności, dedoświadc
zetńa
kIiniczne
presją i nieporozumieniami małżehskimi, lekaNasze
rze i inni terapeuci powinni włączyc problemy
od lutego 2000 roku oddział Zabutzen Ru- seksualne do procesu tefapeufycznego pacjenchu przy Centrum Leczniczym Sourasski ofe- tów z chorobą Parkinsona.
rował porady w zagadnieniach seksualnych'
(Powyższy tekst stanowi tłumaczenie artykułu
Proponowana tetapia była oparta na alternapt. ,,Sexual healing" pióra pani Glla Bronner,
_
tyvvnym podejściu typu ,,wewnątfz
zee ra p e u tk i
wflątfz", oferującym dwa rozwtązania dotyL'3'J#;: Ęh'.'':'^" *:;l
CząCe radzenia sobie z dysfunkcją sekstralną.
w Centfum Medycznym Souraski
Pary obierają wariant ,,wewnątrz" ptzy pomow Tel Awiwie w Izraelu, który to
cy medycznej lub bez niel (np. Viagra stosoartykuł został zamieszczony
w czasopiśmie EPDA-focus'
wana przy dysfunkcji erekcji) albo wariant
issue
21, automn/winter 2002).
,,zew nątf z" p ozw alający na doznaw ani e s zere 'wraŻen
gu przyjemnych
seksualnych jednak

trum Leczniczego Souraski Medical Center
w Tel Awiwie wykazaly: Mężczyżfi.Powyzej

t
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Problemy ze stopomi w chorobie Pqrkinsonq
oddziaŁywanie choroby Parkinsona na stopy
chorego może się objawiac w postaci problemów z chodzeniem, utfzymaniem postawy ofaz
skurczami. Chory może równiez odczuwać
ograniczenia ruchu tak, że nawet zginanie się
i powstfzymanie drżenia dłoni w celu obcięcia
paznokci okazuje się bardzo trudne.
Jeślichory ma problemy ze stopami (takie
jak odciski, zrogowacenia t wrastające paznokcie), to tego rodzaiu dolegliwości moze zgłosic
i pielęgnować w zwyklym gabinecie kosmetycznym. Nieprawidłowe funkcjonowanie stóp,
w porę nie leczone, może być często przyczyną chorób somatycznych i niekorzystnie oddziaływac na mobilnoścpacjenta, zwtększając
ryzyko upadków.

Rodzaie problemów
U ludzi występuje szereg ogólnych problemów ze stopami, takich jak odciski, miejscowe
zapaIenia, brodawki itp. osoby z chorobą Parkinsona napotykają na dalsze kłopoty, ktorych
ptzyczyną jest głównie sztywnośći skurcze
mięśniotaz zmieniony sposób chodzenia.
Szrywnośćlub skurcze mięśni,szczegolnte
w obszarze łydki, mogą zmniejszyć zdolność
chorego do zginania nogi w kostce (staw skokovry), oddziałując niekorzystnie na zdolność
absorbowania skutków wstrząs\] ptzy stykaniu
się stopy z ziemią' To z kolei moŻe prowadzic
do problemów zułiązanych z nadmiernymi
zgrubieniami na podeszwie stopy.
Utrata równowagi i zla postawa naleŻy do

dzenie na palcach''. Jest to dośćpowszechny
problem, zazwyczaj związany z towatzysząCą
choremu na Parkinsona sztywnością.Ta z kolei
wpłpva niekorzystnie na staw skokowo-goleniowy i jego zdolnośćdo zginanta stopy
w górę. Stopa przyjmuje w takim przypadku
pozycję skierowaną w dół wywołując wrażenie,
Że chory chodzi na palcach.
Fizjoterapeuta opiek,JjąCy się chorym może
wskazać pacjentowi szereg specjalistycznych
cw icz e n rc z ciągający c h ( n a p inający ch) mię śni e,
zmierzających do zmnlejszenia skutków sztywnościstopy'
Alternatywnie, wykonany indywidualnie
ospfzęt ortopedyczny, może pomóc rczloĘc
obciążenie występujące pr7ry,,zderzeniu się''
stopy z ziemią na całą jej powierzchnię. Szacuje się, że przy ,,zdefzefliu się'' stopy z ziemią
(przy chodzeniu) przechodzi przez nią obciążenie równe trzykrotnej uradze ciała chorego!

Dystonia i skręcanie
(zawijanie się) palców u nóg
Skurcze mięśnii dystonie u osób z chorobą
Parkinsona są Często odczuwane w stopach.

Skurcze mięśnimogą powodować skręcanie się
palców do wewnątz w sposób przypominający
pazury. Do środka może zawijac się równiez
kostka u nogi (odruch ten znany jako inwersja),
w1'wołując uczucie ciśnieniana zeurnętrznej
częścistopy. Może równiez występov/ać
nadmierny wyprost (przerost) duzego palca,
powodując jego prostowanie się i ocieranie
najbar dziej r ozp oznawalnych cech choroby Par- o górną powierzchnię buta. Te objawy prov/akinsona. Długośćkroku (wyraźnie) maleje; dzą do obciążen (i ocierania) miejsc na stopie,
wzrasta natomiast czas, w jakim przy chodzeniu które nie są do tego przewidziane _ i do z:wiąobydwie stopy stykają się z ziemią' ,,Normalny'' zanych z rym problemów.
sposób chodzenia polega na energicznym ,,zdeW niektorych przypadkach te objawy dystofzefliu" się z ziemią najpienv piętą, a następnie nti można tozpatrywac (włączyć) w powiązanill
odepchnięciu się od niej palcami _ powszechnie
z leczeniem samej choroby Parkinsona. Najlenazryany chodem ,,z pięty do palców' ' Z vwa- piej przedyskutować to z |ekarzem lub pielęgi na szĘwnośćw rejonie stawu skokowego gniarką-specjalistką od choroby Parkinsona,
(kostki), pacjent z chorobą Parkinsona może gdyz osoby te mają mozliwośćnaj|epszej oceny
częSto zatracać ten normalny sposób, ktory czy pobierane przez chorego lekarstwa (ich
można określićjako ,,szuranie'' lub ,,pociąganie zmiany i uzupełnienia) mogą równiez pomóc
flogą" ' Ten rodzaj chodu, bardziej płaskostopo- w wyleczeniu dystontt' Lekarz może też poinwy, jest przyczyną bólu stóp, nogi, a nawet ko- formować chorego o metodach prawidlowego
Iana i znacznie zmniejsza zdolnośćwłaściwego leczenia ,,skręcających się palców'' (patrz dale|
absorbowania przez stopę s1ly ,,zderzenia'' się pod rytułem ,,Szynowanie palców u nóg'').
Dystonia może równiez oddzialryać niekoz ziemią. \I dłuższymokresie CzasLl, ten odpowiadający płaskostopiu sposób chodzenia rr.oże rzystnie na ścięgnoAchillesa w fylnej części
pięty, powodując jego napięcie i odciąganie
powaznie natuszyc mobilnośćchorego.
'W przeciwieństwie do powyzszego' niektóre
stopy do połozenia ku dołowi. To moze byc też
pfzy
Czyną,, chodzeni a na palcach"
osoby z chorobą Parkinsona narzeka1ą na ,,cho.
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obtzęki
U ludzi mających problemy ze spowolnie-

niem ruchu (bradykinezja) może także wystąpić
obrzmienie stóp. Cyrkulacja w krwiobiegu zaleZy od ruchu nóg i pracy mięśni,które pftętlaczają krew żylami w górę do serca. Jeżeli pacjent niewiele się porusza' żyly ulegają przekrwieniu (zastojom krwi), w wyniku czego
krew-w stanie płynnym wycieka poza żyly, gromadząc się w tkankach stóp i stawów skokowych (kostek).
To zjawisko. zl7ane jako ,,obtzęk'', rozbudowuje się w ciągu dnia, zmniejszając swój postęp
nocą. Powszechnie nazywa się go ,,obrzękiem
posturalnym'', ponieważ to, )ak człowiek stoi,
jest skutkiem siły ciążenia _ a to z kolei powoduje gromadzenie się krwi (w stanie płynnym)
wokół stawów skokowych. Pomimo tego, że
obrzmienie jest zwykle łagodne, niektórzy
z chorych opisują stan swoich nóg 1ako ociężaĘ, utrudniający np' założenie obcisłego obuwia. Dobrym pomysłem jest noszenie butów,
które można w dzień poluzować'
opisany tll rodzaj obrzęku maleje, gdy choroba Parkinsona jest właściwieleczona i gdy
chory staje się bardziej mobilny. Kiedy chory
ma mniej mozliwości poruszania się, to połozenie się w ciągu dnia na godzinkę z nogami nieco uniesionymi, moze pomóc w fozpfoszeniu
nadmiaru krwi (płynnej). Do usunięcia z ofganizmu nadmiaru płynu można też czasami zastosować tabletki moczopędne, zwiększając
w ten sposób ilośćwydalanego moczu' Dalszych informacji powinien udzielic choremu jego lekarz domowy (rodzinny).

Jak można pomóc choremu?
Pierwszą pomocą może byt^ odpowiednie
dobranie obuwia' \fiększośc ludzi może wyjaśnići opisać szkody, jakie może spowodować
niewygodne obuwie' Noszenie butów ze zbyt
wąskimi czubkami może byc szkodliwe. A jeszcze gdy pięta jest ułozona zbyt w]'soko _
ucisk na stopę jest ogromny w wielu miejscach.
BuĘ Ępu ,,podtrzymującego" z poduszkowymi wkładkami mogą przejąc częścsiły uderze_
nia przy sĘku stopy z ziemią. Niewskazane jest
noszenie pantofli' Chocby pantofle były całkiem wygodne w noszeniu, to jednak zapewniają one stopie tylko mały lub nawet Żaden

stopień oparcia.
BuĘ powinny posiadać niski, szeroki obcas
i obejmować zapięciem górną częsc stopy, blisko kostki (stawu skokowego). Najlepsze są
sznurowadla, ale zapięcie typu Velcro lub pasek
zklamerkąjest równie dobry. Jeżeli pacjent ma

1,1

trudnościz wiązaniem z'wykłych sznurowadeł,
to powinien wypróbować elastyczne, których
nie trzeba sznurować. obuwie wsuwane na stopę, nawet dobrze dopasowane' wymaga dodatkowego ,,zaczepienia" palcami, aby utrzymać
się na stopie''W naszym przypadku w bucie potrzebna jest przestrzen w rcdzaju ,,głębokiego
pudełka'', umożliwia)ąca poruszanie palcami.
Ciężat obuwia jest równie ważny. Jeślipacjent
ma trudnościz rozpoczęciem ruchu' to im lżejsze obuwie tym lepiey.
osoby chore, które doświadczają stanu zamt o żenia, objaul iające go si ę na głym unieru chomieniem w czasie chodzenia, mogą odczuć, że
buĘ ze skorzaną podeszwą pozuralają na pewien poślizg umożliwiający ruch, chociaż może
to nviększac ryzyko upadku. Zdaniem innych,
podeszwa z ,,tępym" spodem poma1a pacjentowi skupić uwagę na podnoszeniu stopy pfzy
chodzeniu i utrzymać,,normalny'' chód na dłużej. To znow niekoniecznie zmnie1sza ryzyko
up adku, p oniew aż pt ze ciw działanie p oślizgowi
może spowodować skłonnośćdo upadku do
przodu' KaŻdy człowiek z chorobą Parkinsona
jest rozny od drrrgiego i powinien być oceniany
i ,,uświadamiany'' stosownie do jego indywidualnych problemów i potrzeb.
Jeżelt pacjentowi przepisano wkładki korygujące, to należy je zabrać ze sobą prn1 zakupie butów. Nowe buĘ należy kupować wtedy,
gdy stopy chorego są w najgorszym stanie. Bury, które pasują, gdy pacjent zna)du)e się w dobrej formie nie będą z pewnością tak dobre,
gdy znajdzie się on w fazie ,,ofP'. Nalezy też pamiętać, ze but jeżeli wymaga ,,fozbicia" (dopasowania na siłę), to znaczy, że nie pasuje na
stopę.

ćwiczenia

izykoterapeuta może poinstruować chorego
i napinania mięśni
tak, aby zmnte)szyć skutki szfywnośCi oddzialywujące na stopę' jak i usztywnienie samej stopy. MoŻe on nauczyć opiekuna zastosowania
prostej techniki masażu, poprawia1ącego ruch
tkrążenie kr_wi. odpowiednio dobrane wkladki
ortopedyczne rozłożąsiły działające na podeszwę przy ,,zderzeniu'' stopy z ziemią na jej całą powierzchnię i poprawią chód poprzez przywrócenie efektywności pracy mięśnistopy
i łydki.
F

co do cwiczen naciąganta

,,Szynowanie palców nóg''

D|a przect'wdziałania,,skręcaniu'' się palców
nóg mozna zalożyc wyjmowaną ,,szynę" z silikonu, ktota daje palcom moznośćzaciśnięcia
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się na niej,zapobtegając po1arszaniu się stanu
chorego' leżeli palce są 1eszcze w jakiejś części
elastyczne, to można je podtrzymac w połozeniu wyprostowanym za pomocą pfostego' ale
skutecznego urządzenia, możIiwego do wykonania w kilka minut z szybko utwardzalnej gumy silikonowej. Gumę modeluje się wokół palców i poz:wala na utwardzenie w miejscu, zapewniając właściwejej dopasowanie.

środki do leczenia odcisków zawierają sIlne

kwasy, które mogą spowodować oparzenia lub
wrzody, jeślinie zachowa się'przy tym nadz:wyczajnej uwagi.
Regularnie obcinać paznokcie u nóg za pomocą diamentowego pilniczka z zaoktąglonym,
a nie z ostrym zakończeniem, lub alternarywnie
zrobic to papierem ściernym. ,,Mało i często''
jest złotą regułą równiez w tym przypadku;
w miarę mozliwości raz w tygodniu. Paznokcie
oto kilka ogólnych informacji na temat należy spiłowywać, zachowując zaokrąglony
pielęgnacii stóp:
kształt pa|ca; niezby krótko i nie za glęboko
myć stopy codziennie w ciepłej (nie gorącej) w narożach palców, gdyż może to doprowadzic
wodzie z delikatnym mydłem, które nie podtaż- do wrastania paznokci. Nie utywac ostrych
nia skóry. Nie moczyć palcow w tej mydlanej przyrządow, takich jak obcinacze do paznokci
wodzie dłuŻe) niż w normalnej kąpiel1 gdyż lub nozyczkt, z:właszcza jeśliręce drżą lub wymożna przez to zn|szczyc niektóre z natural- konują mimowolne ruchy, poniewaz nawet manych olejków naskórnych. olejki te można łe zactęcie grozi potencjalnie poważnymi komrówniez zniszczyć, stosując silne środkianty- plikacjami w przypadku niewłaściwegoleczeseptyczne, takie jak jodyna, fenol, lizol, wybie- nia. Jeżeli pacjent nie moze sobie sam poradzić
lacze itp. Skórę naleĘ starannie wysuszyć, z obcięciem paznokci, a opiekun tez nie jest
z:wlaszcza między palcami, przy Czym nie nale- w stanie pomóc, to zrobi to z pewnością pediży tego robic ręcznikiem, wciskając go pomię- curzystka.
dzy skręcone i usztywnione palce' Idealnie
Nie leczyć samemu oparzen, zacięć ani pęknadają się do tego środkistosowane u niemownięc skory; zasięgnąć porady |ekarza; to samo
|ąt.
dotyczy zauważonych miejscowych zmian barJeżeli skóra jest sucha, to naleĘ zastosować wy, zapachu lub temperatury skóry na stopach.
krem nawilżający wcierując go w skórę całej
Unikac wysokich temperatur i wilgotności.
stopy, z vłyjątkiem miejsc pomiędzy palcami. Utrzymywać ciepłotę stóp i cwiczyc je, aby poMożna tu równiez użyclanoliny lub oliwy z oli- prawić krązenie krwi.
wek.
Używac łyzki do butów (najlepiej z długim
Usunąć stwardniały naskórek, scierając go trzonkiem), zwtększając tym ich z}.wotnośći zadelikatnie pumeksem lub zdzierakiem. Często chowując ich kształt na dłużej.Nie nosić tych
(dwa ruzy dziennie) i w małych ilościach sma- samych butów przez cały czas. Zmieniać buty
rować skórę palców środkiemzmiękczającym' codziennie, jeślito mozliwe; wydłuzy to ich żyJeślistwardnienia skory są bolesne, to naleĘ wotność,jak też zmieni i poprawi rozkład sił
skonsultować się z pedicurzystką.
oddziaływ a1ący ch na stopy.
Nie wycinać samemu odcisków, zrogowaceń
(The Parkinson 2002)
ani wrośniętychpaznokci, jak również nie nalepiać na nie plastrów Ieczniczych. Plastry i inne

lKOMUNIKAW

15 marca br. będzie mówił dr. Maciej Krawcn1k na temat
neurorehabilitacji _ nowej metody leczenia chorób
neurologicznych, w tym choroby Parkinsona.

w lsrietniu spotykamy się wyjątkowo L2-go, ponieważ l9-ty to już praslie

święta.

Zarząd Stowatzyszenia zawiadamia uprzejmie, że składki członkowskie można
przekazywac nie tylko w siedzibie Stowarzyszenta, a|e także pocztą
lub na konto bankowe (numer znajduje się w stopce Biuletynu).
Przypominamy, że w każdą trzecią sobotę miesiąca odbywają się spotkania
ze specja|istami, a potem dyskusje pomiędzy pacjentami.
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