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Ze wsrystkich stworzeń na świecie tylko człowiek umie się śmlać,
choc właśnie on ma do tego najmniej powodów.

Ernest Hemingway

W numerze:

1. Wslęp

2. Konlerencia w Brukseli

3. 0ziałalnośÓ 0piekuńGza

ł. Samotność

5. Funkcie seksualne

6. Warto chcieÓ być

zdl0wym

7. Kiedy paDienl urymaqa

leczenia operacyinEqo

L Komunikaty

Drodzy Czytelnicy !
IIl poprzedninl numerze zamieszczony był wyuliad, który przeprowadził ze

mną redaktor Pau,el Walelyski z ,,Polityki'', poza tym było kilka wywiadów
radiolłych i telewiĄnych. Il/spominam o lym, oby podzielić się z Pctństułenl
swoim zdziułieniem, .iak noże zmienić się los-

Przez więcej niż polotvę życia bylam najpierw czyjąś córką, potem żoną.
Stąnov,isko ',ozdoby'' u boku męża całkiem mi odpowiadalo (lak mi się wte-
dy wydau,ało). I *- slląjej kuchni czułam się zupełnie dobrze.

Ale niezależnie od mojej woli, wlaściwie w sposób naluralny odeszly z do-
mu dzieci, mąż ztnarł, a ja zachorowatam' To znaczy zachorowałam y,cze-

śniej, ale na początku Parkinson nas tylko z lekka ,,muska" i pozwala się łu-
dzić (w czym utwierdzctją nas lekarze)' że to upływ czasu, bo przecież nie
młodniejemy' I wreszcie trzeba się przyznać przed samynl sobą.' ,,Tak mam
chorobę Parkinsona z wszystkimi jej objawami''' Tb jest trudne nie mówić
o chorych ,,oni''' tylko ,,my"' Polem leż trudno do tego przyznać się przetl
światem, choć zauważają zmiany ludzie w osiedlu, dawni znctjclmi (którzy
mnie pamiętali nłodą i zdrowc!, koledzy dzieci.

Wchodząc niepostrzeżenie coraz głębiej w prace Stowarzyszenia,
stwierdziłam, że już nie nlogę chować się przed kamere1za cudze plecy, że sy-
tttacja zobowiązĘe mnie do zabrania głosu. No ct potem już poszło gladko'
nloże dlalego, że spotkalam miłych i życzliwych ludzi. Ciągle jednak mnie za-
dziwia' jak daleką drogę przebyłam z mojej kuchni do mikrofonu - i teraz'
gdy mówię do wypełniających salę ludzi, już nie mąm ochoty uciec...

Marla Soleckt

viądamości zcłuate w t!ru Biuletlnie są przeznączone urłącznie do poinforrnouąni.l Czltelniką' Nie pouinn!
b!ć użyte jcł'ko uskazanią lecznicze, lecz rączej jąko nxateriął do dlskusji ffiięclą) pącjentem i jego lek.łrzem.
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Konferencia (warsztaĘ), która odbyła się 3 - 5 listopada 2004 roku w Brukseli, zaĘ'tulolvana była:

Te same problemy omawiane b1'łr oddzielnie
w oclniesieniu do dzieci. osobną spraua. sa tez

przeprowadzane w Unii badania genetlczne. \\'\-

niki badań genetycznych uzyskanych z badallia
krwi' próbek tkanek i DNA, stwarzają nowe moŻll-
wości w leczeniu i prognozowaniu chorób. Pro-
blem polega na wątpliwościach natury etycznej.

ostatni wykład dotyczył kontaktów z mediami.
Korzystne zaprezentowanie się w mediach stwa-

rza pozytywnę nastawienie do problemu' który
clrcemy przedstawić. Powinniśmy się do tego bar-

dzo dobrze przygotować (nastawić na pytania ła-

twiejsze i trudniejsze). Zapytani o problem. pod-

suńmy od razu jego rozwiązanie. Mówny' pl'osto

(nie zawile), aby rozmówca nie zrozumiał opacz-
nie, nie uŻywajmy zbyt wieiu okreś]eń lacho-
wych. BądŹmy spokojni. uprzejmi i nigdr nie

próbujmy mijaó się z prarł'dą.

Ilośó reprezentowanych rra konlerenci i przedsta-

wicieli stowarzyszeń pacjer-rtórr uśrr iadoniła nal-t-t

potrzebę ściślejszej rvspółprac1' (bo podśliiadonrie
uważamy inne storr'arzt'szenia za konkurencr'jne.

rywalizujące z nanri rł' biegu po dotacje). \\' chrt ili
jedrrak. gdy slabo dotąd Znane S[o\\aIŻ\Szęnie llla
t,varz i oczy, zaczynamy je traktowac bardzlej po

przy.jacielsku i tak się też stało w Brukseli.

Marta Solec ka

Prawo do zdrowia dla wszystkich
Zaplanowana Została pnez 4 organizacje: Euro-

pejską Federację Stowarzyszeń Neurologiczr-rych,

Europejskie Forrrm Pacjentów' Grupę Gerretyczną

i Europejski Instytut Zdrowia Kobiety. Finansowa-
na była w całośct przez firmę farmaceutyczr-rą No-
VARTIS z Bazy|ei (Szwajcaria). Przewodniczyła
obradom Mary Baker, przewodnicząca EPDA.

Celern spotkania byla pomoc organizacjom pa-

cjentów w zrozumieniu zasad funkcjonowania in-

stytucji Unii Europejskiej, ptzeanalizowanie zadah

Parlamentu Eur'opejskiego i uświadomienie, w jaki

sposób stowarzyszenia pacjentów nrogą uczestni-

czyć w kształtowaniu polityki zdrowotnej. Przeko-
nywano uczestnikóW Że organizacje pacjentów

mają moŻność wpływania na decyzje dotyczące za'
gwalantowania świadczeń zdrowotnych pacjentom

w krajach naleŻących do Unii Europejskiej.

Pacjent może stać się partnerem
dla systemu oPieki zdrowotnej

Wobec możliwości swobodnego pr zemieszcza'
nia się w granicach paristw Unii potrzebne są usta-

1enia odnośrrie opieki zdrowotnej, leczenia szpital-
rrego. refundacji leków Jęst to sprawa pilnie do za_

łatwienia, szczególnie w rejonach przygranicz-
nych. Trzeba pogodzić politykę krajową w kwestii
zdrouia z europejskimi rł1 rnogami'

DL,IAŁALNoŚĆ oPI EKUN Cz 
^Ja uważam opiekuńczośó za 1edną z najwyŻ-

szych tbrm, jaką moŻe przybrać miłość człowie_

ka do człowieka. opiekowanie się człowiekiem
chorym moŻna postrzegaÓ jako troskę o kogoś,

kto jest ograniczony W przestrzeni życiowej do

swego domu, przykuty do łóżka lub znaj duje się

rv stadium umierania. W przypadku choroby Par-

kinsona (PD1 jest nieco inaczej.
opiekowanie się kimś chorym na Parkinsona

jest latowaniem jego Życia. Polega ono na co-

dziennym i1or1g56\Ą'ywaniu się do potrzeb chore_

go i wykonywaniu za niego wszelkich czynności-
niezbędnych do Źycia z ograniczeniami. jakie na_

r+)ca ta choroba.
Wytazi1ąc lub wykonując coś z miłości lub

z uczynności za chorego, opiekun lub lekarz mu_

si pamiętać, aby nigdy nie wykonywać czegoś' co

chory może wyrazić lub wykonać sam. JeŻeli po_

zwolisz na to ze względu na to, Że jest to łatwiej-

sze dla ciebie lub że zrobisz to szybciej, to pamię-

taj' Że robisz tym krzywdę choremu, gdyż stanie

się on ofiarą własnej niemoŻności (na Życzenle)'
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opiekowanie się chorym ma przynieść mu pocie-
szenie. nauczyć go zwalczac poczucie bezna-
dziejności w jego chorobie i daó nadzieję rra po-
prawę sytuacji.

Zadaniem opiekrrna nrusi byó zwracanie uwagi
na ,'małe zwycięstwa". 1-akim .,zwycięstwem"
będzie rrp. zaparkorł'anie atrta rv miejscu dla in_
rvalidów w szczycie ruclru, gdy jedyne najb1iższe
miejsce znajduje się daleko od ciebie. Jest nirrr
rcilvnież miłość i szcunel<' jaki mają nasze dzieci
lvobec srvego ojca' .'Zw1,cięstwem" jest również
możliwość zatanczenia na rveselu swojego dziec-
ka. jak również uczestnictwo w grupach wspar_
cia, gromadzących ludzi. którzy naprawdę nas ro_
zumieją' .,Zwycięstrvenr'' iest też respekt. jakim
cieszysz się u rodziny i przyjaciół. którzy zdĄą
sobie spralvę, Że zmiany zaszły lv ciele chorego.
a r'rie rv jego urrryśle'

..Zwy'cięstwerrr" jest takŻe uśr'viadomienie so_
bie roli śn-riechu w naszym Życiu: śmiarrie się
Z Samego siebie. oglądanie programów rozryrvko-
lvy-ch w TV i na r'ideo. Takirn ,,zwycięstwem'' jest
rórł'nieŻ przyj mowanie na zimno niepornyślnych
zdarzeń w naszynr życiu i sprowadzanie ich do
rvłaściwych rozmiarów.

opiekowanie się chorymi jest ciąłym proce-
sem nauczania, w którym uczymy się właścirvego
postępowar-ria ze zmieniającymi się realiami na-
szego życia.

oPIEKUŃCZoŚC

Przed podjęcienl decyzji. jakiego rodzaju
czynność opiekuńczą zamierzamy podjąć, zapy-
tajmy swego podopiecznego. w czym chciałby,
aby mu pomóc. Może to być pomoc w jedzeniu
lub przy kąpieli (tj. prol-esjonalna opieka zdro-
wotna). Cl-rory moŻe przecieŻ nie prosić w ogóle
o pomoc.

Dobrym pomysłem jest niewielkie przeszkole'
nie, jakiemu winieneś się poddaó, zanim za-
czniesz; zapytĄ w swoim szpitalu o kursy szkole-
niowe w zakresie:
1 . Przemieszczanie chorego (przenoszenie z oraz

do łóŻka lub toalety),
2' Nietrzymanie (moczu lub kału - utrata kontroli

nad pęcherzem moczowym lub jelitem gru_

bvm),
3. Potrzeby Żywienio''ve (ew. zalecenia i uzupeł-

nienia).

Credo opiekuna powinno zawsze uwzględniaó
następujące zasady:

Mam prawo dbaó o siebie. To pozwala mi peł-
nić lepszą opiekę nad chorym (nroim podo_
piecznym).
Mam prawo szukać pomocy u innych' naw,et
gdy mój podopieczny zgłasza zastrzeŻe'nta.
Zdaję sobie sprawę Z ograniczeń moich urnie-
jętności, mojego czasu. wytrwałości i siły.
Mam prawo być dumnyrrr z moiclr działań i ce-
nió sobie odrvagę za to, co robię dla mojego
podopiecznego.
Mam prawo do odrzucenia przez chorego (me-
go podopiecznego) jakiejkolrviek próby rnani-
pulowania mną poprzez poczucie winy. złości
lub smutku.

PoniŹej przedstawiamy po kilka sugestii doty_
czący ch szczególnych potrzeb opiekuńcZych'

Ubieranie się
Chory powinien siedzieó w czasie, gdy go ubie-
L^aSZ,

UżywĄ zapięć typu Velcro i zamków błyska-
wicznyclr zamiast guzików oraz kapci z prze-
ciwślizgor.l ymi podeszwaln i.

_ Zaproponuj. aby chory używał bielizny wcl-rła-
niającej pot iub innego rodzaju ubioru spor1o_
wego, który jest wygodny i łatwy w utrzymanill
w czystości,

_ Zawsze sprawdŹ, czy pantofle, skarpetki czy
buty nie są zniszczone.

Poruszanie się

- Powiedz swojemu podopiecznemu. co chcesz.
żeby on zrobił,
Stanąć z rozsuniętymi Stopami i wyrównać cię-
żaf swego ciała, uginając kolana i trzymając
plecy prosto,

_ Ugiąó i wyprostorł'ać kolana, a nie plecy; cały
cięŻar ciala ma b1 ć utrzym; wany nogarni.

- JeŻeli obraca się on na boki lub drepcze nrałymi
kroczkami wokół swojej osi niech stara się
nie skręcać ciała'

Chodzenie
_ Pozwól choremu oprzeó się o ciebie. Dając się

obj ąó najpierw w pasie stworzysz choremu do-
bre oparcie, po czym Sam go mozesz objąć ra-
mieniem,
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_ Podsuń choremu swe ramię jako oparcie lub po-
daj mu rękę,

- Zachęć chorego do uniesienia stóp,
_ Wykorzystaj jako oparcie laskę, możliwie

z czterema punktami oparc ia.

Kąpiel
_ Przyjmij do wiadomości, Źe chory nie musi braó

prysznica lub kąpać się codziennie. Możesz
myć części jego ciała w miarę potrzeby,

_ Jeśli chory nie czuje się pewnie na nogach, mo-
Żesz' kupić lub wypożyczyó odpowiednią ławę
lub krzesło z przeznaczeniem do prysznica albo
zainstalować poręcze i uchwyty zabezpieczajry
ce.

_ Zachowaj dobry humor i bezstresowe podejście
do .'trudów'' kąpieli,

_ Przygotuj najpierw cały osprzęt do kąpieli'
włącznie z Szamponem nie draŹniącym oczu.
Sprawdź czy temperatura wody jest odpowie-
dnia. opłucz chorego wodą delikatnie namydl
całe jego ciało i ponownie opłucz. Urvażaj, aby
szampon nie dostał się choremu do oczu.

_ Przestrzegaj prawa chorego do prywatności.
MoŻe on korzystaó z ręcznika lub szlalroka do
chwili opuszczenia Iazienki.

Utrata kontroli nad pęcherzem moczowym lub
pracą jelita grubego

oczyśó skórę chorego natychmiast po zabru-
dzeniu.
Stosuj podkładki absorbcyj ne or azl lub szybko-
schnące,

_ Wyłóż materac gumową wykładziną. Stosuj
podkłady zabezpiecza1ące bie1iznę poście1ową'

odleżyny
_ odleżyny są kłopotliwymi owrzodzeniami cia-

ła, objawiającymi się zaczerwieniem skóry,
które przechodzi dalej do uszkodzenia mięśni
i rv dalszym etapie _ kości'

_ Utrzymuj skórę w odpowiedniej kondycji' sto-

sując właściwą dietę,
Kontrolui stan skóry co najmniej raz dziennie:.
bierz kąpiel w miarę potrzeby, ze względórł'
czystości lub dla wygody,

_ Zapobiegaj wysychaniu skóry, stosując płyn
kosmetyczny lub skrobię kukurydzianą

_ Nie stosuj masaŻu na kościste części ciała cho-
rego; pod skórą mogą się pojawió małe ranki,

_ Unikaj stykania się części ciała, np. nóg lub rąk.
ze sobą
Zmieniaj pozy cj ę ciała:
1. co godzinę. jeśli chory siedzi (co 15 minut,

jeśli chory nie może sam przesunąć cięŻaru
swego ciała),

2' co 2 godziny' jeśli chory nrusi pozostarvać
w pozycji leżącej.

_ Stosuj pokrycia materacy ze skóry olł'czej lub
pianki,

- Stosuj podkładki do siedzenia lub materace
z zawaftością pianki, żelu lub powietrza (albo
łóżko wodne),
Unikaj stosowania poduszek o nieti'posl ch

kształtach; mogą one poprzez ucisk sporr'odo-
waó zmniejszenie strumienia przepłyrr'u krwi
i wywołać lub pogorszyó stan owrzodzenia.

_ Przesuwając chorego, unieś go do góry, a nie
ciągnij go po materacu,

' Poproś swego farmaceutę lub lekarza o poradę
w sprawie lekarstwa na odleŻyny. Zabezpteczaj
skórę kremem lub maścią.

Inne wskazówki
_ Używaj pojemnika z przegródkami do przecho-

wywania lekarstw na co najmniej tydzień na_

przód,
'Kup aparat do łączności bezprzervodorr. ej dla

ułatwienia komunikacji z chorym.
Wypróbuj słuchawki do słuchania radia lub TV
zwłaszcza gdy chory nie dosłyszy.

Zachowanie niezależności
-Ty razem ze swoim podopiecznvm (chorym)

moŻesz przenieść się do mniejszego domu.
mieszkania,

_ W opiece nad chorym powinieneś korz1 stać
Z pomocy pielęgniarek domowych. pracorr't-ti-

ków opieki zdrowotnej i domów dziennej opie-
ki, dostawców żywności, transportu oraz usłuq
drobnych rzemieślników.

_ Powinieneś rozwaŻyć wspólne zaInieszkanie
chorego z inną starszą osobą lub ze studentem.

_ Zasięgnij porady bankorł ca rr sprltr ic tlnlIl.o-
wych opcji w zakresie sprzedaŻ1' donlu. leasin-
gu oraz ew. hipoteki.

Cathleen Lear, Elizabeth, N.J.
Przedrukowano z,,The Vernor.rt Parkinsoniar.r".

Stvczeń 2004
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Tak naprawdę, kazdy od czasu do czasu od-

czuwa samotnośó, ale chroniczna samotność
jest sprarł'ą o po\.vaznym wymiarze psycholo_
gicznym.

WiększośÓ ludzi nie rna trudności z opisa_
niem odczuć zwięany ch z samotnością. Pust-
ka, ściskanie w gardle, niepokój, ,,zdrętwie-
nie/obo.|ętność wewnętrzna" to często powta_
rzane zwtoty przez osoby rnówiące o swych
odczuciach sarnotności. Prawdziwym ich
anartwieniem jest zlokalizowanie źródeł sa-
notności.

Najbardzie.j porvszechnym błędem jest to,
że ludzie, którzy czują się samotni, obwiniają
o to siebie sarnych. Faktycznie jednak, zazwy -
czaj przyczynąich stanu jest pewnego rodzaju
sytuacja lub problem zewnętrzny, a nie we-
\\'nętrzne problemy psychologiczne. Nikt nie
j est ,.genetycznie samotny" lub ,,samotny na-
turalnie".

Działania społeczne rnają duŻo do zrobienia
n' sprarvie ..bycia samotnym", najbardziej po-
rvszechną przy czyną samotności. Bycie samot-
nyln jest rv duŹej mierze produlttem dużej licz-
b1 rozrvodórv oraz faktem, Że Żony żyją dłuŻej
od nlęzórv' W1'nika ono również z naszego kul-
turo\\ego dąŹerria do,'satnowystarczalności''
inieza]eżności.

Nieprarł'dzir'l1' jest pog1ąd, Źe starsi ludzie
są najbardziej samotnytni członkami naszego
społeczeństrł'a. Tak naprawdę jest całkiem od-
wrotnie.

Badania naukoq'e lr'ykazały' że ludzie mło_
dzi są najbardziej sarnotni i najbardziej nie-
szczęśliwi, naj części ej znudzęni i charakteryzu-
ją się najnizszą salnooceną w caĘm społeczeń-
stwie. Seniorzy są najmniej samotni' poniewaŹ
wraz z wiekiem mądrzeją oni i stają się psy-
chicznie b ar dzie.j odp orni.

Innym błędem jest twierdzenie, że kobie_
tom potrzebni sąnęŻczyźni bardziej niż męż-
czyznoffr kobiety. Potwierdzonym badaniarni
faktern jest Io, że mężczy źni stają się coraz
bardziej zależni od kobiet. Jedną z przy czyn
jest to, że kobiety rnają duŹo więce.j wprawy

w budowaniu atmosfery wzajemnej intymno-
śc i.

Co zrobić z samotnością
Niektóre ze środków, wykorzystywanych

przez ludzi do walki z samotnością mogą ra-
cze.j len slan pogorszyc: upijanie się w samot-
nośct, zażywanie środków uspokajaj ących,
oglądanie telewizji. To ostatnie jest szczególnie
podstępne (pozornie nieszkodliwe), gdyŻ jako
najbardziej dostępna z rozrywek może szybko
obniŻyÓ zdolnośó introspekcji i zwalczania sa-
motności. Nie jest przypadkiem, iŻ badanie li-
cealistów wykazało, Że Iymj którzy przedsta-
wiali najniższy status Społeczny oraz niski po-
ziorn ambicji byli ci, którzy najczęściej ogląda-
li telewizję. Telewizja rna skłonnośó do zastę_
powania udziału w życiu społecznym.

Naucz się korzystać z samotności. podej-
rrrując niektóre z jej bardziej aktywnych fonn,
takich jak pisanie ar1ykułów do gazet, pisanie
listów lub czytanie ' Tego rodzaju czynności
przyczyntąsię do podniesienia twoich sił rve-
wnętrznych, poziornu świadomości i poszerzą
twoją kreatywnośó. To są sprawy o zyciowym
znaczęniu, ponieważ niska ocena własnej oso-
bowości j est centralnym czynnikiern odczuwa-
nia samotności. Błędern jest spędzanie czasu
z ludźmi tylko po to, aby dzieliÓ z nimi uczu-
cie pustki. otaczanie się ludŹrni, których nie
lubisz, jest tak samo niedobre, jak opychanie
się jedzeniem w celu przezwyciężenia sarnot-
ności. Są oni (ci ludzie) tylko narkotykiem,
a nie rozwiązaniem problemu pustki, jaką od-
cztwasz-

Pomyśl raczej, jak nawiąać bardziej zaŻyłe
więzi z innymi ludźmi; jest to, ponad wszystko'
najwłŻniejszy czynnik grający rolę w uniknię-
ciu uczucia samotności. To właśnie odczucie
samotności wskazuje, Źe posiadasz niewystar_
czające lub nieodpowiednie powiązania osobi-
ste w swoim Ąciu.

AĄkuł przedrukowany z biuletynu
,.Yhe Vermont Parkinsonian'', SĘczen 2004.
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pą*NKęJffi $HKsąJAtNffi
Zdarza s\ę, Że osoby z chorobą Parkinsona

zgłaszĄą problerny zwtęane z seksem. Szcze_
gólnym przedmiotem dyskusji tego środowiska
w ciągu ostatnich pięciu lat stały się dystunkcje
erekcji' W mediach regularne miejsce znajdują
róŻnego rodzaju ogłoszenia, komentarze i opinie
ekspertów z dziedziny medycyny. Zjawisko to
jest pomocne dla niektórych pacjentów' z tego

między innymi powodu, że stymuluje ono pll-
bliczną dyskusję na temat' który w latach wcze_

śniejszych byłby trudrry do potuszenia nawet Ze

swoim lekarzem.
Choroba Parkinsona i bardziej ostre dysfunk-

cie układu nerwowego' takie jak atrofie rozsiane
(MSA), są powszechnie wiązane z niervydolno_
ścią seksualną' Badania jakości życia osób cho-

rych na Parkinsona udokumentowały występorva-
nie dysfunkcji seksualnych na poziomie 60-80 %

U męŻczyzn i kobiet. U starszych osób te wielko_
ści były wyższe, a u młodszych _ niŹsze.
U względnie młodszych pacjentów (chorych na
Parkinsona) clys|unkcje seksualne występo$/ały
w 30% przypadkach, podczas gdy u ludzi zdro-
wych w tej grupie wiekowej stwierdzono je tylko
w zakresie 3-15 % ' oczylviste jest przy tyni' że
wiek i innego rodzaju schorzenia, takie jak cu-
krzyca, nadciśnienie, stwardnienie tętnic i depre_

sja odgrywają waŻną ro1ę rv występowaniu dys-
funkcj i seksualnych.

Neurologiczne sterowanie fur-rkcj ami erek-
cyjnymi u mężczy zn odbywa się dwiema dro-
gami. Pierwsza to obwodowo-czuciowa droga
lvywoływana popIzez miejscową stymulację
(dotyk i drgania) nerwów prącia i odruch rdze-
nia kręgowego. Druga droga kontrolno-steru-
jąca jest umiejscowiona w centralnym Syste_

mie nerwowym (mózg) i jest stelowana przez
szereg obszarów mózgu, takich jak kora. pod_
wzgórze oraz pień mózgowy. Centralne rej ony
mózgu wydają się pozostawaó pod kontrolą
dopaminy jak tez i innych neuro-przekaŹni -

ków. W jednym z badań eksperymentalnych
uwzględniającym uszkodzenie istoty czarnej,
obszaru mózgtl działając ego nieprawidłowo

lł' chorobie Parkinsona, stwierdzono zmiany
w lunkcjach erekcyjnych' U pacjentólv z cho-
robą Parkinsona mogą równieŻ rvystąpić d1 s_

lunkcje erekcyjne z powodu uszkodzeń rr 1 stę-
pujących w centralnych drogach działania do-
par-rriny. Drogi obwoclowe pozostają .]ec1nalt

u nich nietknięte. Pacjentki (kobiet1"z chol'o-
bą Parkinsona) posiadają podobne. centraltrie
Sterowane drogi przemian (odclziałyrvania) do-
paminy. Icl-r drogi obwodowe są jednak jeszcze
mniej zrozumiałe.

Pacjenci z chorobą Parkinsona i d,vsfunkcja_
mi seksualnymi powinni przedyskutowac s\\'oje

problemy ze swoim lekarzem opieki podstalo-
wej (rodzinnym) lub z opiekującym srę nimi
specjalistą neurologiem. Zaleca się regulat'ne
wizyty u takich specjalistów jak urolog i gineko-
log, w celu dokonania okresowego badania kon-
trolnego. NaleŹy przy tych okazjach zgłosić
i w miarę możliwości zidentyfikowac \\'sZ} Stkie
inne przyczyny dysfunkcji seksualnvch. tezeli
takie występują' Dokonuje się wórł'czas ocen1''

poziomu testosteronu rnęskiego i. jeślr tr'zeba.

odpowiednio go koryguj e. Może wted1 ri'r'staglić
koniecznośÓ zmodyfikowania lub lł'} e1inlinorr'a_

nia r-rŹywek. takich.jak papierosy. alkoho] lttb

niektórych leków. Szczególnie rvazn1tl u pa-
cjentólv z clrorobą Parkinsona jest Siedza.c} tr}'b

Życia oraz depresja' Aktylvność fiz1'czna (ćrvi-
czenia) ponraga zachowac sprawność układólv
sercowo-naczyniowych oraz dobre santopoczu-
cie. Depresja, agresywnie lęczona i kory'gorr'a-
na, może pomóc w rozwiązaniu rł'ielu proble-
mów seksualnych, zarówno u męŻcz\ Z11 jak
i u kobiet. Jednym z najbardziej znacza.cy'ch kro-
ków l'v leczeniu dys1unkcji erekcyjn1'ch u męŻ-
czyzn było wprowadzenie klasy lekórł' naz'v'.wa-

nych inhibitorami fosfbdiesterazy (PDE). PDE
jest enzymem znajdującym się rv większości ob-
szarów ciała człowieka, któr1' pomaga rł' regttlo-
waniu -1|awisk wewnątrzkomórkorvych. PDE
l'vystępuje w co najmniej l1 róŻnych odmianach.
Stwierdzono, Źe PDE-5 występuje w rłysokim
stęŻeniu w tkankach prącia, jak teŻ i łechtaczki
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oraz pochwy. Blokowanie tego enzymu zwięk_
sza przepływ krwi, poprawiając tym samym ja_

kość erekcj i.
Aktualnie' dostępne sa trzy inhibitory PDE-5:

sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) oraz tada-
lafil (Cialis). Wszystkie trzy lekarstwa sąskutecz-
ne w leczeniu dysfunkcj i erekcyinych i, z paroma
odmianami jeśli chodzi o efekty rrboczne, są bez-
pieczne i dobrze tolerowane. Uważać muSZą pa-
cjenci z chorobą Parkinsona, u których występuje
autonomiczna dyslunkcja nerwowa lub atrofia
rozsiana, poniewaz te leki mogą i powodują obni-
żenie ciŚnienia krwi i w rezultacie zawroty głowy
i omdlenia. Pacjenci z takirni przypadłościami
połvinni przyjmować pierrł'sze dawki lekarstwa
w gabinecie lekarza tak, aby można było dokonać
pomiaru ciśnienia krwi. Jak dotąd nie stwierdzo-
no, aby pacjentki (kobiety) z dysfunkcjami seksu-
alnymi reagowały tak dramatycznie na tego ro-
dzaju leki; jednak badania sąw tym kierunku pro-
wadzone-

Nie wszyscy chorzy męŻczyźni reagują na in-
hibitory PDE-5 lub tolerują niektóre działania
uboczne. Dla nich dostępne są inne formy terapii.
Pewien sukces odniosły leki doustne, takie jak
yohimbina i trazodon. Apomorfina, która stymu-
Iuje centralne receptory dopaminy, jest przedmio-

tem badań i musi jeszcze uzyskać akceptację
FDA' jeśli chodzi o dysfunkcje erekcyjne. Tera-
pie za pomocą zastrzyków alprostadilu (Cover_
ject) lub innego rodzaju leków są skuteczne ale
wymagaj ą bezpośredniego wstrzyknięcia w peni-
sa. Przedmiotem badań są równieŻ środki leczni-
cze o zastosowaniu miejscorłym. I tak np. ,,Mu-
se'' jest dostępny w postaci granulki wkładanej do
cewki moczowej poprzez penisa. Dla niektórych
pacjentów może okazać się pomocnym zabieg
chirurgiczny z zastosowaniem lrządzenia proŻ-
niowego lub operacljne umieszczenie w penisie
protezy prąciolł'ej.

Podsumowując poWyŹSZe, moŻna stwierdzić.
Że ocena i leczenie dyslunkcji seksualnych u pa-
cjentów z chorobą Parkinsona okazały się sku_
tecznie wpływaó na jakośó Życia otaz zmnie.jszac
u nich ilośó przypadków depresji. Leczenie męż-
czyzn jest generalnie dobrze tolerowane i w mia-
rę skuteczne. Procedury |ecznicze u kobiet pozo-
stająjeszcze iluzoryczne i są rradal przedmiotem
badań.

Dr Keeler jest urologiem w Evanston Northwe-
stern Healthcare w stanie lllinois i profesorem
ttrologii kl'inicznej wydziału urologii szkoły medyl-
cyny Lln ilł) er syte t tt No rt hw e s te r n.

:*':::łry

Spotkanie z doktorem Parkinsonem każdy z nas przeżywa po swojemu, chociaż medycvna wie, że
wszystkie są do siebie podobne. Amerykański dziennikarz Joel Havemann opisał swoje doślviadcze-
nia z naszą wspólną chorobą _ zarórvno te obiekĘwne, jak i intymne _ dzięki czemu możemy porów-
nać je ze swoimi. Drukujemy omórvienie kolejnych fragmentów tej laiążki.

WAR"$ effęxBĆ Wvl. mfuKętTilrYM
Jedenaście lat mija od chr'vili. kiedy wykryto

u mnie Parkinsona' a dzięki pigułkom wciąż mogę
r-lwaŹać się za zdrowego' Palce ślizgają się po kla-
wiat]-lfze komputera z podobną lekkością' jak kiedy
nie wiedziałern. kto to terr Parkinson. A gdyby nie te
pigułki. zwłaszcza dopamina, byłbym dzisiaj trzę-
sącym się kaleką'

Co nie znaczy, Że dziękl pigułkom mogę regulo_
wać swoją sprawnośÓ' Trzeba ściślę przestrzęgać
reŻimu ilościowego i czasowego lekarstw Rano za-
nim pierwsza porcja dopaminy jak kopniakiem wy-
rwie mnie do Życia' jestem poniŻej dawki: muskuły
sflaczałe, r'ęce i nogi się trZęSą postawa pochylorra
i zgarbiona, szybkośó poruszania się dwa razy wol_
niejsza niż dawniej '

Potem wymarzony obszar właściwego dopływi-r
lewodopy, ani za duŻo' ani za mało, jednak niełatwo
weń utrafić. Bo dalej zaczyna się obszar przedaw-
kowania i z nim ból wykręcających się rąk i nóg'
których nrimowolne ruchy trudno opanowaó.

Pierwsze moje przegrane pojedynki z parkinso-
nem wyglądały śmiesznie: ręka mi się trzęsła przy
go1eniu, więc przeszedłem na e1ektryczną maSZyn-
kę. Zarzuciłem zwyczaj codziennego rannego obci-
nania paznokci, nie mogłem poruszać ręką tak' że-
by upiec placki, usmaŻyć jajka czy wyczyścić zęby'
póki nie odhamowała mnie poranna sztywność.

Stopniowo zwycięstwa Parkinsona nade mną
stawały się coraz wyraŹniejsze. Skręciłern nogę na
korcie tenisowym i przestałem 1uŻ grać. Bałem się
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wejść w1'Żej niŻ na trzeci szczebel drabiny. Bałern
się teŻ bez asysty prowadzić samochód dalej niz kil-
ka mil; co będzie, jeśli Parkinson zechce ''wyłączyć
mnie" na autostradzie?

Wiedziałem juŻ, czego mam oczekiwaó. Wady
postawy. czy sposób poruszania się (czasem brano
nlnie za pijanego' clrociaz problemem był nie nad-

nriar alkoholu. ale dopaminy) to były tylko forpocz-
ty innych kłopotów. Dopamina nie tylko porrrsza

mięśnie rąk i nóg' ale tez ma wpływ na System ner-
wowy i nr podśrłiadomosc. np. na System tra\Ąien-

rry i r-ra r-rarządy seksualne.
U róznych ludzi objaw-ia się to w różny sposób.
W początkach moj ej choroby, kiedy lekarze

mnie pytali' czy wtdzę u siebie objaw1'impotencji?
Czy nie trzymam moczu? śmiałerrr in'r się w r-ros.

PrzecieŻ rric takiego nie mogło się przydarzyć mło-
demu człowiekowi jak mnie! Ale śmiechy rychło
się skończyły. Nie było wtedy jeszcze viagry (która
podobno pomaga parkinsonikom). ale poza nią lvy-
próbowałem wszystkie mozliwe leki i okazało się,
że najskuteczltiejsza.iest spokojna i szczera rozlno-
wa partnerów

Z nietrzymaniem moczu mam podobny problem.
jak męŻczyżni z rakiem prostaty: mój pęcl-rerz na-
pełnia się i w okamgr-rienirr domaga się opróŻnienia'
Ale nawet kiedy zdęę do łazienki _ rłyłania się na-

stępny problenr: jak trafic do celu stoj ąc na niepew-
nych' clrwiejnych nogach? W końcu chowam honor
do kieszeni i siadam na sedesie.

Ale moŻe zaczsetn ten przegląd kłopotów od
r-riewłaściwego końca. Sygrrały z mózgll powinny
wprawić w ruch mięśnie przełyku, które popclrną
kęs jedzenia w dół ku żołądkowi, ale jeśli utknie
gdzieś w pół drogi, albo jeszc ze gorzej - pójdzie do
tchawicy i płuc?|

Pogarsza się mój zmysł równowagi. zlułaszcza
kiedy przestawiam się z fazy ,,off' (wyłączenia) na

''on''. Nagle' bez żadnego powodu, wychylam się
na bok.jak łódź pod wpływerrr wiatru. Kilka razy
juŻ się wywróciłem' kilkanaście uniknąłem upadku
o włos. Kiedyś podczas uroczystęgo obiadu nie tra-
fiłem na krzesło i wywaliłem się na podłogę. Towa-
rzyszy tęmu obniżone ciśnienie krwi i związane
z nim sensacje: niemal zawsze, kiedy wstaję z łóŻ-
ka albo fotela, mam Zawroty głowy. Lekarze stra_

szą Źe jeśli nie będę wstawał powoli - mogę Ze-
mdleó.

Chorobie Parkinsona zwykle towarzy szy bez-
senność. Pamiętam, że kiedy w Brrrkseli przyjmo-
wałem do pracy asystentkę, spytała mnie: Jak pan
może spaó, jeśli pan cały czas się trzęsie? Zapewni-

łem j4 Że z chwilą kiedy kładę się do łóŻka. trzęsie-
nie ustaje' To była prawda wtedy, ale juŹ nie jest.

Kiedy wstaję, Żeby zajrzeć do toalety, albo czuję
sztywność mięśni _ na ogół mam kłopoty Z ponow-
nym zaśnięciem. Nie pomaga żadne liczenie bar'a-
nów trójkami po francllsku. JeśIi nie rrda się slrom-
plikowarry manewr zgięcia w kolanie prawej nogi'
która jest słabsza od lewej - trudno. mrrszę doleŻeć
re dwie czl trz; godziny.

Iłótkie segmenty snu są.jeszcze bardzie j sklaca-
ne przez niezdo|ność przekręcenia się rve śI-rie- Cza-
senl budzę >ię dokladllie w tej sanle.j pozrc'1i. rr ia-
kiej usnąłem 2_3 godziny temu' Ale ja nogę się
przynajmniej przekręcić. Wielu chor'vch nic moŻe
bez pomocllej ręki albo przynajmniej porĆcz}.

Zwykle wstaję W nocy parę IaZy do łazienki. Po-
radniki dla chorych doradzają wypróznić pęcherz
do dna _ zapominając, Że w tym rejonie ciała czło-
wiek nie ma skutecznej kontroli rrad nrięśniami.
zwłaszcza w środku nocy.

Ale nie te kłopoty są główną zmorą naszyclr to-
warzyszy niedoli' Jajestem w tej szczęśliwej sytrra-
cji. ze potrafię sięgnąć głębiej w pokłady swojej
energii,jeśli trzeba. P1'tani przezbadaczy, co in do-
skwiera najbardziej. chorzy z Toronto odpowiedzie-
li wszyscy jak jedetr mąz. Że ..zrł1'kłe czynności Ży-
ciowe' jak jedzenie. ubieranie. kąpiel rł-_vmagają

ogromnego wysiłku. do .jakle3,' ni( C7Llj(ln\ Sic
zdolni''' Innej grupie przedstarviorro rr-l bór 39
czynności i spytano' która najtrudniejsza; 93 pr'o_

cer-rt odpowiedziało' Że ręczne pisarrie. 82 plocent,
Że wysiłek ftzyczny i 78 procent, Że brak energii.

Parkinson wpływa na wagę, i to w obie strott1'' Ja
byłem szczupły, a teraz jeszcze wycl-rudłem cl-ryba

Za splawą utraty kalrorii przez to ciągłe trzęsictrie.
Parkinsonicy na ogól mocno się pocr. co llic jcst

niczym specjalnie strasznym' i mólvią mnic'1 rr'1'ra-

żnte, co juŻ gorzej. Doświadczone ucho pozna PD
nawet po głosie przez telefon, czego san dośrriad_
czyłem' kiedy dzwoniłem do lekarz-v-.

Mało jest takich objawów Palkinsona. króre by
mnie ominęły' Mam nadzieję' Że mająjeszcze spo-
ro czasu, żeby to uchybienie nadrobić'

Wszystko to byłoby łatwiejsze do zniesienia. gd1'_

by się nie pogarszało. W |azie ,'off'. cz1''li prz1,mrrso_

wego be:łuchu. porł oli. ale Sy\lenlal\ cznie s(aję się
corazbardziej nienrchawy. Pięć lat temu nlogłem ra_

r-ro czytaó' a nawet pisać' Dzisiaj bez pigułek mogę
co najwyŹej wyprowadzić psa _ tylko on, prócz pro-
ducentów leków - odnosi z mojej choroby korzyści.

Zbawienna lewodopa! Kiedy ją wynaleziono,
wydawało się, Że odnieśliśrny zwycięstwo nad Par-
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K*edy pee*eet wsnfu'e.saŁ
Bęeruęmtm spętreęs*x*ęge
Szczególną uwagę naleĄ zwrocić na tych

pacjentów z chorobą Parkinsona (PD), którzy
wymagaj ą j akiegokolwiek zabiegu operacyjne-
go' Stress, jaki rnogą r'r,ywoĘwaó zabiegi chi-
rurgiczne, wpływa niekorzystnie na pror'vadze-
nie pacjenta i chociaż większość chorych nie
odczuje z tego powodu trudności, znajorność
potencjalnych problemów rnoże pomóc w unie-
moŻliwieniu ich powstania i rozwoju. Jeśli pro-
blemy rzeczywiście wystąpią to wcześniejsze
uprzedzenie pozwoli na ich szybkie rozpozna-
nie, podjęcie decyzji i leczenię. W dalszej czę-
ści tego aĄkułu udzielę odpowiedzi na pytania
najczęściej zadawanę przez pacjentów, których
czeka operacja chirurgiczna. Te pytania (i odpo-
wiedzi) obejrną rórvniez nięktóre z potencjal-
nych kornplikacji zauwazonych i przewidywa-
nych u pacjentów PD zakwalifikowanych do
zabiegu chirurgicznego. Nie będę jednak podej_
mował tu tematu operacji neurochirurgicznych
stosowanych w leczeniu PD.

(Pyt.) Jak wcześnie przed operacją rraleŹy
przerwac podawanie leków PD i kiedy rnożna
do nich porł rócic po operacji.

(odp.) w moj ej praktyce lekarslriej zachę-
cam pacjentów do przyjmowania wszystkich le-
ków PD do trzech godzin przed operacją. Wy-
jątkiem od tej zasady jest selegilina, której po_
dawanie choremu przerywam na 2 -3 tygodnie
przed operacją aby uniknąć problemów z inte-
rakcją z niektóryrni narkotykami podawanyrni
jako środek przeciwbólorły.

Przyjrnowanie leków należy wznowió, jak
Ęlko pacjent będzie je mógł bez problemu
przełknąÓ.

NiesteĘ, nie ma jeszcze doparninoergicz-
nych leków PD' które mozna by podawaó do-
żylnie, domięśniowo lub drogą rektalną. Jeżeli
pacjent jest po zabiegu zołądkowo-jelitowym,
za|ecam podawanie leków poprzez rurkę noso_

wo_gastryczną którą nalezy zacisnąć na okres
30 do 45 minut po podaniu lekarstwa rł, celu
umoŹliwienia absorpcji. NaleĄ zwróciÓ uri'agę.
Źe tabletki antycholinergiczne (takie jak Cogen-
tin) są obecnie dostępne w fonnule doŻylnej,
a rv najbliższej przyszłości, do takich leków
rnożna będzie zaliczy ć takŻe apomorfinę (silny
agonista receptorów doparniny).

(Pyt.) Jakie są niebezpieczeń stwa
w opóŹnianiu ponownego przyjmorvania leków
doparninoergicznych.

(odp') Pooperacy.jny powrót do zdrowia
może byó trudny w kazdych okolicznościach'
jednak dodatkorve obciązenie. lvynikaj ące
z choroby Parkinsona. porvoduje to, że jak naj_
szybsze przywrócenie opĘrnalnych funkcji mo-
torycznych ma ogromne znaczente dla zrnini-
malizowania potencja1nych problenrólv. r.r'y-

rnienionych ponizej :

Po pierwsze. zwlol<a w kont1 Iruacj i prą jlno-
wania 1eków PD spowoduje upośledzenie iunkcji
motorycznych rnięśni, włącznie z oddechor.vylr-ri,
jak i tymi, które decydują o bezproblelnowym
przeĘkaniu poĄwienia. Upośledzenie funkcji
mięśni oddechowych prowadzi do niepełnego ka-
szlu i ograniczeń w ruchu rnięśni oddechowych
(zrnniejszenia głębokości oddechu). Dodatkowo.
okresowy niedobór leków PD rnoże rozwinąć lub
pogorszyć problerny z połykaniern, zwiększając
b/m samym ryzyko aspiracji. Te problemy, w po-
łączeniu z obntŻoną zdolnością ruchu powodują
Że porł szechne kornplikacje pooperacyjne zwią-
zane z zapaleniem płuc sąbardziej prawdopodob-
ne przy braku lekarstw PD.

Po drugie, sztywność i spowolnienie ruchórr'
spowodowane brakiem lekór.i' PD prorradzi do
zrnniejszenia zakresu ruchorve_Ęo. a przez to
zwiększa pooperacyjne ryzyko rvvstąpienia
skrzepów krwi w nogach (głęboka zakrzepica
ĄIna), zwięanych ze zwolnionym strumie_
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niem krwi. Mobilizacja (uruchornienie) pacjen-
ta, stanowiące główny cel operacji każdego ro-
dzaju, staje się trudniejsze bez lękarstą w ten
sposób dalej opóźniając rehabilitację. Na ko-
niec, przy raptownym przerwaniu podai.vania
leków dopaminoergicznych należy brać pod
uwagę rzadki' ale potencjalnie groźny d|a życia,
znany jako neuroleptyczny syndrom złośliwy
(NMS). W Ęm stanie (NMS)' Zmiany mental-
ne, szĘwnośó, drzenie, gorączka i niestabi1ność
autonomiczna moze doprowadzić do Zagrożę-
nia życia. odporłiednio wczesne rozpoznanie
zapewni skuteczne leczenie i uratowanie życia.

(Pyt.) Czy pacjent PD powinien rł1'konaó
coś przed operacją aby zrnaksymalizowaó jej
korzystny skutek.

(odp) oczywiście, standardem jest przepro-
wadzenie gruntownego badania ogólnego.

Dodatkowo, zalecam niektórym pacjentorn
przeprowadzenie video kontroli procesu przeĘ-
kania, jak równiez funkcjonalnych testów płuc
tak, aby określió dane bazowe, niezbędne dla
właściwego rozplanowania potencj alnych czyn-
ności pooperacyjnych. odstawić równiez nale-
ży powszechnie stosowane leki, które rnogą
zmienic charaktery sĘ l(ę krwawienia. a lniano-
wicie: witarnina E, aspiryna i Gingko Biloba.

Utrzymanie właściwego nawodnienia orga-
nizmu, odpowiedniego stanu odżywczego oraz
optyrnalizacji wszystkich wskaźników przed
przystąpieniern do zabiegu zapewni potencjal_
nie najbardzie.j korzystny efekt operacji.

(Pyt.) Jakich lekarstw nalezy unikać po za-
biegu chirurgicznyrn.

(odp') Nie trzeba wyjaśniać, ze należy unikaó
przyjrnowania lekarstw, które blokują funkcję
dopam inoerg iczną. Mdlości pooperac1jne są

nader powszeclrną dolegliwością i jako podsta-
wowe leki przewidziane do ich zrł'alczania uwa_

za się często takie produkty jak: Reglan, Compa-
zine i Phenergan. Z uwagi na ich naturę' lekar-
stwa te pogalszają objawy PD (choroby Parkln-
sona) i z tego względu rraleĄ unikać ich stoso-
n'ania. JeŹeli zaistnieje potrzeba wyleczenia pa-
cjenta Z mdłości i odruchów wyrniotnych. to le-
kiem rvłaściwym dla chorych na Parkinsona jest

Zotian. Meclranizm dzlałanla Zofranu nie polega

na zmianie funkcji dopaminoergicznych i może
on byó też podawany dozylnie oraz doustnie.

Innyrn przypadkiem, w którym często udział
biorą środki blokujące dopaminę, iest stan tzw.
dezorientacji pooperacyjnej i pobudzenia. Uni-
kaó wówczas naleĄ starszych lekarstw neuro-
lepĘcznych, takich jak Haldol i innych ściśle
z nirn powiązanych. Nowsze produkty, tzw'
,,atypowe neuroleptyki", takie jak Risperdal
i Zyprexa, równiez cechują się szkodliwym od-
dziaĘwaniem na motoryczne obj awy choroby
(PD). Lekarstwern przewidzianym do leczenia
delirium pooperacyjnego jest Seroquel i Cloza-
ril i obydwa te środki są bardzo skuteczne i za-
zwy cza1 wywierają tylk o nieznacznę negatywne
oddziĄwanie na syndromy chorobowe (PD).

(Pyt.) Dlaczego tak wielu pacjentów z cho-
robą Parkirrsona odczuwa tzw. dezorientację
pooperacyjną

(Odp.) Po-operacyjna dezorientacja (de1i-
riurn) u pacjentów z chorobą Parkinsona j est za-
zwyczaj skutkiem działania wielu czynników.
oczywisĘm jest, że w miarę starszego wieku
pacjentów, ich pooperacyjne zmiany umysłowe
stają się bardziej prawdopodobne. Dodatkorłry-
rni czynnikami' które odgrywają rolę w wystę_
powaniu delirium pooperacyjnego. są wcle-
śniejsza dernencja, leki zrrieczulające i przeciw-
bólowe. zlniany środowiskolł e oraz nieznan1
choremu personel rnedyczny. Optymalne roz-
rviązanie takiej sytuacji wymaga leczenia deli_
rium wykluczającego upośledzenie funkcji mo_
torycznych chorego. W ten sposób, jak powie-
dziano wyżej, zastosowanie lekarstw takich jak
Seroquel lub Clozaril często urnożliwia lecze-
nie stanu umysłowego pacjenta bez zmniejsze_
nia dawek leków przeciw PD, które pozwalają
zachować funkcje motoryczne pacjenta' Próba
zn-rniejszenia dawek lekarstw przeciw PD lv le-
czeniu pooperacyjnego stanu umysłowego koń-
czy się zazwy czaj znacznym pogorszenieIn sta-
nu motorycznego i stawia pacjenta wobec więk-
szego ryzyka aspiracji' wystąpienia skrzepów
krwi, zapalenia płrrc i pogorszenia ogólnego
stanu zdrowia, co w rezultacie opóznia wyzdro_
wienie.

Michael Rezak, dr med.' dr Jil'' Dyr' ośr.
APDA, Szpital Glenbrook, Glenview, Illinois
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KOMUNIKATY.

15 stycznia 2005 o godz. l1 w sali widowiskowej Szpitala MSWiA,
przy ultcy Wołoskiej 137 odbędzie się spotkante z lekarzem neuro_
logopedą dr Barbarą Bąkowską.

x**

19 lutego spotkanie z doc. Waldemarem Pakszysem.

x**

19 marca 2005 druga część wykładu pana mgr. Jakuba DroŻaka'

***

21maja planujemy Walne Zębranie.

16 kwietnia uroczyste obchody l0-lecia Stowarzyszenia (godzina
i miejsce jak zwykle)

26 sĘcznia 2005 roku
w wieku B0 lat

zmarła

Barb ara Kotarska
załoŻy cielka S towarzy szen ia i redaktorka B iuletynu.

Redakcja Biuletynu: Zarząd stołecznego stowarzyszenia osób Ż Chorobą Palkinsona' 00-950 Warszawa, skr poczt' 78' re]. 602
18-88' Konto: Bank Przemyslowo Handlowy' III oĄVarszawa' ul. Biała 4, nr 26' l060-0076-0000_3zoo-ooą t :8ąs' słłud i lamanieI
v Kalażyna stawialska iPiotl sobiecki, e'mail: omegapress@wp'pl' 0 502_405-405' DrLrk: v EBE, tel' 868-04 5.1. Eó8_29_58 v
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kinsonem. Ale okazuje się, że ilekroó polepszanry
działanie jednego sektora mózgu, psujemy coś
w innym. Po pewnym czasie chorzy na PD muszą
zadecydować, czy lewodopa przynosi im więcej do-
bra. czy szkody.

Pierwszymi ubocznymi a niepożądanymi skut-
kami zażywania leu'odopy są ruchy mimowolne
(dyskineza): ręce i nogi skręcają się w dziwnym ła-
mańcu, to znów clrory rzuca się nagle w bok, jakby
przed czymś się uchylał. Dalej. niedobór dopaminy
w jednych zakamarkach mózgu, a nadmiar w in_
nych powoduje realistyczne przywidzenia, mary
nocne, halucynacje itp. Wreszcie działanie dopami-
ny znienia się w czasie: darvniej brałem leki co
cńęry Eodziny i cały ten czas panowałem nad sobą;
leraz i, trzecl't r-rie mogę byó pewien. zwłaszcza Że
energia opuszcza mnie nagle, bez zapowiedzi. Nie
ma nieszczęścia' jeśli piszę np' tę książkę, mogę
odłoŻyć klawiatulę na bok. ale kiedy siedzę za kie_
rownicąsamochodu...I

Czy zalety dopaminy przewyższają j ej wady?
Czy warIa skórka za wyprawkę? Paryska kor-rferen_
cja najwybitniej szych neurologów świata w 1998 r.
nie dała jednoznacznej odpowiedzi. Mnie się wyda_
je. że kaŻda łyknięta pigrrłka przybliza dzień, kiedy
lek jak bumerang uderzy we mnie. Zatem biorę le-
wodopy tylko tyle, ile wydaje mi się niezbędne, ale
nie mogę sobie pozwolić na oszczędzanie organi-
zmu na lepszą przyszłośÓ: pracuję w pełnym wy_
miarze. wychowrrj ę trójkę nastolatków, staram się
być dobrym męŹęm - t-t-tl-lszę więc być w niezłej for_
mie.

Denerwuję się bardziej niz zwykle. a raczej bar-
dziej się zdenelwowanie objawia: kiedy np. repor-
ter nie chce napisać relacji w sposób' jaki ja mu
srrgeruję. zaczynam się trząść. Wiem. jak to wyja-
śnió: niedobór doparniny w środkowej części
mózgu powoduje zaclrwianie równorł'agi. Ale
waŻniejsze jest inne pytanie: przecleŻ mógłbym
łatwo oszczędzić sobie tego stresu, niech sobie pi-
sze, jak chce. Czy warto? Moja odpowiedŹ brzmi
_ nie. Wtedy byłbym znudzony i nie miałbym sza-
cunku do siebie.

Dwie plagi. które prześladują parkinsoni-
kóW (Zresztą obie zaczyr-rają się na literę D) to de-
presja i demencja. Na depresję cierpi co drugi cho'
ry' i to nie tylko dlatego' Źe wie, iŻjego chorobajest
nieuleczalna. Bo akurat na depresję są leki i one
działają zarówno na tych, co mają PD' jak innych.
Ale takŻe dlatego. Że mało który z pacjentów w to
lvierzy. Na ogół uwazają, Że taki już ich los i pod_
dają się.

Demencję lekarze określająjako stan stopniowej
utraty pamięci _ pamięci wszystkiego, czego się
człowiek uczy w ciągu Źycia: topografii swojego
miasta' domu, mięszkania, nazw, imion' obyczajów'
Cl-rorzy na demencję zwykle nie mogą spaó w nocy
i nie mogą dobudzió się w dzień. Nie trzymają mo-
czu i stolca. Statystycznie niebezpieczeństwo de-
mencji rośnie z wiekiem. choruje na nią Co C7wal1y
parkinsonik, i to najczęściej właśnie ten' który pod_
dawał się depresj i.

Trzeba zda:wac sobie sprawę, że niektóre leki
parkinsonowe, w tym agoniści lewodopy, cJztałają
nie tylko na nasze zdolności ruchowe, ale takŻe na
te ośrodki mózgu, które decydują o nastroju, pa-
mięci' podejmowaniu decyzji. Moja Żona Judy
mówi, Że to, co jej się najbardziej podobało we
mnie 30 lat temu, to była właśnie umiejętność
szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Ja sam
pamiętam' jak podczas wakacji w Europie znajdo-
wałem na skomplikowanych skr.zyŻowaniach ulic
czy szos drogę, którą trzeba jechać. A teraz nie mo_
gę się nieraz zdecydowaó, jaką rano koszulę wło-
Żyć' nie mówiąc o spakowaniu tzeczy przed wry-
jazdem na urlop.

Mogę się pocieszyó, Że moja odmiana Parkinso_
na, ta charakteryzująca się trzęsieniem, rzadziej
prowadzi do demencji niŹ inne odmiany, w których
dominują szĘwność ruchów czy powolność. Ale
i dla tych, którzy mają większą szansę na demencję,
mam dobrą nowinę: są lekarstwa, które ten ploces
spowolniają i rozciągająw czasie. Warto chcieć być
zdrowym.

Wielu ludzi zdrowych uwaŻa, Że ostatecznie PD
to nic takiego: widzieli w telewizji znanego aktora
Michaela Foxa' który w 9 lat od wyklycia u niego
choroby prowadził kampanię na rzecz zwiększenia
iunduszy rządowych na badania nad Parkinsonenr.
czy panią Janet Reno, głównego prokuratora kraju.
która sprawowała swój urząd mimo zaarvansowanej
choroby. NaleŻałoby im powiedzieó" Że wldzązale-
dwie to, co na witrynie, a nie to, co Parkinson po-
trafi wyprawiaó.

Pozostaje pytanie' czy należy chorym na PD
uśrł iadamiac. co moŻe ich czekac? Ze PD moŻe za-
grażać nie tylko ich ciałom' ale i głowom2 Pamię_
tam, jakie wysiłki czynił mój doktor Reich, żebym
nie zamartwiał się przyszłością jaka mnie czeka
byó moŹe w domu starców. I w publicznych wystą-
pieniach kładł nacisk na to, że jednak połowa par-
kinsoników wcale nie zapada na demencję.

Joel lTayemann
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kinsonem. Ale okazuje się, że ilekroó polepszamy
działanie jednego sektora mózgu, psujemy coś
w innym. Po pewrym czasie chorzy na PD muszą
zadecydować' czy lewodopa przynosi im więcej do-
bra, czy szkody.

Pierwszymi ubocznymi a niepoŻądanymi skut-
kami zażywania lewodopy są ruchy mimowolne
(dyskineza): ręce i nogi skręcają się w dziwnym ła-
mańcu, to znów clrory rzuca się nagle w bok, jakby
przed czymś się uchylał. Dalej, niedobór dopaminy
w jednych zakamarkach mózgu, a nadmiar w in_
nych powoduje realistyczne przywidzenia, mary
nocne, halucynacje itp. Wreszcie działanie dopami-
ny zmienia się w czasie: dawniej brałem leki co
cz|ęty godziny i cały ten czas panowałem nad sobą
teraz i, trzech r-rie mogę być pewien' zwłaszcza Że
energia opuszcza mnie nagle, bez zapowiedzi. Nie
ma nieszczęścia' jeśli piszę np' tę ksiąŻkę, mogę
odłoŻyć klawiatulę na bok, ale kiedy siedzę za kie-
rownicąsamochodu...I

Czy za|ety dopaminy przewyższająjej wady?
CZy warta skórka za wyprawkę? Paryska kol-rferen_
cja najwybitniej szych neurologów świata w 1998 r.
nie dała jedr-roznacznej odpowiedzi. Mnie się wyda_
je. Że kaŻda łyknięta pigLlłka przybliza dzień, kiedy
lek jak bumerang lderzy we mnie. Zatem biorę le-
wodopy tylko tyle, ile wydaje mi się niezbędne, ale
nie mogę sobie pozwolić ia oszczędzanie organi_
zmu na lepszą przyszłośÓ: pracuję w pełnym wy-
miarze. wychowuję trójkę nastolatkóW, staram się
być dobrym męŻem - muszę więc być w niezłej for-
mie.

Denerwuję się bardziej niŻ zwykle" a raczej bar-
dziej się zdenelwowanie objawia: kiedy np. repor-
ter nie chce napisać relacji w sposób, jaki ja mu
srrgeruję" zaczynam się trząść. Wiem. jak to wyja-
śnió: niedobór dopaminy w środkowej części
mózgu powoduje zachwianie równowagi. Ale
rvażniejsze jest inne pytanie: przecieŻ mógłbym
łatwo oszczędzić sobie tego stresu, niech sobie pi'
sze, jak chce. Czy warto? Moja odpowiedŹ brzmi
- nie. Wtedy byłbym znudzony i nie miałbym sza_
cunku do siebie.

Dwie plagi, które prześladują parkinsoni-
ków (zresztą obie zaczynają się na literę D) to de-
pres;a i demencja. Na depresję cierpi co drugi cho'
ry' i to nie tylko dlatego' Że wie, iz.jego chorobajest
nieuieczalna' Bo akurat na depresję są leki i one
działają zarówrio na tych, co mają PD, jak innych.
Ale takŹe dlatego, Że mało który z pacjentów w to
wierzy. Na ogół uważają Że takt juŻ ich los i pod-
dają się.

Demencję lekarze określająjako stan stopniowej
utraty pamięci _ pamięci wszystkiego, czego się
człowiek uczy w ciągu Źycia: topografii swojego
miasta, domu, mięszkania, nazw, imion' obyczajów'
Chorzy na demencję zwykle nie mogą spaó w nocy
i nie mogą dobudzió się w dzień. Nie trzymają mo-
czu i stolca. Statystycznie niebezpieczeństwo de_
mencji rośnie z wiekiem. choruje na nią Co c7\^any
parkinsonik, i to najczęściej właśnie 1en, który pod-
dawał się depresj i.

Trzeba zdalvać sobie sprawę, że niektóre leki
parkinsonowe, w tym agoniści lewodopy' działają
nie tylko na nasze zdolności ruchowe, ale takŻe na
te ośrodki mózgu, które decydują o nastroju, pa-
mięci, podejmowaniu decyzji. Moja Żona Judy
mówi, Że to, co jej się najbardziej podobało we
mnie 30 lat temu, to była właśnie umiejętność
szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Ja sam
pamiętam' jak podczas wakacji w Europie znajdo-
wałem na skomplikowanych sklzyŻowaniach ulic
czy szos drogę, którą trzeba jechaó. A teraz nie mo_
gę się nieraz zdecydowaó, jaką rano koszulę wło-
Żyć' nie mówiąc o spakowaniu tzeczy przed wry-
jazdem na urlop.

Mogę się pocieszyó, że moja odmiana Parkinso_
na, ta charakteryzująca się trzęsieniem, rzadziej
prowadzi do demencji niŹ inne odmiany, w których
dominują szĘwność ruchów czy powolność. Ale
i dla tych, którzy mają większą szansę na demencję,
man-r dobrą nowinę: są lekarstwa, które ten proces
spowolniają i rozciąająw czasie. Warto chcieć być
zdrowym.

Wielu ludzi zdrowych LlwaŻa, Że ostatecznie PD
to nic takiego: widzieli w telewizji znanego aktora
Michaela Foxa' który w 9 lat od wykrycia u niego
choroby prowadził kampanię ia rzecz zwiększenia
funduszy rządowych na badania nad Parkinsonenr"
czy panią Janet Rer-ro, głównego prokuratora kraju'
która sprawowała swój urząd mimo zaarvansowanej
choroby. NaleŻałoby im powiedzieó" Że wldzązale-
dwie to, co na witrynie, a nie to, co Parkinson po-
trafi wyprawiaó'

Pozostaje pytanie' czy należy chorym na PD
uświadamiac. co moŻe ich czekac? Ze PD moŻe za-
grażać nie tylko ich ciałom' ale i głowom? Pamię_
tam' jakie wysiłki czynił mój doktor Reich, żebym
nie zamartwiał się przyszłością jaka mnie czeka
byó może w domu starców. I w publicznych wystą-
pieniach kładł nacisk na to, Źe jednak połowa par-
kinsoników wcale nie zapada na demencję.

Joel I'lavemann


