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Drodzy Czytelnicy !
pracy przy wydawaniu Biuletynu, a było to
w 1999 rok'u, zauwazyłam, że nie ma w nim informacji na temat odzywiania.Wobec tego kolejny Biuletyn nr ] 3, już samodzielny, był cały na
temat odżywiania osób z chorobą Parkinsona.
Minęło od tego czasu kilka lat, wiele się zmieniło (takw ogóle), dokonano nowych odlcryć, przeprowadzono nowe badania, ale problem pozostał' Zacytujęzasłyszane gdzieśzdanie" ,,Jesteś Ęm, co jesz''.
I nie można się z Ęm nie zgodzić.
Ponawiam więc pomysł, aby cały Biuletyn poświęcićodżywianiu.
Materiały zostały wydane przez Stowarzyszenie Katolicki ośrodek
Edukacyjno-Rehabilitacyjny,,Arka" dla pacjentów ze schorzeniami
onkologicznymi.
Wydaje mi się, że nasze schorzenia sąjakby pokrewne, a w kaŻdym
razie właściweodz1nuianie jest i w naszej chorobie Sprawą zasadniczą.
Porady, które Państwo tu wyczytają mogą się wydać dośćkontrowersyjne, ale po przemyśleniu okazą się słuszne. Moze nie każdy będzie w stanie od razu zmienić sposób odżywiania, ale na pewno każdy
znajdzie tu jakieśrady, które będzie mógł zastosować z pożytkiem dla
swego zdrowia.
Wiem z doświadczenia, że panowie są bardziej oporni na zmianę
diety (często nie lubiąjarzyn, a szczególnie surówek), ale panie eksperymentująz rozmaiĘmi dietami, to może i tej sprobują'
A moŻe tak po małym lrroczku?
Mnie udało się odstawić słodycze, niesteĘ jeszcze słodzę kawę i herbatę, ale będę się starać i pozostaję z nadziejq ze mój organizm będzie
mi za to wdzięczny
Marta Solecka

Kiedy włączyłamsię

do

wiądomości zą.uąrte w Qrn Biuletynie są przeznączone uyłącznie do poinformotuąnią Czytelnika. Nie powinny
być użyte jako wskązanią lecznicze, lecz raczej jako materiał do dyskusji między pacjentern i jego lekarzem'

Nr 3G)/2005

)
MEDE.C{.N,4
'

':.,. fl:

r: ::r

:

irr

'

Co

tojest zdrowe zywienie

Racjonalne zywienie polega na wprowadzaniu do
diety pokarmów zb|iŻonych do naturalnej postaci. To
ozfiacza:
- produkty bez konserwantów _ przetwory warzywne i owocowe Pasteryzowane,
- napoje w opakowaniach szklanych, a nie plastikowych,
_ niespozywanie produktów sńucznię barwionych
i aromaĘzowanych oraz z ,,polepszaczun1",
_ jeślicośmozna jeśćna surowo, to nie gotowaó _
warzywaw 50 proc. spozywać w postaci trw. pra'

-

sowanek, a owoce na surowo,
tego, co mozna podać w postaci gotowanej, lepiej
nie smazyć (ptzy smaŻeniu uwalniają się zwtrykl
rakotwórcze).

Pokarm' ktory spozywamy' powinien byc roŻnorodny. W ten sposób dostarczymy naszemu organizmowi wszystkich niezbędnych do funkcjonowania
składnikow. W dziennej racji powinny występowaó
produkty naleŻące do 5 grup spoŻywczych:
- zboŻowe,
- mleczne,
- białkowe,
- tłlszcze,
- warzywa i owoce.

-

Proporcj e składników

o

dĘ w czy ch:

węglowo dany złoŻone (skrobia) 50_70 proc.'
tłuszcze 15-30 proc.,
białka 10-15 proc.,
jedno- i dwucukrY 0-10 Proc.
W Polsce Spozywa się w nadmiarzetłuszcze nasy*
cone (tłuste mięsa' boczek, smalec), a za mało kasz

orazwarzyw.
Większą częśćkuŻdego posiłku pacjenta onkologicznego powinny stanowić gotowane zboŻa w po_
staci kasz, płatkow, makaronów, placków - 50-60
proc.

-

W większości powinny byó uŻywane:
pełny ryż niełuskany,
proso w postaci kaszYjaglanej'
kukurydza (w kolbach, kaszai mąka kukury dziana),
gryka (kasza gryczana, mąka).

Proponuj emy wprowadzić następuj ącą kolej nośc

w celu wypracowania właściwegomodelu odzywiania.

1. Usuwamy związki toksyczne, które przeniknęły
do organizmu - nie Ęlko zpozywieniem.
2. Doprowadzamy do prawidłowego f,tnkcjonowania przewodu pokarmowego, gdyż ok' 60 proc'
układu odpomoŚciowego odpowiedzialnego za
walkę z wszelkimi chorobami trapiąc1'mi nasz
organizmjest zlokalizowane w układzie pokarmowym. Stąd prosĘ wniosek, Ze spra\\Tlość tego
układu w zasadniczy sposób wpĘłva na to-jak radzimy sobie z chorobami.
3. Wprowadzamy stopniowo właścirr1model odzywiania:
a) doprou'adzamy do prarvidłorvej rórrnoli'agi kwasowo-zasadowej w organizmie.
b) uzupełniamy dietę o ant1'oksr'darrn' (anĘutleniacze).

Usuwamy z organizmu nviązki toksyczne
_
Chcąc utr zy maÓ korzy sfi ry e fekt lec zeni a medy cz
nego, na|eŻy usunąć z orgarizmu różne substancje
chemicme nagtomadzone w ciągu Ą'cia poprzezpozywienie, pitą wodę i wdychane pow-ietrze, jak rownież dostarczone w czasie leczenia onkologicmego.
Nagromadzenie Ęch związkow porvoduj e rłystąpienie licmych dolegliwości, np. zmęczenia- niepokoju
lub depresji, nadmiernej aktywnościruchowej,
bólow głoury, podatności nazakaŻerua- atakŻe objawow skómych, takich jak przykry zapach ciała,

uczulenia ię.
Organizm posiada skuteczne mechanizmy oczyszczające, a rolę tę pełniąprzewód pokarmowy, wątroba, nerki i skóra. Przewód pokarmowy jest podstawowym mechanizmem oczyszczĄącym, a jego nieprawidłowe funkcjonowanie w najprostszy sposób
moŻna określićpo zaparciach (częsta dolegliwośó
pacjentow).
Zaparcia są głównie spowodowane spozywaniem
małej iloścl'kasz, warzyw i owocóW posiadających
błonnik pokarmowy. Tę dolegliwośćpowodują row_
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nieŻ leki, metaboliczne zaburzenia (obniżony poziom potasu, podwyższony poziom cukru we krwi,
mocznica itd.)' uchyłkowatośÓ jelit i przeĘku, niedoczynnośćtarcrycy, emocjonalne zabutzenia oraz tnne przyczyny.

ogólne zasady postępowania poprawiające funkonowanie układu pokarmowego.
W tym celu naleŻy:
* osłabić wpłw wyŻęj podanych przyczynzaparÓ;

W celu dobrania najwłaściwszegopreparatu proponuj emy konsultacj ę z lekarzęm.

*

*

Nerki pełniąw organizmie ażtrry funkcje:
regulująrównowagę kwasowo-zasadowąw orgaruzmie1.

spełniają funkcję wewnątrzwydzte|niczą regulując ciśnienie krwi;
* spełniają funkcję wydalniczą usuwając z moczem końcowe produĘ przemiany materii.
* uwzględnić w pozywieniu 4 podstawowe grupy
Jeślistwierdzimy zmniejszenie objętości moczu
Żywieniowe - ziamazbóŻ,kasze i orzechy, rośliny dobowego, tzn. mniej niz ok. 1 litra moczu wydalastrączkowe, warrywa i owoce;
nego' najpierw zwiększamy ilośćprzyjmowanych
* pić codziennie 6-8 szklanek pĘnóq a w dni gorą- płynów do 8 szklanek dziennie. Jeślipo kilku dniach
ce nawet do 12 szklanek;
nie nastąpi poprawa' wówczas rozpoczynamy stoso* codziennie pić, Il2 szklanki soku z kiszonej kapu- wanie zioł lecznic4, ch.
sĘ lub kiszonych ogórków, ktory zawiera bakteZioła moczopędne nie naruszają równowagi elekrie kwasu mlekowego usuwające m.in. związki trolitów w organizmie, są więc bezpieczrle w stosopotencjalnie rakotwórcze, np' nitrozoaminy, ben- waniu' Szczególnie korzystne jest stosowanie miezopiren;
szanek ziołowych, poniewaŹ ich składnil<l działają
* korzystac z toalety codziennie o tej samej potzę, nie tylko moczopędni e, lecz także przeciwzapalnie'
najlepiej rano po ówiczeniach ruchowych;
rozkurczowo, bakteriobojczo i regenerująco na na* nie stosować zbyt często silnych środków prze- błonki całego układu moczowego.
czyszczających;'
Proponujemy zastosować w tym celu następujące
* nadwagę i otyłoŚć obnzać stopniowo odpowie- mieszanki: diureticol, fitolizyna, ginjal, nefrobonidnio dobraną dietą
san, nefrol, rubinex, urogran, urosan, urosept lub in* nie nadts{wać środków farmakologicznych;
ne zalecone przez lekarza.
* moma stosować ptzęcryszczające zwtązki nieorganiczne i organicme pochodzenia roślinnego,
Skóra nie tylko osłania narządy wewnętrzne najak
takie
siarczanmagnezowy (I Ęika stołowa na Szego ciała, ale spełnia wiele ważnych dla ustroju
szklankę wody);
czynności. GruczoĘ łojowe skóry wydzielają sub* moma stosować koloidy roślinne'takie jak otrę- stancję tłuszczową która chroni przed rakotwórczyby, glony morskie (morszczyn, kelp, agar - I łyż- mi rwiązkarni chemicznymi, niektórymi węglowoka dziennie);
dorami i grzybarri.
+ naleĘ spozywać jabłka, brzoskwinie, porzeczki,
GruczoĘ potowe wydzielająok. 600-800 ml potu
które zawie r ają duŻo pektyn.
dziennie. Wraz z potem usuwane są niektóre składniPonadto istnieje wiele ziół i mieszanek ziołowych ki leków, które spełniĘ swojąfunki1ęleczniczą. Jest
na pruecąlszczenię. Polecamy ich stosowanie po to wazna czynnośćodtruwająca nie tylko samą
konsultacji z lekarzem w celu wybrania najlepszej
skórę' ale caĘ organizm.
formy oczyszczenia.
Do ich odtruwania proponujemy zastosować najprostsze zabiegi i preparaĘ ziołowe:
Wątoba jest drugim bardzo ważnym nuządem, * natryski i mycie częściowe skóry (zaleca się myniezbędnym do regulowania procesów biochemiczdła o odczynie kwaśnymlub obojętnym z dodatnych w organizmie. Mele substancji toksycmych pokami ziołowymi, np. rumiankowe, nagietkowe);
* kąpiel całkowita w wannie (z zaruxzeniem się do
wstaĘchwprocesieprzemianymateriiorazpochodzącychze skazonej gleby, wody i powietrza, ktore wtarwysokości sefca' na ok. 10 min wtemp. ok. 36oC);
* zabiegi wodolecmicze (hydroterapia) - przemiengnęły do organizmu, zostaje w wąfrobie wychwycone,
tozłoŻone i rrrrieszkodliwione. Istnieje wiele ziół i miene polewania ciepłą i zimnąwodą
* rośliny Iecznicze napotne - zwiększają wydziela_
szanek ziołowych, które wspomagają flrnkcje wątroby,
są to m.in. cholegram, species cholagogae, artecholin,
nie potu iwrazznimzwięków szkodliwych - np.
cholesol, legalon, raphacholin, solaren, sylimarosol.
kwiat bzu czamego, kwiat lipy, owoc maliny. Ich
cj

!
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picie oraz wygrzanie się w łozku powoduje obfite
pocenie i wydalanie związków toksycznych.

Jak doprowadzić przewód pokarmowy
do prawidlowego funkcj onowania
Prawidłowe funkcj onowanie przewodu pokarmowego wiąze się ze zdrowym nabłonkiem kosmków
jelitowych, nieznrszczonym przez wirusy, bakterie,
metale cięzkie, antybiotyki i leki chemicme. Rolą
kosmków jelitowych, aZalazemjelit' jest pełne wykorzystanie składników pokarmowych dostarczanychz pozywieniem.

Biorąc pod uwagę, ze większość komorek układu
odpornościowego odpowiedzialnych za obronę naszego organizmu przed róznego rcdzaju chorobami
jest mobilizowana i uaktywniana w jelitach, przez
właściweodzywianie moma ten układ wzmocnió
izabezpieczyć się dzięki temu przed chorobami. Gdy
trawienie w jelicie jest nieprawidłowe, gromadzą się
w nim niestrawione składniki pozywienia, które
w wyniku procesów fermentacyjnych i gnilnych
przeciĘają i upo śledzają działanie układu odporno ściowego.

Bakterie gnilne powstające w wyniku niepełnego
trawienia pokarmów w jelicie niszcząbakterie fermentacji mlekowej, które są niezbędne do trawienia
błonnika iwytwaruania witamin z grupy B i K. Bakterie gnilne nie produkujątez witamin.
Produkty niestrawionych pokarmów przechodzą
ptzez zmienione chorobowo ściany jelita, przedostają się do krwi i wpĘwają na komórki odpornościowe.

Funkcja komórek odpomościowych jest wtedy
użyta do tworzenia tzw. kompleksów immunologicznych i ztego powodu komórki te nie rozpoznająprawidłowo obcych bakterii, wirusÓw czy komórek nowotworowych.
Bardziej odpowiednim pokarmęm są wówczas
produkty roślinne' które zawierają błonnik zapewniający oczyszczanie jelit, rozwój korzystnych bakterii kwasu mlekowego i nie dopuszczajądo zaparc
i długiego pozostawania pokarmów niestrawionych
w jelitach.

Po leczeniu farmakologicznym lub radioterapii
(zlokalizowanej np' na jamę brzuszną) zabutzęnia
w pracy kosmków jelitowych powodują Że caŁy

układ pokarmov,ry żle funkcjonuje. Jest to spowodowane stanem zapalnym jelit występrrjącym po tym
leczeniu, co przyczynia się do zmniejszenia szczęl-

nościścianyjelita i wystąlienia zaburzen w trawieniu pokarmów - nietolerancji pokarmowej (wzdęcia,
kolki, biegunki).
Antybiotyki, leki chemiczne, chemioterapta, radioterapia' powodują m.tn' teŻ uszkodzenie śluzówki
jelita cienkiego. Dochodzi wtedy do czasowej nietolerancji pokarmowej z powodu reakcji na nie w peł_
ni strawione zboża (zawierające gluten), słodkie mleko (zawierające lalcozę) i cukier (za'wterający sacharozę).

Spozywanie tych pokarmów moŻe wtedy nie Ęlko spowodowaó nietolerancję pokarmową (kolki,
biegunki, wzdęcia), ale teŻ spowodować silną reakcję układu immunologicznego, doprowadzając do
zapalenia jelit i wystąpienia alergii'
Przy zaburzonym trawieniu dochodzi do zalegania niestrawionych resztek pokarmowych, pobudza
to rozwój bakterii chorobotwórczych. gnilnych i fermentacyjnych osłabiających układ odpomościowy.
Bakterie kwasu mlekowego - właściwebakterie jeli_
towe - przy zdrowej śluzówce syntetyzują witaminę
H, K, kwas foliowy i kwas nikotynowy, wzmacniając
ten układ.
Leczerue uszkodzonej śluzówki jelita cienkiego
polega na stosowaniu diety bezglutenowej, bez słodkiego mleka - tylko kwaśne:kefir, jogurt naturalny,
bez cukru - słodzimy miodem. Wczesne wprowadzenie tej diety zapob iega nledoĘwieniu i zmniejsza ry zyko powikłań (np. cukrzyca, nowotwory jelita cienkiego).
Aby przywrócić sprawnośćukładu odpornościowego' naleĘ zastosować tę dietę' której głównym
celem jest odtworzenie śluzowki kosmków jelitowych i prawidłowe trawienie pokarmów.
W zwią7ku ztym w celu Zregęnerowania układu
pokarmowego proponuj ę zastosow ac poniŻsze za\ecenia diety bezglutenowej i niealergizującej zapobiegaj ącej złemu trawieniu pokarmów.
Oto one:
wprowadzamy zboŻa bezglutenowe (kukurydza,
ryż, pro so - kasza j aglana, kasza gry czana), e l imi _
nujemy zboŻa glutenowe (pszenica' Ęto, jęczmień, owies),
wprowadzamy mięso zindyka, królika tryby,zastępując mięso wołowe i wieprzowe,
wprowadzamy fasolę, groch, soczewicę zieloną
i czerwoną soję, orzechy, nasiona słonecznika,
dyni, sezamu,
Spozywamy często ziemniaki, kapustę, sałatę,
marchew, seler, pietruszkę, buraki, cebulę, por,
czosnek, rzodkiewkę i pomidory'
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spoĄwamy z produktów mlecznych tylko kefir,
kwaśne mleko i naturalny jogurt - które zawierają

t

*

eliminujemy produkty alergizujące, takie jak
owoce cytrusowe, truskawki, ananasy, poziomki,
orzeszki ziemne, wino, kakao, czekolada, dojrzewające sery, rabarbar, cukier biaĘ - sacharoza
(moŻna go zastryić cukrem owocowym - fruktozą i miodem), gtzyby pleśniowe (mogą być
w mące' kaszy, chlebie, serach, winie), glutaminian sodu (vegeta, jarryrka).

bakterie kwasu mlekowego (eliminuj emy słodkie
mleko krowie),
dostarczamy codziennie w posiłkach - najlepiej
w porze obiadu, sfermentowane produkty roślinne, tzv{. kwaszonki (około 1 łyżkidziennie): kiszona kapusta, ogórki, marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, pomidory czerwone' kiszone owoce oraz sfermentowane produkty sojowe,
Dietę bezglutenową np. po chemioterapii lub rawprowadzamy mleko sojowe i sery sojowe - chy- dioterapii ukierunkowanej na jamę brzuszną propoba Że jesteśmyna nie uczuleni'
nuję stosować do momentu ustąpieniawzdęć, kolek
spożywamy maksymalnię do 2-3 samych Żóhek jelitowych, biegunek, zapań. Następnie po konsultajaj w tygodniu,
cji z |ekar zem i omac zentu przeciw ciał we krwi (np.
wprowadzamy owoce niealergizujące, takie jak immunoglobuliny IgG) w przypadku korzystnych
jabłko, maliny, jagody, agrest' wiśnie, śliwki,mo- wyników można rozvvaĄć wprowadzanie produk_
relę, brzoskwinie, atakŻe kisiele owocowe'
tów glutenovvych.

WPROW0OZ0MV WtnŚegWv MOE€{- 00ŻVW0AN0A
Najpierw doprowadzamy do prawidłowej
równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie _

radzi Janusz Pić, specjalista z zakresu technologii żywnościi odĄrwiania makrobiotycznego' autor programu żywieniowego stosowanego na turnusach edukacyj no-rehabilitacyj nych.

jąc funkcje wszystkich najważniejszych

nar;Lą-

dów organizmu: wątroby, nerek, serca' układu
hormonalnego i nerwowego' ważnych dla utrzymania sprawności układu odpornościowego.
Pr awidłow ą równow agę lołas owo-zas adową
w organizmie uzyskujemy m.in. poprzez spozywa-

Prawidłowa wartośó pH krwi wynosi 7,35-7,45,
co wskazuje na odczyn lekko zasadowy. Procesy
pTzem:'any materii w organizm ie wytw arzaj ą prze-

nie ałiększonej ilościwarzyw i owoców, która
powinna wynosić ok. 0,7 kg dziennie.

nadmiernie białka itŁuszcze, istnieje stała tendencja
do przesuwania równowagi kwasowo-zasadowej
w stronę kwaśnej.
Utrzymanie prawidłowej równowagi kwasowozasadowej zaleŻy przede wszystkim od tzw. właściwości buforowych krwi. Zostaje ona naruszona
w wypadku zablłtzen wywołanych utratą wydzielin
(soku trzustkowego' jelitowego lub Żołc|), np. po
chemioterapii. Biegunki często występujące po leczęniu onkologicznym są Spowodowane czasowym
defektem enzymatyc znym i doprowad zają do duŻej
utraty minerałów w organizmie.
Leczenie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej wywołanych brakiem wydzielania soków
trawiennych (żółci i soku trzustkowego) lub biegunkami powinno być przyczynowe. Między innymi przez stosowanie diet eliminacyjnych (bezglutenowych)' bogatych w witaminy i mineraĘ
oraz stosowanie ziół przeciwzapalnych. Wyrów_
nują one szybko niedobory minerałów, poprawia-

oznacza to, Że ilośćspożywanych watzyw
w stosunku do białka powinna wynosić 4:l, czyli

ważnie produkty kwaśne.Jeślispożywamy

.

np. na 1 porcję mięsa 4 porcje warzyw.
Ponieważ naleŻy spoŻywać około l g białka na

1

kg wagi ciała, naj|epiej spozywajmy je w postaci
białka roślinnego, które nie zak'wasza tak organi_
zmu jak białko zwietzęce, a jest równie dobrzę
przyswajalne pIzez nasz organizm. ZawartośćbiaŁ
ka np. w fasoli wynosi 20 proc., w produktach zbozowych ok. 10 proc., w soi ok. 30 proc.
Pamiętajmy' Ze owoce iwatzywa,zioła' nasiona
słonecznika i dyni, wodorosty morskie (morszczyn), migdały, ziemniaki w łupinach, kasza jaglana (inne kasze są kwasotwórcze) są zasadotw órcze, ponieważ zawier ajądużo wapnia, magnezu i potasu.
Natomiast tŁuszcze, mięso, sery, ryby, jaja, kasze,biała mąka i chleb, roślinystrączkowe (oproez
soi), orzechy są krłasotwórcze, poniewaŻ zawierająduŻo zvvtązków chloru, siarki i fosforu.

Ń
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Kolejnym etapem w trakcie oczyszezania organizmu z toksyn, odbudowywania nabłonka kosmków jelitowych w jelitach dietą bezglutenową
oraz uzyskaniu równowagi kwasowo-zasadowej'
jest uzupełnienie naszego Żywienia o antyoksydanty.

Rola anĘoksydantów w organizmie
W złoŻonym procesie powstawania choroby nowotworowej ogromną rolę odgrywają wolne rodni
ki, które prowadzą do uszkodzen zdrovłych ko-

mórek. Są to atomy, grupy atomów lub cząsteczki
np. powstające w czasie przemian metabolicznych
w komórkach, posiadające ładunek ujemny' Przez
to dĘądo połączenta z cząsteczkądodatnią dając
reakcję nazywaną utlenianiem. Narażone są nań
wszystkie składniki komórkowe. Efektem takiego
działania może być uszkodzenie komórek zdrowych, stanowiące po czątek zm\an funkcj onowania

a

organizmu, a tym samym poptzez uszkodzenie materiału gęnetyczne go komórek, wy rw alaj ąc równiez
choroby nowotworowe.

I
l

Żród|em wolnych rodników może być:
nadmiar tłuszczów w pożywieniu (ponad 30
proc. dziennej normy pokarmowej)
' alkohol
' dym papierosowy
' zanieczyszczone środowisko
' pestycydy (środki chemiczne stosowane
w rolnictwie).
organizm do pewnego stopnia sam umie się bro_
nić przed wolnymi rodnikami. Dzięki róŻnym substancjom dostarczonym z poĘwieniem następuje
ich wychwytywanie i neutralizowanie. Substancje
działające w ten sposób nazywane są anĘoksydantami (przec iwutleni aczami) lub,,zmiataczami" wo l nych rodników. Przeciwutleniacze posiadają prZęZ
przeciwnowotworowe'
to właściwości

'

MefuwęffiEI$ś&
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Ich zastosowanie sprawi, że będziemy posiadali wystarczającą ilośćantyutleniaczy, aby
nasz organizm sam bronił się przed chorobami.

Magnez
Proponowana norma dzięnna w pozywieniu:
ok. 300-400 mg. Normalne stęzenie magnezu
w surowicy krwi wynosi od 1,8 do 3,0 mg/dl (0,71,2 mmol/l). Niedobór magnezu prowadzi do wystąpienia roŻnych objawow, z których najbardziej
charakterystycznym jest wzmożona pobudliwość
układu nelwowo-mięśniowe go.
W zalezności od wielkościniędoboru mogąwystąpić drŻenia mięśniowe,kurcze mięśni,mrowienia i drętwienia. Głównymi przyczynami niedobo-

rów magnezu są: biegunki' mała ilośó spożywanych warzyw i kasz, zmnieiszona funkcja nerek
występując a W7ry chorobie nowotworowej.

oddziaływanie magn ezu na organizm:
aktywizuje hormon grasicy - tymozynę (grasica jest waŻnym elementem układu odpornościowego człowieka) ;
jest
odpowiedzialny za mniej więcej 300 reakcji enzymatycznych;
- przeciwdziaŁa zatruciom ołowiem, DDT,
fluorem, SO2;
_ jego niedobór powoduje: miaŻdŻycę i białaczkę, arytmię serca' podwyzszone ciŚnienie krwi;

_

I
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magnez +wit. 86 - zapobiega arteriosklerozie;
wypiera ołów z organizmu.

C jest niezbędna we wchłanianiu Żelaza i wytwar ZanI|J ko lagenu warunkuj
ąc e go prawi dło we g oj e nie się ran. Jej brak powoduje nieszczelność naczyń krwionośnych, krwawieni e z dziąseł, brak
Proponujemy:
odpornościorganizmu na przezLębienia, skłon' Spozywac taz dziennie orzechy i rośliny nośćdo samoistnych krwawień, bolesnośćmięśni
strączkowe (fasolę, groch, soczewicę, soję); i stawów.
' Spozywac całę ziatna zboŻ (kasze) na śniadanie i obiad;
oddziaływanie na organizm:
' solić potrawy tylko ciemną solą z Kłodawy
- odpowiedzialna Za regenetację tkanki łączlub Wieliczki;
nej (np. przy chorym sercu);
' Spozywać, - 2-3 razy w tygodniu kaszę gry- zapobiega ptzed zatruciem kadmem, ołoczanąna obiad;
wiem, alkoholem i rakotwórczymi nitrozoa' raz w miesiącu lub częściej jeśó makowiec
minami powstającymi z azotanów (obebez cukru (z rodzynkami i miodem);
cnych w przenawozonych azotem warzy' pió Il2 l wody mineralnej (z magnezem)
wach) w żołądkuprzy jego niedokwaśności;
dziennie - najkorzystniejsze wody to te,
- obniza poziom cholesterolu;
które zawierają stosunek wapnia do magne- do przyswajania witaminy C potrzebna jest
zu 2:l i posiadają atest Polskiego Zakładu
witamina PP, zawarta w rutynie znajdującej
Higieny (PZH).
się np. w kaszy gryczanej.

Selen
Polecana norma dzienna: 100-200 pgldz. Normalne stężenie selenu w surowicy wynosi 5-i5
pg/dl. Ponad 30 proc' selenu znajduje się w mięśniach, ale najwyŻsze stęzenie tego pierwiastka

Proponujemy:
' w okresie wiosny, lata i jesieni spożywać
łyżkęnatki pietruszki dziennie;
' w zimie pić herbatę z dzikiej róŻy;
' spozywać raz dziennie łyŻkę kiszonki z ka_

wstrzymanie podaŻy selenu prowadzi do uszkodzęnia wątroby' nerek, trzustki i układu naczynio-

'

występuje

w

mięśniu sercowym. Całkowite

wego.

oddziaływanie selenu na organizm:
neutralizuje alfatoksyny z pleśni,jakamoŻe
się znajdować w produktach spożywczych
i ziemniakach porażonych zarazą ziemnta-

_
_

czaną;
usuwa ftęc z organizmu.

Proponujemy:
' co 2 dzien spożywać na śniadaniekaszę kukurydzianą zbakaliami lub powidłami śliwkowymi bez cukru (cukier, sacharyna i miód
wytrącają selen z organizmu);
' jeść2 tabletki droŻdŻy piwnych dziennie
(Drovit, Lewitan);
' selen znajduje się równiez w ciemnej soli,
glonach morskich, wodzie mineralnej, ciemnym ryzu, czosnku, grzybach.

Witamina C
Norma dzięnna: od 100 mg do 1000 mg przy
wysiłku ftzycznym i przeziębieniu. Witamina

'

pusty na obiad;
konserwować na zimę w słoikach bez cukru
owoce czarnej porzeczki;
spożywać owoce aronii.

Witamina E

Norma dzięnna: od 200-400 j.m.
o ddziaływanię na organizm:
najsilniej spośród antyutleniaczy wtęe wolne rodniki;
- istnieje synergizm (wzmocnienle działania)
witamin E i selenu;
- odgrywa duŻąrolę w prawidłowym przebiegu funkcji rozrodczych, zapobiega degeneracji mięśnii martwicy wątroby' pomaga
w leczeniu chorób serca i skóry;
_ usuwa przebarwienia na skórze, tzw. kwiaty
starości.

_

Proponujemy:
' zażywac 1 kapsułkę witaminy E (0'1 g :
100 j.m.) dziennie;
' Spozywać 2 łyŻkidziennie oliwy z oliwek
lub oleju rzepakowego tłoczonych na zimno;

q

'

codziennie w jaclłospisie uwzględnió warzywa liściaste (sałatę, kapustę biał{.

Witamina A
Norma dzienna:5000 j.m. Prawidłowe stęzenie
białka wtĘącego retinol (witaminę A) w osoczu

wynosi 40-50pg/ml, a do jego obnizenia dochodzi
w następ stwi e niedożywi enia b i ałkowo - k a|ory cznego i niedoboru cynku. Nalezy pamtętac, Że
kompleks retinol-białko jest rozkładany w nerkach i u chorych z niewydolnością nerek może
dojść'nawet przy normalnej podaŻy tej witaminy,
do bardzo wysokich, toksycznych stęzeń retinolu.

oddziaływanie na organizm:
- działa tylko z witaminą E;
- obntŻa poziom cholesterolu;
_ konieczna do uttzymania prawidłowego nabłonka skory i błon śluzowyclr;
_ braki powodują złe widzęnie o zmierzchu,
''kurzą ślepotę'' lub tzw. gęSią skorkę;
- Zmagrlezem reguluje sprawnośćgrasicy;
- jest przyswajalna z cYnkiem.
Proponujemy:
' jeść2 razy dziennie ŁyŻeczkę siemienia lnianego zmielonego;
' Spozywać codziennie łyŻeczkę nasion słonecznika lub dyni (cynk tam zawarty dziaŁa
równiez zapobtegawczo i Ieczntczo przeciw
przerostowi gruczołu krokowego _ Stosować
juŻpo 30. roku ŻyciaumęŻczyzn);
' w zimie spozywaó codziennie łyŻeczkę tra'

'

zaŻywać kapsułkę wit. A+E natydzien'

oddziaływanie na organizm:

_

barwnika).

Polifenole roślinne
oddziaływanie na organizm'.
- wygaszają reakcje alergiczne poprzez wy-

_
_
_
-

zmniejsza ryzyko zachorowania na raka
płuc, okrężntcy, ŻoŁądka, gruczołu krokowe_
go i szyjki macicy;
przeciw działa rozwojowi mtaŻdŻy cy.

Proponujemy:
' spozywać takie warzywa,jak marchew (100
g dziennie, zalecane z upraw ekologicznych), melony' zółta kukurydza, kapusta,
morele r oruechy;

tw ar

zante interfe

ro nu

;

działają przeciw nowotworzeniu się komórek przez pobudzanie makrofagów i neu_
a|izacj ę'' wo lny ch ro dników'' ;
hamują przerost prostaty;
wykazuj ą dziaŁanie przeciwmtaŻdŻycowe,
hamując agregację płytek krwi' rozszerzając
naczynia krwionośnei dziaŁając antyalytmicznie;
wykazuj ą działante przeciwwrzodowe;
obnizająglukozę we krwi;
działa1ą przeciwwiruso\Ą/o' przeciwgrzy bicznie i przecir,ł,bakteryjnie;
neutralizują promieniowanie jonizujące.

tt

Proponujemy:
' rł' oklesie jesiennym przeplowadzió kurację
winogronową Spozywając ciemne winogrona w ilościok. 300 g dziennie;
' w lipcu i sierpniu często spozywać owoce
borówki czernlcy w ilościok' 200 g dzien'

'
'

nu;

Beta-karoten
Preferowany bardziei od witaminy A, poniewaŻ przy przedawkowaniu nie jest tak toksyczny.
Norma dzienna: 25 000 j.m.

-

'
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spożywać Żołte, zielone warzywa.
w których znajdująsię duże ilościkarotenoidów (pod postacią czerwonego i zołtego

'

nie;
Spozywać raz dziennie herbatę zieloną lub
sok z aronii;
przygotowaÓ na zimę sok z owoców po_
rzeczkt czarnej i bzu czarnęgo - pljemy
ptzez całązimęjako dodatek do wody;
często stosować takie ziołajak skrzyp polny
(dodajemy do zup i gotowanych kasz), ruta,
kocanka, bratek, dziurawiec (np. * herbacie
szałwiowej).

Cynk
Norma dzięnna w pożywieniu to ok. 15 pg.

Cynk jest strukturalnym i funkcjonalnym składnikiem ok. I20 enzymow regulujących metabolizm
węglowodanów, tłuszczow' białek, kolagenu,
transport CoŻ ' Normalne stężenie cynku w Surowicy wynosi 95-110 pg/100 mI, przy czym stęŻe'
nie ponizej 50 pgl100 mlbezwzględnie wymaga
Ieczęnta. Do zwiększonej utraty cynku dochodzi
przy wymiotach i biegunkach. W warunkach normalnych utrata cynku odbywa się głownie z skokiem trzustkowym do przewodu pokarmowego'

Ń 3G)/2005
skąd jest wydalany ze

stolcem.Pozatym cynk jest
wydalany z potem, moczem i przez włosy.
oddziaływanie na organizm:
- istotne jest znaczenie cynku dla przemian
witaminy A;
_ niedobór wywołuje podobne objawy kliniczne jak przy braku witaminy Ai zaburzenia widzenia, smaku, węchu, słuchu, upośledzęnte odporności,zaburzenia równowagi

-

itp.

alkohol i fosforany (np. w Coca-Coli) upośledzająwchłanianiecynku.

'

spożywać całe, niełuszczone ziatna zboż owsa, ryzu.

Mangan
Norma dzienna: 0,2-0,3 mg/l kg masy ciała.
Normalne stężenie manganu w surowicy wynosi
od 0,5 do 0,13 pgll. Brak manganu w diecie powoduje utratę masy ciała, opóŹnienie wzrostu
włosów i paznokci, nudności i wymioty.
oddziaływanie na organizm:
- neutralizuje wolne rodniki.
Polecamy
' dodawać mąkę sojową do zup,
' często jeśćnasiona strączkowe' sałatkę,
orzechy,
' sezonowo spożywać Żurawiny' owoce ma_
lin, czarne jagody.
:

Proponujemy:
' spożywać 1 łyŻkęnasion słonecznika lub
dyni codziennie,
' jeśćI-2 ząbki czosnku dziennie,
' jeść2 tablętki dtoŻdŻy piwnych dziennie,
' min. 3 razy w tygodniu spożywać grzyby,
fasolę, soczewicę lub soję w pastach, sałatkach lub zupach.

Norma dzienna 30-40 g.

Miedź
Norma dzięnna:. I,5-2,5 mg' PoniewaŻ ptze-

o ddziały wanie na or ganizm:
' zapobiega gniciu jelitowemu

wód pokarmowy stanowi głównądrogę wydalania
mtedzi,jej niedobór moŻe wystąpić przy przewle-

kłych biegunkach. Przewlekły niedobór miedzi

prow adzi do wystąpienia niedokrwistości, ztnian

degeneracyjnych w układzie nerwowym i w ścianach naczyń krwionośnych, co moze prowadzić
do tętniaków duzych tętnic. Prawidłowe stęzenie
międzi w surowicy wynosi 110-116 trlglml.

oddziaływanie na or ganizm:
- wchodzi w skład enzymów, unieszkodliwiających wolne rodniki.
Polecamy:

'

często spożywać szpinak, sałatę, cebulę,
śliwki, gruszki, winogrona, orzechy

Błonnik

i

fermentacji

masy pokarmowej w jelitach (działante

'

przeciwnowotworowe),
usuwa kwasy Żółciowe z przewodu pokarmowe go (działanie przeciwmi ażdŻy cowe).

Za|ecenia żywieniowe:
' spożywać min' 0,7 kg warzyw dziennie połowę w postaci surowej (np. ''prasowanki"),
' jeśó całe ziatnazbóŻ,
' spożywaÓ nasiona strączkowe (fasole'
groch, soczewicę, soję),
' jeśćsezonowe polskie owoce w ilościok.
200-300 g dziennie (najlepiej między posiłkami - nie wystąpią wzdęcia).

;

Pamiętajmy ! Według ostatnich doniesień naukowych
Syntetyczne witaminy (rp w tabletkach) Są wchłaniane
zaledwie w 5-I0 proc.Ivajlepszym Sposobem uzupełnienia
braków witaminowych w organizmie jest dostarczenie
witamin w Sposób naturalny Z pozywieniem.
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Następnyn etapem zajęó jest rozciąganie poszczególnych grup mięśrriowych, osiągamy w ten sposób lekkie
rozluźnienie napięĘch, szĘwrrych włókien rnięśniowych.
Cwiczenia te prowadzone Są przy łagodnej, miłej dla ucha
muzyce. Jest to muzyka relaksacyjr-rą dająca pacjentom
ukojenie. Po fazie lekkiego rozciągania, wprowadza się
cwiczenia mięśniszyi i karku, ćwiczerria nviększające rtlchomość kręgów kęgosłupa, a następnie rozluźniane są
mięśnieobręczy barkowej. Przy duŻej sztywnościwystępującej u wie|u parkinsonikóq utrzymanie peŁrej rtrclromości
kręgów kęgosłupa i peŁrej ruchomości obręczy barkowej
sprawia ogromną trudnośćterapeutom ze względu na cho_
robę Parkinsorra i podesĄ wiek clrorego. Z drugiej strony
jest to konieczne, aby clrory był zdolny do samoobsfugi
i ogólnie Sprawny.

Po rozciągnięciu poszczególnyclr grup mięśniowych,

stosowane są ówiczenia ogólnie usprawniająco - wzlnac_
niające. Szczególnie zwraca się uwagę na mięśnie posturalne, a więc te' które są odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. W clrorobie Parkilrsona dochodzi do przodopochylenia ciała i głowy, pogłębienia kifozy kęgosfupa, oraz
dośćczęsto do skoliozy. Celem cwiczeń usprawniających
jest przede wszystkim wzmocnienie mięśniszyi i karku,

czenia rozciągające nie tylko zapobiegająprzykurczom, ale
również powodtlją rozluźrienie zmęczonych i szĘwnych
mięśni. U pacjentów z jużutrwalonymi przykurczanni na\ezy zastosować lekką redresję przykurczonego mięśnia.Naleą' pamiętaó o zaawansowanym przewaŻnie wieku parkin_
soników i możliwościwyĘpowania u rrich osteoporozy,
aby podczas rozciągarria nie doszło do niepotrzebnego urazu. Rozciąganie jest jednak konieczne, gdyż zwiększa ono
zakes n'rclru w poszczególnych stawach, dzięki któremu
clrory moze wykonywać większośó czynrrości Ęcia codzienlrego np. wkładaniepłaszcza bez pomocy opiekuna itp.
Zapobieganie prrykurczom w stawach kolanowyclr, biodrowych, łokciowych i barkowych stwarza SZanSę dla chorego
na dhlgotrwałe utrrynanie wyprostowanej postawy i vtrzymanie dłużejogólnej sprawności fizycznej. Terapeuta widząc pochyloną sylwetkę parkinsonika z utrwalonymi prrykurczami mięśniowymimusi opracować specyficmy progmm usprawniar,ia dla kazdego chorego indywidualnie.

Iśztałtowanie odruchów równowagi i koordynacji ruchr>

w przedziale ''off - on'' był w stanie ńrzymać postawę wyprostowaną poprzez umiejętne napinanie mięśnigrzbietu
i pośladków. Prowadzone są równiez ówiczenia LlcząCe
przyjrnowarria prawidłowej postawy tzw. na''baczność''.
Za utIzymanie prawidłowej postawy odpowiedzialne są

wej w pmcesie kinezyterapii u osób z chorobąParkinsona.
NaĘpnym etapem zajęć rehabilitacyjnyclr jest wprowadzenie cwiczeń koordynacyjno-ruchowych, a więc łączenie kilku ruchów naraz - np. chodzenie i klaskanie, wykonyr,vanie naprzemiennycli rucIrów ramionami w marszu'
marsz z wysokim rtnoszeniem'kolan z jednoczesną kontrolą stawiania nogi z pięĘ' itp. Cwiczenia te kształtują koordynację ruclrową wyrabiają lepszą.pĘnnośćruchu, oraz
odtw arzają zapomn ian e współrrrchy. Prowadzone są rów_
nież ćwiczelria równowazne. W chorobie Parkinsona do-

zjologicznej lordozy. Wsrystkie te zmiany w fizjologicz-

ków

mięśriigrzbietir

i

pośladkowych, tak aby pacjent

równiez mięśnie brzucha, zarówno proste jak i skośne' Pr4'
pogłębionej k ifozie kręgosłu pa, a j ednocześn ie przy bar dzo
słabych mięśniaclr brzuclra dochodzi do pogłębienia się fi-

nych krą,rviznach kręgosłupa (ich pogłębienie) powoduje
nasilanie się bóIów kęgosŁrpa z powodu jego nieprawidło-

wego ukształtowania. Dlatego też, pracując z parkirrsonikami rraleĄ' pamiętaó, aby rrie dopuścićdo powstania zmtan
w l<rzy,viznaclr kręgosŁlpa, stosuj ąc odpowiednie ów iczenia zapobiegające tym znianom. W procesie usprawniania
nie wolno pominąć ówiczeń wzmacniających mięśrriekończyn dolrryclr. Dzięki usprawnianiu tych mięśni,chory jest
w stanie wykonywać wszystkie czynności zycia codziennego samodzielnie. Nie wymaga stałej pomocy opiekuna,
a przyrrajmniej nie w początkowej fazie clroroby. Im sprawniejszy pacjent tym wolniej postępuje clroroba, a proces inwalidztwa oddala się.

Po fazie usprawniająco - wzmacniającej prowadzone są
ówiczenia rozciągające. Nalery pamiętaó, aby rozciagnąć
wszystkie mięśnie, które uprzednio były wzmacniane - naleĄ w ten sposób zapobiegać,wtórnym pr4rkurczom. Cwi-

chodzi do przodopochylerrią chory podąa jak gdyby za
swoim środkiemcięzkości' zaktorym nie jest w stanie nadąZyó.Niestabilność postawy może prowadzić do upadnaj pi

erw sporadycznyclr, a następn te cor az częstszyclr.

Zadaniem terapeuĘ staje się wykształcenie odruchu równowagi poprzez stosowan ie ćw iczeń równ owaznych.
Terapeuta uczy rożnych sposobów upadanią tak aby rrie
zrobić sobie k4'wdy, lub by skutki upadku były jak naj-

mniej dotkliwe. Chory musi nauczyó się jak wstawać

z podłogi w różnych sytuacjach, jak zachowaó się w sy,tua_
cji utraty równowagi, lub jak nie dopuścićdo niej (poprzez
ciągłą korekcję postawy' kontrolę szeroko rozstawionyclr
stóp, zmianę kierunku marszu po okręgu). Wykształcenie
odruchu prawidłowego stawiania stóp z pięĘ, wydł'rzania
koku, wysokiego unoszenia kolan i utrzyn}rvarria głowy
podniesionej wysoko, mviększa SZanSę pacjenta na uniknięcie nieprzyjemnego w skutkach upadku.

Ćwiczenia obniżające sztywność mięśniową, drzenia
i wygaszające ruchy mimowolne.

W trakcie prowadzenia zajęć, aw szczegolności w częściusprawniająco - wzmacriiającej doclrodzi do duzego
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wysiłku mięśniowego. Wzmaga się drżenie rąk, napięcie

mięśniowei ogólne zmęczenie chorego. Dlatego teŻzachodz i kon iecmośćprowadzen ia przerw relaksacyjnyclr, rnaj ących na celu rozluŹnienie napiętyclr i zmęczonych mięśni.
Przerwy relaksaryjne trwają od 0,5 do 1 minuty, a częStotliwośćich stosowania zaleĘ od kondycji psyclro-fizyczrrej pacjentów w danym dniu. Pacjenci przyjmujądowolną
najwygodniejsząporycję dla siebie (najczęściejw pozycji
leżącej) i z zamkniętymi oczami wsłuchują się w muzykę,
któradziałakojąco i uspokajająco na System nerwowy. Zaleca się choremu, aĘ podczas przewvy relaksacyjnej nie
myślało niczym i próbował rozIvźnió napięte mięśnie. Pacjenci' którzy nie nauczyli się jeszcze rczlruźniania mięślri,
uzyskują to dzięki działaniu muryki relaksacyjnej. Niektórym pacjentorn udaje się nawęt zdrzemnąć podczas relaksacji. Muzyka towarzysry clrorym podczas caĘch zajęć
ijest dostosowana do róŻryclr ćwiczeit,w zalezności od tego co chce trzyskaó terapeuta ijaki ma cel. obserwuje się
podczas przerw relaksacyjnych, Że drŻenie rąk i nrchy mimowolne ulegają zupełremu, lub częściowemu wyciszeniu. Nalery pamiętać i unikać zbl intensywlych ćwiczeń,
gdyż mogąprzynieśćodwrotrry skutek - nasilenie parkinsonizmu, natomiast stopniowanie wysiłku w zaleznościod
Zaawansowania choroby i sprawności fłzycznej clrorego,
daje bardzo korzystne i widoczne efekty. Terapeuta ucry
chorego samooceny zmęczenia mięśniijak dozowaó wysiłek, by rrie dopuśció do zbytniego ich przemęczenia. Krótkie przenły po każdej serii ćwiczeń, pozwalają odpocząć
mięfuiom na tyle, by mogły rozpocząć następne ćwiczenie
bez zb5nni e go przemęczen a.
i

Iśztałtowanieprawidlowej postawy u osób z chorobą
Parkinsona

Choroba Parkirrsona j est specyfi czną jedrrostką chorobową jeślichodzi o usprawnianie chorego. Nawet najdrobniejsze zaniedbanla mogą stanowić przyczynę trttdnościw późniejszych fazach choroby. Pominięcie ówiczeń stóp w pierwszym okresie choroby moŻe byc przyczyną trudności w chodzeniu. Szlywnośćw stawach skokowych, brak ruchu zginania grzbietowego i podeszwowego' moze być przyczyną częstych upadków. Utrzymanie pełnej ruchomości w stawach skokowych ipehej siły
mięśnistóp, pozwoli zapobiec przewracaniu się i potykaniu chorego o własne stopy, ułatwi cl-rodzęnie i poruszanie
się w róznych kierunkach (ułatwi wykonywanie zwrotów
i obrotów), prz.vnajmniej w pierwszym okresie choroby.

Przewaga sztywności mięśniosiowych grupy zginaczy
u parkinsonikólr' sprryja przodopoclryleniu sylwetki do

przodu, łokcie sąodsunięte nieco od tułowia, przedramiona w zgięciu, podobnie jak kończyny dolne. Niekiedy dochodzi do skęcenia ciała w Stronę objętą procesem chorobowyn' U częścichorych dochodzi do pogłębienia się

kifozy lub skoliozy oraz prrykurczy w stawach barko-

wyclr i b iodrowych. Zadaniem fi zj oterapeuty j est n auczenie chorego poprawiania lvłasnej postawy ciała Urniejętnośćta daje choremu Szansę uniknięcia nieprzyjemnycli
upadków i ich skutków. Doskonałą formą ćwiczeń poprawiających postawę ciała chorego, jest ówiczenie jej przed
lustrem. Chory sam moze korygować rv miarę swoich
możliwościswoją postawę ciała i moze zauwaĄc roŻnicę, przed i po korekcji.

ćwiczenia mięśnitwaruy
W końcowej fazie zajęć stosowane sąówiczenia mięśni
twarzy (w chorobie Parkinsona występuje amimia - maskowatośó twarzy) mające na celu poprawienie, lub zapobie-

gnięcie upośledzenia ekspresji emocjonalnej twarzy. Poprzez stymulację mięśnitwarzy uzyskuje się opóŹnienie
procesu jej znierucl-romienia całkowitego (maskowatości).
Cwiczen ie tvv arzy i oczrl zapobie ga upośledzeniu mru gan a
powiekami, opadania powiek i ich podnoszeniu. Cwiczenia
te polegająna wyksŹałceniu na nowo Ęch odruchów które
zostaĘ upośledzone oraz utrwalaniu tych odruchów które
i

pozostĄ'

Ch,orzy obserwując swoją twarz w lumimiki twarzy. Marszczenie czoła,
wydynanie policzków, mrużenie oczu to ćwicżenia, które
stymrrlują mięśnietwarzy i pomagają opóźnić proces ami-

jeszcze

strze wykonqj ązmiany

mii.

wpływ ćwiczeń oddechowych na wymowę u osób
z chorobą Parkinsona

Akcentem końcowym zajęó są ówiczenia mowy' pole-

gające rra głośnymwymawianiu samogłosek, wymawianiu
.vqlrazow sylabami. Terapeuta uczy poprawnego nabierania

powietrza do płuc - toręm brzusznym, tak by podczas oddychania uruchomić maksymalnie pracę przepony. W trakcie zajęć naleĘ pamiętać o ćwiczeniach oddechowych.
W chorobie Parkinsona clochodzi do widocznych zmian
w sylwetce chorego, polegających naprzykurczach i ograniczeniach w stawach barkowych, przodopochyleniu oraz
pogłębieniu kifozy kręgoshpa' w konsekwencji dochodzi
do ucisku na klatkę piersiową i znniejszenia pojemności
zyciowej płuc zaburzając W ten sposób dotlenienie całego
organizmu, irn rnniej powietrza w pŁtcach, tym słabszy wydech i cichszy głos. Doskonałąformąćwiczeń poprawiającyclr siłę i ekspresję głosu jest śpiewanie' odpowiednio dobrane p i osenki z podkładem muzy czny m sprawiaj ą clrorym
przyj emno śó, baw ą ich, r ozluźniają po męczących ćw czeniach, a jednocześnie prowadzą do pzełamania ostatnich
barier pomiędry terapeutą a pacjentem. Stosowanie ówiczeń oddechowych u parkinsoników poprawia dotlenienie
krwi' pojemnośó ą'ciową płuc, zwiększa ruchomośćmięśniklatki piersiowej, a szczególnie mięśnimiędzyŻebrowych. Nalezy n^łrocic uwagę' że więĘszośćclrorych jest
powyżej 65 roku \ciai prowadzibardzo spokojny tryb4cia, unikając wszelkich wysiłków - dlatego tęŻ tak waŻna
jest nauka prawidłowego oddycharria.
i

i

Rola lizjoterapeuĘ w przygotowaniu
parkinsonika do zycia codziennego.
W programie terapii uwzględnione są równiez szkolenia
pacjentów pod kątem radzenia sobie w trudnych sytuacjach
np. wstawanie z miękkich foteli, zmienianie porycjiw łóżku, wstawanie złożka, ubieranie się itp. Chorym udzielane
są wskazówki jak radzić sobie z mikrografią (drobne' niev,ryretźne pismo), zdżeniem rą\ podczas pisania iwykonywania c4'nnościwymagających precyzji ruchu. Porady doĘcząrównieŻ jakradzić sobie ze sztywnościąnocnąbóla-

mi i kurczami mięśni,jak urządzlć własne mieszkanie by
było przyjazne dla parkinsonika ibezpiecnte'
U parkinsoników często występuje clrwiejność emocjonalna i niepokój. Chorzy często ulegają emocjom, coraz
częściejreagują lękiem. Ta nadmiema wrazliwośćoraz te
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reakcje, mająwpływ na ich stan flzyczny i odgrywają istotną rolę w ich kontaktach z otoczeniem. Daje się zauwaryó
niepokój
rozdraŻnienie, a nawet agresję clrorego.

i

Nadmierne oczekiwania chorego do współmałżorrków
i poszukiwanie wsparcia, kształtuje nieco egoistycmy Sposób bycia clrorego w grupie. od pracy terapeuty zaleĘ,zaangazowanie się pacjenta w sprawy doĘczące innych clrorych i przebieg zajęó.S tosowanie muzykoterapii i choreoterapii na zajęciach dla osób z clrorobą Parkinsona, prowadzi do przełamania przez pacjenta nellrotycznych obron
i uwolnienia emocji zwiryanych z jego konfliktowymi sytuacjami. obniża się napięcie między terapeutą a clrorym,
oraz chorym a chorym. Stosowanie muryki prowadzi do

wyzwolenia emocji' ale równiez do rozluźnienia mięśni
i czynności wegetaĘwnych.

Aromaterapia a choroba Parkinsona
Podczas zajęć prowadzono aromaterapię stosując Zapalone pałeczki chiliskię oraz rozpylano zapachy kwiatów,
wanilii. Reakcje clroryclr były roŻne' Najczęściej reagowały kobieĘ na zapachy miłe i ładne, 1ak zapachy kwiatów.
Zapach pałeczek chiriskich był dla parkirrsoników zapachem przykrym i drażniącym, azapacl'l wanilii słabo zauwazalrry przez chorych, ze względu na niewielką jego intensywrrośó. Wielu chorych nie wychwyciło żadnych zapaclrów i nie było to związane z wiekiem. Zau:wazono u choryclr rózne progiwrażliwościna poszczególne zapachy, lub

całkowity brak rozróŻtriania zapachów. ZauwaŻa stę
u większości parkinsoników obniżenie progu wyczuwarria

zapachow.

Wnioski

Argumentem za słusznościąpodjętych prac pozostaje
fakt,iŻZnaczna częśćchoryclr, którzy rozpoczęli terapię
w 1997 roku dotrwała do dnia dzisiejszego i nadal w ]5%o
Uczęszcza na relrabilitację. Istotnym osiągnięciem jest to,
ze pacjenci ci poprawili swoją sprawnośćpsychoflzyczn1
lub pozostają na tym Samym poziomie sprawności, przy
jednoczesnym postępie choroby. Większośćchorych
przychodzi na zajęcia z przyjemnością pomimo wysiłku
jaki muszą włoŻyć w ćwiczenia. Clrodzą systemaĘcznie
i ty lko sporadyczn ie opuszczają zaj ęci a usprawied liwiaj ąc
się przed terapeutą' Chodząc na zajęcia chorzy nie tylko
uzyskali poprawę swojej sprawności ftzycznej, korekcję
postawy, ale iclr sen stał się spokojniejszy i dłuŻszy, mają
mnie_jsze problemy lub wcale z wypróŻnter-riem. osoby
z chorobą wieńcową mniej narzekają na Serce' a chorzy
z ostęoporozą rnają mniejsze bólę. Sukcesem mozna nazwać rodzinną atmosferę, jaka parruje rra zajęciach i prrryciąga osoby samotne' najbardziej nara'Żone na depresję'
Zajęcia te rniały wpływ na zmiałrę myślenia u wielu choryclr, uaktywniły iclr i nauczyły nawiąrywania kontaktów
z innymi chorymi i nie tylko. Przez cztery lata pracy tera-

upadków' Nastąpiło zwiększenie koncentracji uwagi
u chorych, poprawa w zapamiętywaniu wykonywanego
ruchu. WielLl parkinsoników powróciło do Lrlubionych
zajęó, obowiązków domowych, a nawet podjęło praaę Zawodową na kilka godzin Ęgodniowo. Niektórzy chorzy
znów uczestniczą w Ęciu towarzyskirn rodziny i znajomych' odkryli siebie jak gdyby na nowo. Nastąpiła radykalna zmiana (na korzyść)stosunku większości choryclr
do ludzi, opiektrnów i innych clrorych. Na tej podstawie
mozna stwierdzió, że u wielu leczonyclr ruclrem przebieg
choroby jest łagodniejszy i mniej nasilony niz przed relra-

bilitacją.

Natomiast problemem wydaje się fakt zbyt poźnego

zg)aszania się pacjentów z chorobąParkinsona na rehabilitację. Zmiany w wyglądzie i w sprawności parkinsonika jakie powstają przez lata choroby są prawie nieodwracalne,
jeślichory nie jest rehabilitowany w odpowiedrrim czasie.
Zbyt rnocno utrwalone przykurcze, zbyt duŻakifoza a prry

tym podeszły wiek i wspołistniejące choroby' ograniczają
nrozliwości terapeuty. Zbyt małe zaangaŻowanie się członków rodziny w proces rehabilitacji parkinsonika oraz zbyĄ
maŁe zaanguŻowanie się samego chorego w proces usprawniania prowadzi do jego rerygnacji zzajęó. Pacjenci ktorzy

nie potrafią narzucić'sobie dyscypliny w uczestniczeniu
odpadają Z grlpy
i w niedługim czasie muszązrerygnować zĘciatowarzyskiego ze względu na szybko postęp{ącą niesprawnośó.

w zajęciach i w ćwiczeniu w domu,

Duzątn:dność w prowadzeniu zajęó sprawia występowanie
objawów demencji, brak koncentracji uwagi, słabo wykształcona pamięó ruchowa, brak orientacj i przestrzennej,
szczegó|nie u nowoprzyjętyc|r chorych.
W początkowym okres ie u sprawn ian i a chorzy krępuj ą
siętańczyć, nie chcąćwiczycw paraclr' wstydząsię śpie-

waó. ogrom pracy musi włoiryó Sam terapeuta, aby te
wszystkie ograniczenia i bariery pękły u parkinsoników.
Najmniejsze sukcesy osiąga się u chorych z przewagą

szwwnościmięśrriowej, w porównałriu z osiągnięciami
u inlrych parkinsoników. Najlepsze efekty osiągają chorzy, którzy bezpośredniopo rozpoznaniu objawów par-

kinsonowsk ich zg}aszająs ię na zaj ęc ia usprawn i aj ące. Jeślilekarze będą kierować parkinsoników na zajęcia rehabilitacyjne w początkowej fazie choroby, to chorzy tacy
uzyskają dodatkową szansę aktywnej obecności w społeczeństwie przez wiele lat, jako w miarę sprawni ludzie.
Współpraca lekarzy neurologów i kinezyterapeutów wydaje się przynosić oglomny wkład w poprawę stanu zdrowotnego parkinsoników i icli funkcjonowanie. Szerokie
zaangaŻowanie się służbyzdrowia w proces rehabilitacyj-

ny osób z chorobą Parkinsona może przynieśćistotrre
oszczędnościfinansowe (zmniejszenie ilościobłoznie
cl-rorych parkinsorrików) i społeczne. Kierowanie osób
z clrorobą Parkinsona na turnusy sanatoryjne w celu uzy-

peuĘ, udało sięzaangaŻować opiekunów do pomocy cho-

skania kornpleksowej sprawnościpsycho - flzycznej,
zmniejszy liczbę parkinsoników uzaleznionych od osób
trzecich. Należy dąŻyć do tworzenia nowych placówek

tów systernaty cznie uczęszczający ch na za1ęcla i systematycznie ćwiczących w domu, nie zanotowano zadnych

relrabilitacyjlrych dla osób z chorobą Parkinsorra.
Mgr Anna Obrzydowska

rym współmałzonkom podczas ćwiczeń' Wśród pacjen-
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