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Zamyczaj Ęerny rnarzeniarni o przyszłości,

Czasem wspomnieniarni przeszłości,
A prawie nigdy tetaźniejszością...

Prof. Maria Szyszkotuska
Drodzy Czytelnicy!
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Mądrzy ltłdzie mówią, że jeżeli ktośstoi w miejscu, to się coJa. I chyba coś
w tym jest. Bo wyobrclźmy sobie, że my stoimy, a mijają nas płaskie telewizory, samoc'hody, które same planują drogę, lodówki Samorozmrazające , komputery, które zastępują pracę wielu ludzi, przelrttują nad ncłmi telefony kclmórkow e, wy g ryw aj qc e mel o di e.
A my stoimy trochę bezradni i nie wiemy, C:e80 Się przytrzymać..'
Akurtlt udało się nam ztapać internet, nie mam nawet pomysłu, jak by go nazwrlć po pcllsku ,,wielka sieć?" , ale to jest taki.e coś,co pokrywa cały nasz świat.
I tylko pozornie piszę głupstwa, które nas nie dotyczą.
Internet to jest wielka skarbnica wiadomości na. ka.żdy temat,' choroby
Pcłrkinsona też. Mamy tam ncljświezsze wiadomości., co się w świeciedzieje,
nrld jcłkimi lekami naukowcy pracujq,
i

ja.kie to przynosi eJekty.

jakie operrt.cje aktualnie się wykonuje

I my mamy tam mały kqcik, w którym zamieściliśmytrochę informacji

z naszych Biuletynów, które moze warto sobie przypomnieć.
Więc wyślijmy wnuki na Spacer (dobrze im to zrobi) i kcłżmysobie włąc'zyć

MS.

www.parkinson.net.pl

6. Pytanie pacienta

7. Gtoch z kapustą

i lewodopą

8. Komunikaty

Elełzr rltolbztlźi z łtźzluz,
,fzrzę/el'z za kazdt7llz frqIrźr,
Ć/)ti/<łll1ł/z&zllat

i

aZIrłaago} Qol<tl

-fuezv -puiłźaz
Qzźtzźe6rt

Wiadomości zą'Luarte za tym Biuletynie sq przeznąCzone wyłqcznie do p.oin'formotucłnia Czytelnika' Nie powinny
Ąłć uzyte iako wskaząnia lecznicze, lecz raczej jako matenał do dyskusii między pacjentem i jego lekąrzem.
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W części dzi.eu.iqtej seri.i naszych arrykutóu' pośu.,ięconych Ji-

:ycznym objav'om choroby Prłrkinsona przyjr:ymy się t:u'.
,, zamarzaniu ruc'hou'emu'' (freezing _ unieruchcłmianie)

Wiele osób z choroba Parkinsona doświadcza zjawiska tzw' unieruchamiania (zamrożenia). Nazwa ta
określazjawisko nagłego zatzymania się podczas
chodzenia lub trudności w rozpoczęctu chodzenia
i niezdolność do ponowienia ruchu do przodu, trwa_
jącą kilka sekund lub minut. Chory odczuwa to jak
gdyby jego stopy ,,przymarzły'' lub utkwiły w powierzchni, po której tdzte, a góma połowa jego ciała
nadal chciałaby poruszać się do przodu.
Chorzy z Parkinsonem mogą odczuwaó tego rodzaju unieruchamianie przy wykonywaniu innych
czynnościlub ich rozpoczynaniu, jak np' chcąc zrobić kilka kroków po wstaniu z Wzesła, przy rozpoczynaniu mówienia, przy podnoszeniu filiżanki lub
próbie wstania z lóżka. Trudnościw rozpoczynaniu
tych czynności są czasami nazywane ,,wahaniem
przy rozp oczynaniu ruchu".
około 30 procent osób z chorobą Parkinsona odczuje w pewnym okresie tej choroby problemy
zw iązane z unieruchomieniem (zamr ożeniem). Dla
wielu z ntch jest to objaw szczegóInte kłopotliwy,
ponieważ uffata automatyzmu ruchu oznacza konieczność świadomego myśleniao kazdej fazie wykonywania najprostszego ruchu. To moze przestawić chorego na boczny tor życia w zakresie spotkań
towarzyskich i wszelkich miejsc zwtązanych z wystąpieniami publicznymi. Unieruchomienie moze
równiez doprowadzać do problemów z utrzymaniem równowagi i zwiększyć ryzyko upadku.
Jaka j est przy czyna unieruchamiania
(zamrożenia)?
obecnie uważa się, ze unieruchamianie występuje wtedy, gdy przerwana zostaje normalna sekwencja ruchu, chociaz dokładna przyczyna nie jest wyr aźnie zr ozumiala. Unieruchamianie przybiera wyraźnie ostrzejszą fotmę, gdy chory jest niespokojny,
gdy znajdzie się w niepewnej sytuacji lub straci poczUCIe pewności i koncentracji. Moze to mieć miejsce w wielu sytuacjach, a szczegóInte:
ifi w miejsc ach zatŁoczonych lub nieznanych choremu,
Lfi przy zb|iżaniu się do drzwi lub wind,

ffi podczas przechodzenia przez wąskie przejścia

pomiędzy krzesłami (w teatrze) lub ławkami
(w kościele),
ffi gdy zmienia się nawierzchnia np. z gładkiej na
nierówną lub przy wchodzeniu/schodzeniu
na/z dywanu,
Nie ma w tym żadnej reguły: chory moze chodztć bęz problemu po nierównym podłozu, a ulec
unieruchomieniu przy przejściu na równą podłogę
lub odwrotnie.
Nie da się przewidzieĆ, czy i kiedy chory moze
ulec unieruchomieniu (zamrożenlu), chociaz zaobSelwowano, ze jest to bardziej powszechne u osób,
które w początkowym stadium choroby Parkinsona miały trudności z chodem (równiez Z utTzymaniem równowagi). Występowanie tego problemu
jest również dużo bardziej prawdopodobne u osób
dfużej chorujących, poddanych leczeniu pleparatem lewodopy przez okres kilku lat. Jednakze unieruchomienie moze występowaÓ też u osób nie
przyjmujących lewodopy, tak że Iego Stanu nie
mozna określićjako ubocznego skutku (Ieczenia
lewodopą). Istnieje sugestia, Ze pewną ro1ę mogą
tu odgrywać inne czynniki chemiczne w mózguntż
dopamina.
Jakakolwiek byłaby bezpośredniaprzy czyna,
jedna z teorii przyczyn unieruchamiania mówi,

że mózg nie

dokonu.je niezbędnych zmlan
(w sterowaniu) w przypadkach, gdy następuje
zmlana długościkroku chorego. Długośćkroku
chorego ulega zmianie przy przechodzeniu
z gładkiego podłoza na nierówną powierzchnię
lub z miejsc plzestronnych do ciasnych (zatłoczonych) pomieszczeń. Uważa się, ze podczas
chodzenia po jednakowym podłozu przez pewien okres czasu, decyzja o utrzymaniu kroku
o lej samej dlugościjest automal'yCzna. nie następuje tu świadoma,,obróbka" jej przez mózg dztaŁa to jak ,,autopilot'''
Jeżeli następnie chory natrafi na przeszkodę,

wejdzie na inne podłoze lub do bardziej ograniczo_
nej przestrzeni (np. drzwi), decyzja o zmianie długościkroku nie zostanie podjęta automatycznie.
Unieruchomienie moze nastąpić równiez podczas
gwałtownego Zwrotu, dając tym znak, że nastąpiło
przerwanie ptzekazu od,,aulopi1ota".
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U niektórych chorych unieruchomienie (zamrozenie) występuje w okresach ,,off' (wyłączenia).7.jawisko ,,on"/,,off' jest ubocznym skutkiem leczenia
lewodopą, stwierdzonym u niektórych osób chorujących przez pewien (dłuzszy) okres czasu. Zjawisko
to mozna najlepiej opisać jako nieprzewidywalne
przejście od fazy ruchowej (,,ol'') do gwałtownej
niezdolności' do ruchu (,,off'); przejścieod fazy
',off' do fazy ,,on" następują równie szybko. Wazną
Tzeczą jest rozpoznanie, ze unieruchomienie (freezing - zamtożenle) nie jest tym Samym co zjawisko
przejścia fazowego ,,on''/,,offl', i odwrotnie. W przeciwdziałaniu okresom unieruchomienia (zamroze_
nia) oraz zmianom ,,on''/,,off' stosowane są rózne
techniki Ieczntcze; stąd waznym jest traktowarrie ich
jako oddzielne problemy.
Jakie są sposoby leczenia?
Lekarstwct
Jezeli epizod unieruchomienia (zamrozenia) wystąpi podczas okresu,,off'(wyłączenla), to moze on
zareagować na zmiany rodzaju i czasu podawania
leków. Uważa się, ze epizody ,,on"f ,,off' sązwiązane ze zwiększoną czułościąmózgu na całkiem niewielkie znriany ilościdopaminy w krwioobiegu
i mozna je czasem zmntejszyć (te epizody) poprzez
odpowiednie dopasowanie rodzaju i czasu podawania leków. Wszelkie tego rodzaju zamietzone zmiany nalezy omówić ze swoim lekarzem'
Niestety, unieruchomienie, które wyStępuje
w okresach
lub takie, które nie jest zależnę od
',on''
', nie chce reagow ać pozy_
f azy (epizodu)
',on''/,'off
tywnie na bardziej rozpowszechnione leczenie choroby Parkinsona, jakim jest podawanie lewodopy lub
agonistów dopaminy. JężeIt chory przyjmuje częSte,
lecz mniejsze dawki lewodopy, to moze on stwierdztć, że zmiana na większe, mniej częSte dawki
zmniejszy częstośćwystępowania fazy (epizodów)
unieruchomienialzamrożenta. I tak jak zawsze,
wszeikie zmiany należy omówić ze swoim lekarzem.
Zabiegi chirurgiczne
Chociaz zablegl' chirurgiczne okazały się korzystne dla wielu pacjentów z chorobą Parkinsona, to
objawy chorobowe, które dadzą się usunąć tą metodą, nie obejmują unieruchomienia (zamrozenia).
Jednak głęboka stymulacja mózgl,l okazała się skutęCzna w leczeniu niektórych, ale nie wszystkich,
epizodów zamrożenta.

Fizjoterapia
Po stępuj ąca ch oroba Parkinsona wpływ a ujemnie

na postawę i utrzymanie równowagl pruez chorego.

Jeżęll unieruchomienie (zamrożenie) następuje

w pozycji pochylenia (zgarbienia), ze stopą odetwa_
ną od podłoza, to chory będzie bardztej nalazony na
upadek, gdyz normalne odruchy, pozwalające Utrzymać równowagę ciała, funkcjonują mniej skutecznie.
Fizjoterapeuta moze Zapfoponować sposoby na zapobiegnięcie zamtożeniu oraz zmniejszente ryzyka
upadku lub odniesienia obrazen, jeże|ijuz on nastąpi' Generalnie polegają one na ćwiczeniach zmiany
chodu oIaZ postawy, jak między innymi:
T naukę stawiania najpierw pięty przy chodzeniu,
ff prostowanie postawy ciała'
[fi próbow ani e t óżny ch, indywidualnych spo sobów.
Próby wykorzystania tych wszystkich metod są
bardzo waznym psycholo gi Cznym czynnikiem ułatwiającym pokonanie problemu. Nauka prostowania
się w pozycji stojącej i stawiania stopy najpierw pię_
tą daje większą stabilnośćw chodzeniu i pozwala
choremu na łatwiejsze odzyskanie i utrzymanie
równowagi. Ważnym jest tez pamiętanie o tym, aby
nie odchylać się do tyłu'
Fizjoterapeuta moze równiez zalęctć uzywanie
laski lub innej tego rodzaju pomocy' ale jeślijest
niewłaściwiedobrana, może być większym utrudnieniem niz pomocą w walce z unieruchomieniem
(zamrozeniem).
Terapia zajęciowa
Terapeuci zajęciowi (ots) pomagają osobom niepełnosprawnym osiągnąć możliwie maksymałną funkcjonalność i nteza|eżność.Terapeuta zajęciowy powinien umieć doradztć choremu zastosowarrie róznych
technik i sposobów zapobiegających wywoływarriu
epizodów zamrażarua lub pokonać trudnościz nimi
Z:wLązaflę w przypadkach, gdy one juz wystąpią.
NIEWŁAŚCMrIE DoBRANAPOMoC W CHo-

DZENIU MoŻE' BYC WĘKSZYM UTRUDNIENIEM W WALCE Z NIEPE'ŁNOSPRAWNOŚCIA'

Obuwie
Niektórzy pacjenci twierdzą, ze buĘ ze skórzaną
podeszwą pomagają im w chodzeniu, ale często mogą
one tez zwiększyć ryzyko poślizgnięciasię i upadku.
Altematywnie, pacjent moze twierdzić, że podeszwa
bardziej ,,chwyt1iwa'' (tępa) zmLLsZa go do myślenia
o koniecmości unoszenia stopy przy chodzeniu, przyczyniając się do utrzymania,,notmalneg o" chodu przez
dfuższy okres czasu. Jednakże, to z kolei niekoniecmie
zmniej sza ryzyko up adków, poniew az wyelimino w anie
,,poślŁgu'' moze stać się powodem pochylenia i upada-

nia do przodu. Kazdy pacjent jest inny i nie ma stałych
reguł dla wszystkich w zakresie stosowania właściwego obuwia; niemniej jednak \ekaru fizjoterapeuta lub
podiatra powinien udzielić właściwejporady.
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Co można zrobić dla siebie?
Wszystkie opisane poniżej metody uwzględniają
Zastosowante bodźca lub sygnału do ponownego
rozpoczęciaruchu lub czynnościprzerwanej na skutek unieruchomienia (zamtożenta).

Sposób przeniesienia środkaciężkościciała
Kiedy u1egniesz unieruchomieniu (zamrożeniu), nie próbuj kontynuować ruchu do przodu,
lecz w zamian tego spróbuj delikatnie przesunąć
swój cięzar w bok, na jedną z nóg. Taki ruch często
przełamie nadaktywność mięśninogi (która jest
często Zwlązana z zamrożeniem w czasie chodze_
nia) i pozwoli na zrobienie kroku do przodu d*gą
nogą. Mozna powiedzieć do siebie cośw rodzaju:
ciężar na nogę lewą i zrób krok prawą''
',przesuń
i tak dalej.
Metoda dźwięku i śwfutłct
Kiedy ulegniesz unieruchomieniu (zamrozeniu),
zdecyduj' którą nogą zam7eTzasz ponownie ruszyć,
i następnie po prostu powledz ,,TaZ, dwa, ftzy
i krok!'' albo ,'gotowi do kroku, Start!'' lub coś
w tym rodzaju. Spróbuj podjąć chodzenie na wypo_
(np. ,,klok'',
wiedzenie
Sło',ruSZ'')
',Słowa-hasła''
wo to mozesz,,wymówić'' po cichu do siebie, głośnoalbo moze je wymówić ktośinny. Ktokolwiek to
ztobt, słowo to nalezy wypowiedzieć rozkazująco
(głośnoi wyraŹnie), gdyż w ten sposób skutecznie
osiągniesz zamierzony wynik.
Niektórzy pacjenci sygnalizują skutecznośó mini-metronomu w pokonani stanu unieruchomienia
(zamrożenia). Jeden z chorych na Parkinsona pisze:
,,Po dwutygodniowej walce z frustracjamI zwlązanymi z zamrożenlem stóp mój mąż zdecydował się
na wypróbowanie mini-metronomu' o którym powiedziano nam w Stowarzyszeniu. Jest to przyrząd
wielkości zegarka na rękę i mozna go przymocowaó
na pasku lub na obrzeżu kieszeni. Uruchamia się go
bezpośredn Lo pTzez naciśnięcie dwóch przycisków,
z których pierwszy inicjuje ruch stopy. Przyrząd ten
okazał się nadzwyczaj pomocny w praktyce'''
Metronom mozna kupió w sklepach mvzycznych. Podobne przyrządy mozna nabyć u wielu dostawców hurtowych.
Innego rodzaju strategią wa1ki z zamrożentęm
jest wykorzystanie rytmu muzyki lub piosenki, śpiewając ją lub tylko mrucząc podczas chodzenia. Kole.jne sposoby polegają na liczeniu swoich kroków
(np. od 1 do 10), nuceniu ,;az, dwa!, raz, dwa!" aIbo ,,lewa, prawa!; lewa, prawa!". Pomocnym moze
byó wykorzystanie rytmu melodii ptzy zbltżaniu się
do sprawdzonego miejsca, w którym następuje unie-

ruchomienie (zamrożenie), jak np' drzwi. Nadanie
rytmu swoim krokom moze pomóc w pokonaniu tego kłopotliwego obszaru bez ulegania zamrożentu.
Wykorzystanie rytmu podczas chodzenia moze równiez pomóc w wydłuzeniu swoich kroków, udając
wahanie przy stawianiu stóp na ziemi.
Jedną ze wskazówek jest np. próba zauważenia,
czy dywaniki, maty itp o kontrastowych barwach nie
są jedną Z przy czyn twojego unieruchamiania' Jezeli
tak, to po prostu usuń je lub zmień ich usytuowanie.
Towanysząca ci osoba w sytuacji zamtożenia moŻe
pomóc, stawiając swoją stopę przed twoją, pod kątem prostym' stanowiąc przeszkodę, którą nalezy po_
konać' aby iśćdalej' Pamiętaj o uniesieniu stopy powyzej tej przeszkody, gdyz tnaczej wpadniesz w zasadzkę!
Tctśmy przyklejane do

podłogi

eżeli zauw aży sz, że ule gasz un ieru ch o mieniu (z amrozeniu) w tych samych miejscach w domu, a opisane powyzej metody ci nie odpowiadają, mogą pomóc naklejane na podłogę kolorowe paski. Mogą one
być szczególnie przydatne w rejonie drzwi, ptzy Zakr'ętach w korytarzu lub w wąskich przejściach. Mozna w tym celu wykorzystać kolorowe taśmyprzylepne, taśmy izolacyjne lub taśmyozdobne' Wazny jest
taki dobór koloru taśm,aby były one dośćkontrastowe w Stosunku do podłogi lub dywanu.
Cel: wstawanie z pozycji siedzqce.i
JężeLi wstawanie z kzesła jest problemem, to
spróbuj wykonać tę czynnośćnajpierw w myślach.
Wyobraź sobie lub przypomnij szczegółowy przebieg czynności podnoszenia się z krzesła w pamięci, zanim spróbujesz zroblć to fizycznte w rzeczywr
stości.Na przykład' w celu podniesienia się zkłzesła, gdy czljesz się do niego ,,przyklejony'', wyobraŹ sobie przysunięcie dolnej połowy ciała do
przedniej krawędzi krzesła, podwijając nieco rozsunięte Stopy jak najbliżej do tej krawędzi' trzymając
Ięce gotowe do odepchnięcia się od poręCzy, kontynuuj w wyobraŹni uczucie nacisku w nogach i w ramionach, podnosząc się lekko i bez trudnoścido pozyc.ji pionowej.
Po takim szybkim przebiegu czynności podnoszenia się z krzesła w myślach, przygotuj się do ,,akcji'' mówiąc (moze to być równiez tylko na niby)
,,raz, dwa, trzy, start'' i wykonując ruchy z wyobraźni sprzed kilku chwil' opisana technika, nazywana
,,próbą umysłową" rzeczywiścte działa, poniewaz
wykonywane w myślach ruchy uruchamiają te Same
obszary w mózgu' które pracuj ąprzy faktycznie wykonyw anych działaniach.
J
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Unieruchomienie (zamrożenie) w zatłoczonych
miejscach
Niektórym pacjentom zdaruają się sytuacje zamrozenia w tłoku (np. w Supersamach). w takich
przypadkach naIeży odczekać kIótką chwilę, rozejrzeć się wokół i zaplanow aĆ dalszy ruch w regularnych odcinkach drogi. Aby to wykonać, przesuń się
najpierw na bok ,,strumienia" innych ludzi (aby nie
blokować ruchu) i popatrzeć na drogę przed sobą.
Zwtóć uwagę na ewentualne przeszkody, takie jak
skrzynki, dzieci, wózki, opakowania itp. Zdecyduj,
którędy ZamLeTzasz iśćdalej i rusz w tym kierunku.
Powtarzaj przyjęIą strategię ruchu ,,odczekaj, popaftz, zaplanuj i idŹ'' tak często, jak to jest potrzebne dIa osiągnięcia celu.
Ryzvka w sytuacjach unieruchomienia (zamrożeń)

Unieruchomienie (zamrożenie ruchu) stwalza
pewne ryzyko, poniewaz moze ono mieć miejsce
w kazdej chwili, bęz ostrzeżenia. Jezeli jesteśpodatny na ,,Zamlożenle'', to musisz zdawać sobie sprawę
z konieczności posiadania specjalnej opieki - w takich czynnościach jak np. pływanie na|eży poprosić
o opiekuna.

Zamrożenle zwiększa równiez znacznie ryzyko
upadku' W miarę postępu w objawach choroby Parkinsona mozna zauważyć zmiany postawy chorego

i trudnościw utrzymaniu równowagi. Ciało staje się
zgarbione, kolana przygięte, a głowa pochylona do
przodu. Takie zmiany mogą prowadzió do zmian
w sposobie chodzenia; z ciężatem ciała przesuniętym
do przodu na kłęby paluchów lub nawet na pozostałe
palce nóg. Pięty nabierają skłonnoścido unoszenia
się ponad podłoze, zmniejszając stabilnośćpostawy
chorego. Im bardziej pragnie on pzesunąć stopy do
przodu, tym bardziej niestabilna będzie jego postawa.

Niepokój zwiększa ryzyko zamrożęnta' a to z kolei moze spowodować upadek, w związku z czym
waznym jest zachowanie spokoju i dokonanie próby
wykonania jednej z opisanych powyzej strategii lub
jakiejkolwiek innej czynności poprawiającej samopoczucie chorego. Jeżelt stwierdzisz, że żaden ze
sposobów, które normalnie stosowałeś,nie zadztała,
a musisz koniecznie przesunąć się szybko gdzieś dalej _ to nie pozostaje nic innego jak opaśćna kolana
i zrobtć parę ruchów w tym połozeniu.
Każdy chory dopracowuje Swe własne metody
przectw działania unieruchomieniu (zamrożeniu)
i nie zawsze pokrywają się one z opisanymi powyżej' Ważnym jest znalęzientę sposobów najbardziej
odpowiadających i nie marlwienie się. że zamrożenie uniemozliwi korzystanie z przyjemności życta,
jakie masz przed sobą.
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SEN PARKNNSONXSTY
Sen stanowi istotny proces w zyciu codziennym
człowieka. Jest on czynnikiem odzysku energii zarówno w dziedzinte fizycznej jak i psychicznej. To
cośbardzo delikatnego'
Sen oddziałuje na jądra podstawy mózgu, które
także mają zwtązek z chorobą Parkinsona. Niektóre
z tych jąder odgrywają znaczną rolę w procesie zasypiania, natomiast inne podobne - w procesie przebudzenia' Takżę lekarstwa Stosowane w chorobie
Parkinsona wpływają na Sen. Ma to miejsce w pruypadku Apomorfiny, która wykazuje działanie stymulujące i sprzyja przebudzeniom' Jezeli chodzi
o agonistów dopaminergicznych, to niektóre z nich
w ykazuj ą działanta u sypiaj ące ; zacho dzi to w szCZę gólności w przypadku Requipu. Mogą tu występować w ciągu dnia stany senności' niesprzyjające dobremu samopoczuciu.
Lekarstwa mogą wpływaó jednocześnie na ilość
Snu, a także najego jakośó.
Jako skutki choroby pacjent moze odczuwać
blokady wywołane brakiem dopaminy, te ostatnie
natomiast utrudniają zaśnięcie'Cierpiący na choro_

bę Parkinsona pacjent Zmuszony jest do częStego
wstawania w nocy' aby pójśćdo toalety, co dodatkowo zakIóca jego sen. Podobnie zakłócają sen
skurcze.
Poniewaz parkinsonista wykazuje często mniejszą aktywnośćw ciągu dnia, więc nie kładzie się
ZmęCzony' Spędzając pewną ilośó czasu w ciągu
dnia w fotelu męCzy się z zasypianiem. Występują
p o

w azn e z akłó c enia. P r zy czy n ą ty

ch zakłó ceń byw a

równiez ploces oddychania.
Zły sen pociąga za sobą zły dzień i cała jakość
życia pacjenta stanowi konsekwencję tego Stanu'
Chcąc ocenić obiektywnie jakośćSwego snu' pacjent moze uzyskać poradę w specjalistycznym
szpitalu. To badanie przeprowadzane za pomocą
elektrod tlwa na ogół dwie Iub trzy noce. Wiadomo,
Ze Sen składa się z pięciu faz, zktórych każda trwa
około półtorej godziny.

ó
ó
ó

Fu'a 1: senność
Fura2: lekki sen
Furu 3 i 4: głęboki sen zwafly odzyskiwaniem
energii fizycznej
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'D Faza 5: paradoksalny sen, zwany snem z marzeniami sennymi. Mięśniesą wtedy rozluźnione i tylko oczy się poruszają. Jest to sen
z odzyskiwaniem energii psychicznej: to taki
sen właśniewystępuje szczegóInie często
w chorobie Parkinsona.
Sen paradoksaLny jest najbardziej wrażliwy Spośród tych czterech. Pacjent we śnieparadoksalnym
odczuwa niepokój, a więc odwrotnie niz w innych
fazach, zamiast pozostawać w bezruchu zaczynastę
poruszaó, widzi swoje Sny wraz z towarzyszącymi
im gwałtownymi ruchami, które mogą powodowaó,
ze wypada złóżkakrzycząc i mówiąc. Takie zachowania obserwuje się znacznie częścieju mężczyzn
(80E ) niz u kobiet 03qo). Niepokoje tego typu występują na ogół u osób, u których choroba trwa juz
około dziesięciu lat.
Widać więc, ze parkinsonista nie będzie miał tak
dobrego snu jak człowiek zdrowy.Ten brak snu paradoksalnego moze stwarzaó u niego problemy psychiczne. Wskutek tego moze on zasypiać od razu
snem paradoksalnym i miewaó halucynacje wynikające z tego naglego zasypiania.
osoba zdrowa moze budzić się podczas snu wieIe razy, nie pamiętając tych przebudzeń, podczas
gdy parkinsonista pamięta wszystko z powodu blokad i bóIi. Mozna stwierdzić' ze u osoby zdrowej
czas przebudzeń zajmuje 57o CzaSx, podczas gdy

u parkinsonisty ten czas wynosi 30 do

40o/o. Inny
objaw występuje częSto na początku nocy: niespokojne ruchy nóg, wywołane brakiem dopaminy.
Chcąc przygotować się optymalnie do snu parkinsonista powinien unikaó w ciągu dnia przyjmowania środków podniecających, takich jak na przykład kawa lub herbata. Powinien w szczególności
unikać ich tuz przed Snem. Nalezy takze unikaó zbyt
długich sjest.
Nalezy znaleźć wygodne miejsce w łóżku, ułozyó odpowiednio nogi; pomieszczenie nie powinno
być zbyt" przegrzane. W pewnych przypadkach
wskazane jest przyjmowanie dopaminy. Mozna
również przyjmowaó środki nasenne o krótkim
działaniu, jezeli chce się byó w dobrej formie następnego dnia. Mozna na przykład przyjmować
Stilnox lub Rivotril,Iecz tylko za poradą neurologa.
Jeżelt występują bóle wieczorem (przed snem), to
mozna przyjmować takie środkiantybólowe jak na
przykład Diatalvic lub Aspirynę.
Nie nalezy natomiast przyjmować apomorfiny
lub nadmiernych dawek dopaminy i agonistów dopaminergicznych wywołujących dyskinezy utrudniające zasypianie.
Nalezy unikaó drzemek w ciągu dnia i zachowywać higieniczny tryb życla.
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Pierwszych kilka lat terapii medycznej w chorobie Parkinsona bywa często nazywanych ,,faząm:rodowego miesiąca'' , poniewaz pacjenci doznają na
ogół nieprzerwanej, niezawodnej i symptomatyczej
pomocy dzięki terapii dopaminer gtcznej (lewodopa
lub agoniści dopaminy).
Jednakze po upływie dwóch do pięciu lat wielu
pacjentów zaczynaodczuwać zkaŻdym cyklem do_
zowania lekarstwa skrócenie cZasu trwania ulgi; objaw ten na ogół nazywany bywa ,,wearing - off' _
objaw wyczerpywania się. Gdy to występuje' to objawia się raczej nie jako nieprzerwana, łagodna re_
akcja pacjentów na lekarstwo, lecz jako ,,fluktuacje
motoryczne'' - począwszy od chwili (',on time''),
gdy jego objawy parkinsonowskie są minimalne, do
chwili (,,off'), gdy te objawy powracają. Najczę_

ściejpacjenci mogą sygnaiizować powrót do objawów motorycznych takich, jak na przykład dtżenLa,
lub do objawów niemotorycznych takich jak mrowienie w nodze, występujące w dwie lub więcej godzin po ostatniej dawce lekarstwa. Te objawy ulegają poprawie 15 _ 45 minut po następnej dawce lekarstwa.

Istnieje kilka wańantów walki ze zjawiskiem
,,wearing off '. Wykazano, że skuteczne jest - w od_
powiednim rezymie klinicznym - zwiększanie dawek lekarstw, dozowanie częstotliwościlub po prostu zmiany czasów między dawkowaniami. Parkinsonolodzy traktuią niekiedy ten proces jako terapię
,,indywidua|tzacjI", chcąc przez to podkreślió, ze
każdy pacjent z choroba Parkinsona różnie reaguje
na terapię przeciwparkinsonowską' W ostatnIm CZa-

Nr 4(28)/2003
kinsona liczbę objawów zmniejszono do 19 (por.
ponizszą tabelę) oraz udoskonalono kwestionariusz po to, aby wykazywał więcej edukacyjnych
za]et i był łatwiejszy dla pacjentów, którzy mają
byÓ leczeni, a także dawał szybką informację klinl'Czną dla lekarzy' Co wazniejsze, z ptzyszłego
porównania proporcji Iudzi z chorobą Parkinsona,
którzy zdawaIi raport o objawach wyczerpywania
Rozpoznawanie symptomów
się przy ZastoSowaniu tego kwestionariusza, Z proporcjami zidentyfikowanymi przez lekarzy (na tej
Co wazniejsze, objawy wyczerpywania się (,,We- samej wizycie) uzyskano zadztwtający wynik.
aring - off') nie są takie same u wszystkich pacjenokazało się mianowicię, żę u osób z choroba Partów, a więc mogą nie być łatwo rozpoznawane. kinsona stosujących kwestionariusze rozpoznano
U niektórych pacjentów objawy te charakteryzu'ją znacznle cZęStSZe objawy wyczerpywania się niz
to miało miejsce w przypadku rozpoznawania ich
się nawrotem takich symptomów motorycznych jak
drzenia, sztywność' bradykinezja (spowolnienie ru- ptzez lekarzy. Jeżelt to nowe narzędzie powoduje
chów). Jednakze objawy te mogą zawterać mniej w sposób ciągły osiąganie tego wzrostu, to ogólna
uchwytne symptomy niemotoryczne, jak na przy- jakośćżycia tego pacjenta może się poprawiać.
kład strach, zmęczenie, Zmlany nastroju, trudności Karta będzie dostępna dla lekarzy w paŹdzierniku
w myśleniu, niepokój, poty i wzmozone ślinienie' tego roku; mamy nadzieję, Ze Stosując mozliwie
Poniewaz jednak pacjenci mogą nie być świadomi wcześnie tę metodę obserwacji objawów wyczeTtego' Ze zm:rany. których doznają, są zwląZanę pywania się pacjenci z chorobą Parkinsona będą
z chorobą Parkinsona, i nadają się do leczenia, nię cieszyć się poprawą Stanu zdrowia związaną z tą
będą samorzutnie omawiać tych objawów z leka- terapią antyparkinsonow ską.
rzem' Jest wtęc rzeczą istotną, aby lekarz, Ieczący
pacjenta z chorobą Parkinsona, miał świadomość
Typowe objawy wyczerpywania się
wielu róznych objawów wyczerpywania się (,,wea1 Drzenia
ńng _ off') i aby pytał pacjenta o występowaniu taŻ. Trudnościw mówieniu
kich zmian.
3. Lęk' niepokój
4. Pocenie się
Kwestionariusz
5. Zmiennośćnastrojów
6. osłabienia
Chcąc pomóc w tej sprawie zaprojektowano
Zaklócenta równowagi
7 '
pewną metodę kliniczną, aby scharakteryzować
występują8. Spowolnienie ruchów
skuteczniej objawy wyczelpywania się
9. Zmniejszenie sprawności marrualnej
ce w chorobie Parkinsona. Opracowano mianowi10. Drętwienie
cie czterostronnicowy kwestionariusz i przetesto1 l. ogólne zesztywnienie
wano go pTZęz grupę roboczą uznanych międzyna_
12. Napady paniki
rodowo lekarzy specjalistów choroby Parkinsona
pacjentów
13. Chmurny nastrój / przygnębienie
oraz pielęgniarek w celu identyfikacji
14. Bóle brzucha
wykazujących objawy wyczerpywania się (,,wea15. Skurcze mięśni
ring - off') w okresie przyjmowania lekarstw an16. Kłopoty Ze wstawaniem zkrzesla
prototyp
kwetyparkinsonowskich. opracowując
I7 ' Doznawanie uczucia zimna i gorąca
stionariusza włączono do niego wyczerpującą listę
18, Bóle
32 symptomów towarzyszących tym zjawiskom.
19' Bolesność
niemotoTyczne
i
motofyczne
Te włączone objawy
wymieniono w celu zagwarantowania kazdemu paPowyzszy tekst stanow'i ttumaczenie clnglojęzyCZnego
cjentowi, Że będzie on mógł sam zidentyfikować
pt; ,,Wecłring _ oJJ in Parkinson's Desease:
artyktłtu
każdy potencjalnie występujący u niego objaw. Po
Describing the Symptoms" prof . Marka Stacy, opub'
przeprowadzeniu badań z proiotypem kwestionalikou'anego v' czasopiśmie ,,Epda Foctłs'' , issue 21 , autumn
Parchorobą
z
riusza na populacji 300 pacjentów
2003.
sie indywidualtzacja terapii lewodopą bywa wspomagana dostępnym inhibitorem COMT, entakapo_
nem. To lekarstwo, dzięki obniżeniu tempa metabolizmu lewodopy w ciele, zwiększa efektywnośó pojedynczej dawki lewodopy, a dzięki wydłuzeniu
czasu działania lewodopy wykazuje wzrost trwania
objawów parkinsonowskich w ciągu dnia.

8
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Reagowanie na stres obejmuje w równej mierze
odpowiednie procesy cielesne, jak i umysłowe. Mogą one być łagodzone za pomocą oddziaływania
psychologicznego. Chorzy na chorobę Parkinsona
są szczególnie wrazliwi na drobne, głównie towarzyskie, czynniki stresujące. Mogą one prowadzić
do unikania pewnych sytuacji i obnizenia jakości
zycia chorych' Model krązenia negatywnych myśli
i objawów stanowi podstawę do sposobu psychologicznego oddziaływania na negatywne myślipacjentów chorych na chorobę Parkinsona, poniewaz
ich samokrytycyzm zwiększa stan depresj:r ł ntezadowolenia' To z kolei zwiększa napięcie cielesne
i następnie powoduje dalsze objawy ttzyczne. Techniki relaksacyjne i przestawienie sposobu myślenia
w spierane ćwiczeniem ro dzaj ów zachow anta sto sowane Są dla poprawy mechanizmów radzenia sobie
z niedogodnościami choroby. Ustalenie celu' rozmawianie o chorobie, wyrazanie uczuÓ są równiez
waznymi czynnikami oddziaływania. Pacjenci mogą stosowaó te techniki kazdego dnia.

Wprowadzenie
Procesy psychologiczne, jak myślenie,odczucia
i motywacja, mają głęboki wpływ na objawy choro_
by Parkinsona. Pacjenci często boją się, że inni ludzie będą reagować nieprzyjemnie na nich ze
względu na widoczne objawy ich choroby, np'
w czasie jedzenia w restauracji. W konsekwencji tego pacjenci wycofują się z udziału w życiu towaŹyskim' Prawie kazdy pacjent z chorobą Parkinsona
wie o zalężnościmiędzy objawami ograniczeń motorycznych (ruchowych) a stresem. Symptomy tego
rodzaju mogą zostać uruchomione zarówno ptzez
negatywne, jak i pozytywne emocje. Nawet niewielkie czynniki stresujące, jak np. pytanie o informację
czy powitanie kogoś'powodują,,spara1izowanie'',
które jest częSto cięzkie dla pacjenta i moze utrudniać jego zrozumienie przez innych.
Dlatego, aby oddzialywaó na pacjenta, należy
korzystać zarówno z wledzy socjologicznej, jak
i brać pod uwagę umiejętności zachowawcze pacjenta.

obserwacje ponad 3000 pacjentów w Niemczech w Instytucie Psychologii wykazały, że prawie
wszyscy odczuwali pogorszenie się symptomów
choroby na skutek stosunkowo niewielkiego stresu.
Wielu mówiło równiez o kłopotach z seksem,
Zlym, ze kobiety miały Znacznle mniej problemów
niż mężczyźni.

Model krązenia myślii objawów pomaga ustalić
punkty zmjan i stanowi podstawę do psycholog\Cznej interwencji. W modelu tym brak zaufania i depresja występują w następstwie negatywnego myśleniai samokrytycyzmu. Wszelki rodzaj napięcia
równiez zwiększa ostrośó objawów' Zmtana sposobu rozumow anla oznacza próbę altematywnego my-

śleniaw trudnych sytuacjach, np.: ,,Kazdy ma jakiś
problem'' Iub ,,Nawet z moją chorobą Parkinsona
potrafię osiągnąć to, co chcę''. Tych altematywnych
myślinie mozna ,,nakazać" ' Mogą i muszą byó one
jednak często powtarzane przed nadejściem StIeSu
wynikającego z trudnej sytuacji, poniewaz pod jego
działaniem twórcze myślimogą ,,ulecieć''. Pomocnym moze być nawet zapisywanie sobie odpowiednich instrukcji myśiowych.
Wazne jest, aby nauczyć się relaksować, nawet
gdyby ttzęba było się do tego zmuszać. Byó moze
nastąpi to w sposób naturalny.
Po pięciu - ośmiusesjach Ówlczęń w okresie od
dwóch do trzech miesięcy w siedmiu małych grupach, trzech na czterech pacjentów było w stanie
stosowaó ówiczenia relaksacyjne lub przestawiać
swój sposób myślenia.Tego rodzaju interwencje
niekoniecznie muszą być niezbędne dla kazdego pacjenta. Trzeba ustalić' kto wyniesie najwięcej korzyścidla siebie z tej metody'
Seyle opisal trzy stadia reakcji na stres: reakcja
sygnalizacyjna, gdy odpomośćna stles jest ponizej
oporu normaInego; opór, którego okres trwania się
zmienia; rozładowanie stresu, gdy opór zostante złamany. Podobne fazy można wyróżnić w chorobie
Parkinsona. Tu jednak reakcja sygnalizacyjna zosta-

je wyolbrzymiona. opór moze być trudny

do
uchwycenia; jest on albo krótszy, albo mniej silny
nlż zazwyczaj. Rozładowanie osiągane jest wcześniej,a uzyskanie poprawy trwa dłużej.
Są trzy fazy radzenia sobie Ze StIeSem:
ł przygotowanie do danej sytuacjt, żeby zmniejszyć reakcję na sygnał alarmowy
ł skonfrontowanie z sytuacją, zeby zwiększyć si'
łę i okres trwania oporu
ł współdziałanie zamiast rezygnacjL, gdy stres
zostanie skonfrontow any z rczladowaniem
ł ocena korzyści i nagradzanie
Chociaz ta ostatnia faza nte jest ujęta w modelu
Selye'a, ważne jest, aby po wykonaniu zadania ocenić swoje osiągnięcia. Równie istotne jest nagrodzenie siebie za wykonanie danej czynności' Wydaje
się to oczywiste, jednak wiele ludzi uwaza, ze trudno jest nagradzać Samego siebie po zrobieniu rZeCZy
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zaliczanych do normalnie łatwych, np' płacenie
przy kasie w supermarkecie.

powiedział swoim uczniom, ze jest chory na chorobę Parkinsona' okazało się, Ze wszyscy wiedzieli
o tym od dłuzszego juz czasu, zaśpotem było mu
Informowanie
o wiele łatwiej prowadzić zajęcia.
W pewnym gabinecie było 50 pacjentów choPoinformowanie o chorobie oznacza, że nte zo- rych na chorobę Parkinsona. Rozmawiając o swoim
stanie się zaskoczonym. odpowiedni zakres infor- stanie prawie wszyscy przyznali, ze poinformowali
macji, takich jak wiedza o potencjalnych skutkach własne rodziny o chorobie. Najtrudniejszą rzeczą
ubocznych, równiez umozliwia pacjentowi lepsze było jednak dla nich powiedzenie o tym swoim sąwspółdziałanie' Jednak niektóre informacje mogą siadom. Zrob|ło to tylko Ż0o/o z nich. Jeden pacjent
same w sobie być stresujące i powodować, że pa- wyznał, że czasamt czekał, aż jego sąsiad wyjdzie
cjenci unikają udziału w aktywnym zyciu. Istotna i dopiero wtedy otwierał drzwi, tak aby tamten nie
jest równiez ilośćpodanych szczegółów. Ich zbyt mógł zauważyć jego drżeń. W takiej sytuacji poduża Liczba może byó przytlaczająca i wymagać mocne moze być rozwijanie w sobie umiejętności
więcej czasu na oswojenie się z nimi' ntż gdy infor- stopniowego dochodzenia do tego celu' Pomysł
macje podawane są w małych dawkach w pewnym
Stopniowego doskonalenia jest ważny, poniewaz
jest
zmienia sposób opieki nad chorym w róznych starówniez,
określonym przedziale czasu. Wazne
zeby nie ptzytloczyć negatywną informacją. Myśle- diach choroby. Nie należy oczekiwać, ze pacjent nanie o ewentualnych ujemnych następstwach moze tychmiast poinformuje sąsiada, nawet gdyby miało
prowadzić do postawy pasywnej, depresji i apatii. Io znacznie ułatwić ich wzajemne Stosunki.
Bardziej właściwejest skoncentrowanie się na inGdy próbujemy uporać się ze Stresem, równie
formacji, która mówi nam, co jeszcze mozna zrobtó'
niezbędne jest krótkie okresowe odpręzenie, jak
Traktowanie zetknięcia stę z daną sytuacją jako i długoterminowa strategia radzenla sobie z chorozagrożentato niesprzyjające reagowanie na stres' A1- bą. Wymaga to jednak róŻnych sposobów postępotematywnym podejściem jest zbadanie szczegółów
wania' Krótkotrwałe odpręzenie mozna uzyskać poprzez relaksację i ukazanie nowej perspektywy za
danej sytuacji, zanim wpadnie się w panikę lub rozpacz. Zapytaj siebie: ,,W jakich sytuacjach tak na- pomocą,'kontrolowanej (skoncentrowanej) uwagi''
prawdę potrzebuję pomocy od innych?''. Wyodrębna Stresogenne aspekty danej sytuacji (które są częśnij kazdy element i zastanów się, co powinieneś zro- ciej natury wewnętlznej niż Zewnętlznej). Strategia
bió, aby podołać sytuacji. ,,Czy ja potrzebuje pomo- długoterminowego radzenta sobie z chorobą obejcy gdy wysiadam, czy gdy wsiadam do pociągu'?''.
muje umiejętnośćżyciaw społeczności,taką jak np.
P s y chiczn e pIZy g o tow aflIe o znacz a, że zapy tante
mówienie otwarcie o swojej chorobie. Robienie rzeinnych ludzi nie będzie problemem. ,,Pytanie nic czy, które się lubi, moze, mimo choroby Parkinsona,
mnie nie kosztuje. Jeśliktośodmówi pomocy' zapy- mobilizow a ć znaczne rezetw y energii.
tam lub popIoSZę kogoś innego''. w takich SytuaTechniki radzenta sobie ze Stresem wymagają
cjach lepiej zwracać się do osób' które się nie spieanalizy sytuacji. Czymjest czynnik stresujący'? Czy
szą lub wydają się nam sympatyczne' Niech będzie naprawdę inni śmiejąsię ze mnie, czy tak mi się tylto przykładem tzw. ,'uwagi kontrolowanej (skon- ko wydaje? Istotne jest wtedy, aby pod wpływem
centrowanej)" w stosunku do danej sytuacji. Gdy zmienionych warunków nazuconych przez chorobę
prosimy o pomoc wazne jest podanie krótkiego ob- zostały przyjęI'e inne zachowania i schematy myślejaśnienia, dlaczego potrzebujemy pomocy. Mozemy
nia, gdyż dotychczasowe okazały się nieskuteczne.
wtedy Ilczyć na bardziej życzltwąreakcję osoby, do
Zaakceptowanie spowolnienia i motorycznych
której się zwracamy' Istotne jest takze, aby podać opóźnteń oznacza szukanie takich czynności,które
szczegółowe wskazówki' w jaki sposób pomóc i co nadal są możliwe do wykonarria w obrębte ftzyczzrobtó. Zmniejsza to ewentualnośćwzajemnego nienych ograniczeń. Istotne są kontakty towarzyskie,
porozumienia.
poniewaz wsparcie psychologiczne jest tak samo
w ażne, jak jakiekolwiek inne wsparcie.
To eksperymentowanie oznacza przyjęcie innego
Nastawienie (postawa)
zachowania niz tradycyjne postępowanie danego
Psychologi cznte w ażnym aspektem choroby Par- pacjenta.
kinsona jest nastawienie do niej. Próba utrzymania
Większe czynniki stresujące pacjentów z chorochoroby w tajemnicy może spowodować dodatkobą Parkinsona
wy stres.
Doświadczyłtego pewien nauczyciel. Próbował
1. Uczucie, ze jest się obserwowanym'
on ukrywaó objawy swojej choroby przed klasą
Ż.
Jedzęnte i picie,
W
końcu
część
energii.
i poświęcałna to Zn'aCZna
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3. Płacenie bilonem

_

szczegóInie w supelTnaf-

ketach,

i

4.

Podpisywanie czeków

5.

Objawy choroby wymieniane w opiniach innych ludzi o nas,

w banku,

formularzy,

np.

6. Prośbao określonąpomoc,
7 . Znajdowanie się pod presją czasu'
8. Myślenie o przyszłym postępie. choroby i jej
przebiegu.

Ze względunato, żejest ogromne zróznicowanie
w postępie choroby, istnieją równiez wielkie różnice w zachowaniu pacjenta; od pasywnego i ukrywającego chorobę do akceptującego. Wydaje się, ze nie
Są one za|eżne od ostrościczy stadium choroby.
Niektórzy pacjenci uważają się za dobrych pacjentów, gdy po prostu siedzą i czekają na nadejście pomocy. Inni, jeślito tylko mozliwe, ukrywają swoją

chorobę nie chcąc, aby zorientowano się, ze są cho-

rzy. Pacjenci, którzy zaakceptowali swój

Stan,

stwierdzają, ze choroba Parkinsona zmieniła lch życie, ale jednocześnie szukają czynności, które nadal
potrafią wykonywaó. Mogą oni podejmować inne
zadanta i obowiązki, poszukują nowych hobby i za_
jęć. Zaakceptowanie choroby nie oznacza, że nl'c
więcej nie mozna zroblć. Byłaby to postawa pasywna. Akceptacja ozflacza wychodzenie naprzeciw
biezącym wyzwaniom stawianym przez chorobę.
Dotyczy to równiez możliwych niepowodzeń i negatywnych doświadczeń. Takie niepowodzenia moeą być wykorzystane do tworzenia pewnych nowych rozwiązań istniejących problemów.

I nstytut

P

sychologii

Heiner Ellgring
U niwersytetu w Wuerzburgu
w Niemczech

PYTAI,{IE PACJENTA
Pewien CZa.S temLł. postclwiono mi dictgnozę choroby Parkinsona,lecz moi lekarze teraz zastanawiają się, czy ja tę chorobę mam, czy nie. Dlaczego teraz stawictją oni znak zapytania nad diagnozą? Jak
to wpłynie na moje leczenie? Czy to zwyczajna r:ecz
takie sprau-dznnie raz postawionej diagnozy?
Nie jesteś jedyną osobą, której diagnoza choroby
Parkinsona jest poddawana ponownej ocenie. Przyczyną tego jest fakt, że Samo postawienie diagnozy
o chorobie Parkinsona nie jest rzeczą łatwą, poniewaz brak jest łatwych i bezpośrednio dostępnych testów diagnostycznych, które mogłyby udowodnić'
w jakim stanie choroby znajduje się pacjent. Diagnoza jest zazwyczaj oparta na wywiadzie chorobowym i badaniu klinicznym pacjenta.
Główne objawy choroby Parkinsona - drzenie,
sztywnośći spowolnienie ruchu są równiez powszechne w SZeIegu stanów chorobowych, zgrupowanych pod wspólną nazwą,,parkinsonizm''. Choroba Parkinsona jest najbardziej powszechną formą
parkinsonizmu, którą czasami nazywa się idiopalyczną chorobą Parkinsona tzn' chorobą o przyczynie nieznanej (samoistną).
Nie ma dwóch chorych na Parkinsona w identycznym stanie tzn', Ze u niektórych występuje
Znaczne drzenie, podczas gdy u innych w ogóle.
Specjaliści badający duŻą ltczbę pacjentów Z parkinsonizmem są w stanie zidentyfikować pewne objawy, które czynią diagnozę choroby Parkinsona
bardzo prawdopodobną. Czasęm też zdatza się, ze

pacjent przejawia cechy mniej spotykane, które po-

magają lekarzowi zdiagnozować odmienną formę
parkinsonizmu.
Początkowe objawy tego odmiennego stanu chorobowego mogą często tak przypominać występujące w chorobie Parkinsona, Że w braku mozliwości
przeprowadzenia definitywnego testu, bardzo trudno jest nawet specjaliście rozróżntć chorobę Parkinsona od innych form parkinsonizmu, szczególnie we
wczesnym stadium choroby.
Stawiając diagnozę choroby Parkinsona specjaliścioczekują na pewną odpowiedŹ organizmu chorego na leczenie tabletkami takimi jak lewodopa. Jednak jakościowąi ilościowąreakcję ocenić mozna
dopiero gdy pacjent rozpoczął serię przyjmowania
tabletek. Niektórzy lekarze mogą przy Stawianiu
diagnozy posłuzyó się tzw. próbą prowokacji. Oznacza to podanie choremu tabletki podobnej do lewodopy i obserwacja, jak pacjent na nią reaguje.
odpowiedź na lewodopę
Praktycznie zakłada się, ze wszyscy pacjenci
z idiopatyczną (sarnoistną) chorobą Parkinsona powinni wykazywaó dobrą początkową odpowiedŹ na
podanie lewodopy (pod warunkiem' że podana zo'
stała odpowiednio duza dawka, przez odpowiednio
długi okres czasu), a niespełnienie tego warunku
staw ia pod znakiem Z apy tania p o Staw ion ą diagnozę.
Pacjenci z innymi formami parkinsonizmu zazwyczajnte reagują lub w mniejszym stopniu reagują na
podanie lewodopy. Same tylko niezwyczajne obja-
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wy lub słaba odpowtedźna same tabletki NIE oznacza automatycznLe, ze pacjent nie ma choroby Parkinsona. Jednak specjalista, który dostrzega u pacjenta z nLezwyczajnymi objawami brak reakcji na
podane tabletki, może przyjąć to jako wskazanie, ze
chory nie musi mieć choroby Parkinsona, irozpocz'
nie dalsze badania.
W takim przypadku częSto używa się określenia
,,atypowy parkinsonizm" lub ,,Parkinson plus". NaZwy te nie oznaczajądiagnozy, lecz po plostu wskazują, że pacjent prawdopodobnie nie ma zwykłej
choroby Parkinsona. Te ,,dodatki'' do nazwy mogą
wywoływać zamieszanie u pacjentów z uprzednią
diagnozą choroby Parkinsona, stawianych w późniejszym okresie w sytuacji ,,limbo", bez definitywnej diagnozy' Na szczęście zwykle udaje się zebrać
więcej dowodów umozliwiających bardziej dokładną diagnozę choroby'
J eżell ntezw y czajne o bj awy S ą w y stalczaj ąc o widoczne, badany pacjent może otrzymać diagnozę

atrofii wieloczynnościowej (multiple Systęm atrophy) nazywanej czasami,,striatonigral degeneration'' Z zespołem Shy Dragera lub zanikiem oliwkowo-mo Stow

o

_móżdżkoWYITl, albo po stępuj ącym po -

razeniem nadjądrowym. osoby, które przechodziły
udar mogą cierpieć na odmianę parkinsonizmu Znaną jako parkinsonizm naczyniowy lub związany ze
stwardnieniem tętnic. Istnieje ponadto kilka innych,
rzadszy ch o dmian przy czynow y ch p arkin s on izmu.
Na jakąkolwiek formę parkinsonizmu cierpisz,
ważne jest podkreślenie, ze Stowarzyszenie osób
z chorobą Parkinsona zajmuje się i wspiera wSZyStkie osoby z parkinsonizmem, a nie tyiko tych z typow ą chorobą Parkinsona.
Jest nadzieja, Ze postęp w technikach diagnostycznych uczyni łatwiejszym ztóżnicowanie pomiędzy chorobą Parkinsona a innymi formami parkinsonizmu i zmniejszy ilośćpacjentów z błędnie
postawioną diagnozą.
The Pctrkinson Summer 2002.
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Hinduskie nazwiska autorów ponizszego artykułu, Bala V Manyam i Krishnakant M Parikh mogłyby sugerować jakieśznachorstwo, ale pismo, które je
opublikow ało - amerykański,,Parkinson Mag azine''
- wyklucza takie podejrzenie. Jednak trudno oprzeć
się wrazeniu, że altorzy mocno reklamują swój lek.
HP-200 to lek ziołowy, wytworzony ze strąkowej
rośliny Mucuna Pruńens.
od niepamiętnych czasów uzywany w medycynie hinduskiej do leczenia objawów parkinsonizmu.
W ciągu ostatnich 7 Lat zbadano lek na nowo pod
kątem bezpteczeństwa i Skuteczności, uzywając nowoczesnych metod. Znaleziono nie tylko lewodopę,
ale i inne składniki o Ieczntczych właściwościach.
Przeprow adzono próby kliniczne najpierw na szczurach i króIikach przezrok i nie stwierdzono zadnych
wad na ciele, mózgu, Selcu, wątrobie itp. HP-200
jest w sprzedazy tylko w Indiach.
Staroindyjska medycyna, nazywana Ayurveda
(ayur to życle, veda to mądrość)uzywa m.in. ki1ku
naturalnych leków zdolnych kontrolować niektóre
objawy parkinsonizmu. Choroba Parkinsona, to
w starohinduskim sanskrycie Kampvata, a lek Mucuna Pruriens pochodzi z tej samej rodziny stTączkowych, co zwykły groch' I to właśnieztych ziarenek podobnych do grochu uzyskuje się substancję
antyparkinsonowską.

*
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Zachęcent dobrymi wynikami wstępnych prób
zaplanowaliśmy studia nad ziołowym lekiem w laboratońach i instytutach medycznych pod kierunkiem ponad Ż0 znanych uczonych i lekarzy. Studia
biochemiczne ujawniły obecnośćlewodopy' plotein, węglowodanów, tłuszczów, a na tym nie koniec.
HP-200, jak nazwano nowy lek, działał nawet po
składowani:u przez kilka lat.
Dzięki funduszom z amerykaitskiego Narodowego Instytutu Zdrowia prowadzono dalej studia nad
Mukuną. Badacze doszli do wniosku, żę działanie
leku jest silniejsze niz syntetycznej lewodopy, że zatem występują tam jeszcze inne składniki.
Dalsze badania, prowadzone pod wspólnym
nadzorem rządów USA i Indii, miały wyjaśnić, czy
użycie Ho-200 na plzestrzeni dłuższego czasu pozostawia na zwierzętach jakieś trwałe Zmlany.
Szczury i kóliki były karrnione Z dornieszką HP200 przez rok, .po czym badano ich mocz, krew
t różne organy' Zadnych Zmuan nie stwierdzono'
Dalsze próby prowadzono w kilku szpitalach
w Indiach na ó0 pacjentach. Dawano Im tzy razy
dziennie po 15 gramów HP-200. Po 3 miesiącach
zestawiono wyniki' Zarówno badania krwi, moczu
itp., jak widoczne gołym okiem testy sprawności
w ykazały znaczną poprawę. Spróbowaliśmy także
podawać lek rozpuszCzony w wodzie, co ułatwiło
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przyswajanrc ptzez organizm' Skutki uboczne były
nieznaczne, podobne do tych, jakie obserwujemy
przy syntety cznej lewodopie.
HP-200 dopuszczono do wolnej sprzedazy w Indiach w 1994, chorzy na chorobę Parkinson akorzy-

stają z niego z zadowoleniem. Moze potrwaó jeszcze jakiśczas, zanim lek będzie dostępny w innych krajach. Warto podkreślić,ze Mucuna Pruriens
jest dobrym przykładem, jak medycyna ziołowa
dzięki nowoczesnej technice dobrze słuzy ludziom.
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KOMUNIKATY
Wszystkim , którzy wzięli udztal w akcji zbieranla podpisów na rzecz refundacji leku Comtan
_ serdeczne podziękowania składa

ogólnopolski Związek Stowarzyszeń
osób z Chorobą Parkinsona
W roku 2004 czekają nas bardzo interesujące Spotkania ze specjalistami:
17 stycznia z prof. Kulińskim,

21 lutego z dr Czyzewskim;
20 marca z doc. Pakszysem
Spotkania będą się odbywały jak zwykle w sali widowiskowej szpitala MSWiA przy uI' Wołoskiej 137,
zawsze w sobotę o godzinie 11.00. Zapraszamy.

Informacje Zarządu

Posiadamy lek przeciwbólowy,,Etotan'' z terminem waznoścido 2005.01 .Ż7 ' Lekjest darem firmy',Polpharma'' do nieodpłatnego przekazania członkom naszego Stowarzyszenia. Wszyscy zainteresowani tym
lekiem proszeni są o przesłanrc zapotTzebowania na adres Stowarzyszenia lub zgłoszenia się osobiście celem jego odbioru.

Wszyscy członkowie Ze Stazem dłuższymniz rok, którzy chcieliby wziąĆ udział w tumusie rehabilitacyjnym organizowanymprzez Stowarzyszenie w ośrodku w Konstancinie, proszeni są o przysłanie swojego podania. odpłatnośóza tumus będzie następująca: 607o Stowarzyszenie, a 40vo członek Stowarzyszenia-uczestnik tumusu.
W podaniu należy zaznaczyć, czy chory jest samodzielny (czy potrafi sam się ubrać' umyć, wyjśćna
Spacel itp.), czy teżnie, osoby niesamodzielne muszą byó ze swoimi opiekunami' odpłatnośćzapobyt
opiekuna w całościpokrywa uczestnik tumusu'
Ilośćmiejsc na tumusach rehabilitacyjnych uzależniona jest od dotacji i darowizn, jakie Stowarzyszenle
otrzyma w roku 2004.

Z dniemŻ004.0I.01 ulega zmianie

nr rachunku bankowego
Stołecznego Stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona
nowy numel rachunku jest następujący:

26 1060 0076 0000 3200 0041 3845
Zmiana wynika z poftzeb banku, za trudności zwlązane z tym utrudnieniem bardzo pruepTaszamy.
Redakcja Biuletynu: Zarząd Stołecznego Stowarzyszenia osób z Chorobą Parkinsona,00-950 Warszawa, skr. poczt. 78' tel. ó0218_88,

Konto: Bank Przemysłowo-Handlowy, III oĄVarszawa, ul' Biała 4, nr 26-10ó0-007ó-0000-3200-00.ł1-3845' Skład i łamanie:
tel. 868-04-54' 8ó8-29-58 v

? Katarzyna Stawiarska i Piotr Sobiecki, e-mail: omegapress@wp.pl,0-502-405-405. Druk: v EBE,

