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Drodzy Czytelnicy
Kazdernu w życiu zdarzają się ,,doły" lub ,,dołki" psychiczne.

Rozmaite są sposoby ich rozuiązyuania Jedni piją alkohol, inni
uyleuają suoje zale rodzinie lub koleżance, lub modlą się. Mój
sposób to uświadomienie sobie, co mnie cieszy. Najlepiej to zapi-
sać, aby kied.yś, później móc odczytać.

Moze pomoze.
A uięc co mnie cieszy:

Fakt, ze jeszcze moqę chodzić,
z e j e ste n't. s amo o b sługo u a,
ze ID każdej chwili mogę zad,zwonić do kogoś ze znajomych (nie-
koniecznie narzekając im do słuchawki),
ze moje dzieci są zdroue,
że im się d.obrze zyje,
ze nxoqę sobie przypomnieć uroczy uśmiech mojej małej unuczki,
że na d.worze jest tak ładnie, nauet jeśli pada deszcz,
że mam swoje małe mieszkanie urządzone jak m,nie się podoba,
ze nxarn byt zapeuniony,
ze nxogę sięgnąć na półkę po jakąś ciekauą ksiązkę,
ze ułozę swoją nou)ą) ha,ftowaną bluzkę,
że moze poprauli mi się samopoczucie i będę mogła gdzieś uyje
chać,
a nauet jeśli mi się terzz, zaraz nie spełnią uszystkie zyczenia, to
juz rr't'i się zrobiło lepiej i ten ,,dół", który mnie straszył jest jakby płyt-
szy Zyję już tak długo, że mam Co usponxinać i jedno usponxnie-
nie wywołuje drugie iprzypominanc sobie radość tanxtych dni.

'Wiadomomości ząwąrte w tym Biuletynie są przeznaczone uyłącznie do poinformouania Czytelnika. Nie powinny
być użyte jako wskąząnią lecznicze, lecz raczej jako materiał do dyskusji między pacjentem i jego lekąrzem.

Fundac]a Wspólna Droga Fundacia Wspólna Droga

Marta Solecka
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Badania nad komórkami macierzystymi
w chorobie Parkinsona

Doktor Curt R. Freed,
Profesor i kierownik od.d,ziału Farmakologii i Toksykologii Klinicznej
Dyrektor Programu Neurotransplantacj i u Chorobie Parkinsona
Uniuersity of Colorado, School of Med.icine, Denuer, Colorado

f)rzYczyną choroby Parkinsona jest śmięrć pewnej niewielkiej

I liczby komórek nerwowych, wytwarzających chemiczną do-

paminę. Bez dopaminy poruszanie jest niemożliwe. Wszystkie

stworzenia, od muszek owocowych począwszy, a na ludziach

skończwvszy, użyrvają dopaminy w swych mÓzgach do kontrolo-

wania ruchów. Jedna osoba posiada zazvłyczaj około pół milio_

na komórek wytwarzających dopaminę, umieszczonych w ob-

szatze rla spodzie mózgu, zwanym istotą czarną lub ,,substantia

nigra''. obszar tęn został tak nazwany' gdyż neurony dopaminy

są wypełnione czatnym pigmentem. L-DOPA przyjmowana z le-

kiem takim jak Sinemet jest zamieniana w mózgu na dopaminę,
poprawiając zdolność poruszania się u większości pacjentów

przez wiele lat.
Na Uniwersytecie Colorado po raz pierwszy zastosowaliśmy

nową metodę Ieczęnia choroby Parkinsona, zastępując maftwe

komórki dopaminy komórkami płodowymi. Szesnaście lat temu,

w listopadzie 1988 wraz z moim kolegą, doktorem Robertem

Bteeze, neurochirurgiem, dokonaliśmy pierwszego ptzeszazepu

płodowej komórki dopaminy amerykańskiemu pacjentowi cier-

piącemu na chorobę Parkinsona. od tego czasu zoperowaliśmy

6l osób, z których większość miała chorobę Parkinsona od co
najmniej 10 lat. Niemal u każdej osoby zakwalifikowanej do
przeszczepu konwencjonalna metoda |eczęnia nie zdawała egza-

minu z uwagi na problemy, takie jak zaburzenia ruchów powo-

dowane zażywaniem leków. W połowie lat 1990-tych wtaz zr.ę.'J-

rologiem, doktorem Stanleyem Fahnem z Columbia University
w New York City oraz z doktorem Davidem Eidelbergiem ze

szpitala przy North Shore University na Long Land utworzyli
śmy zespół w celu wykonania przekonywającego badania prze-

szczepiania komórek mózgu, w ktÓrym połowie pacjentów prze-

szczepiono komórki do mÓzgu, a drugiej połowie wywiercono
otwory w czaszce, nie ptzeszczeplając żadnych komórek. Pa-

cjenci i ich lekarze neurolodzy uzgodnili, Że przez rok po opera-

cji nie będą wiedzieli, której operacji zostali poddani tak' byśmy
mog1i porównać prawdziwe przeszczepy komÓrek z chirurgią

,,placebo''. Badania te zostały sfinansowane przez National In-

stitute of Hęalth.
okazało się, że przeszczepione komórki rozrastały się nie-

mal u każdej z osób' nteza|eżnię od jej wieku oraz pomimo fak-

tu, żę żadna z nich nie brała leków immunosupresyjnych. Prze-

szczępy zwiększały zdolności ruchowe przed przyjęciem pierw-

szej dawki lekarstw rano, podczas tak zwanej fazy ,,off'. Począt-

kowo badanię interpretowano w ten sposób, że stan osÓb w wię-

ku powyżej 60 lat nie polepszał się. Jednakze interpretacja ta

okazała się niewłaściwa' okazało się' że szanse reagowania na
przęszczep zaIeżąjedynie od tego, jak bardzo stan danej osoby
polepsza się podczas przyjmowania preparatu L-DOPA. Jeśli
dana osoba zażyvvająca preparat L-DOPA wygląda niemal nor-

malnie, to przeszczep spowoduje, że będzie funkcjonowac nie-

mal normalnie. Średnio, dla osób biorących udział w tym bada-

niu, przeszczepy polepszały stan ,,off' do około 60 procent naj-

lepszych efektów otrzymylvanych przy zażywaniu preparatu L-
DOPA, co Oznacza zniesienie ciężkich faz ,,off'. NiektÓre osoby

mogły przerwaĆ zażywanie preparatu L-DOPA' gdyż ptzeszcze-

pione komórki produkowały całą dopaminę potrzebną do poru_

szania się.

Niektórzy pacjenci z przeszczepem cierpieli na zaburzenia

ruchÓw nawet po zaprzestaniu zażywanla pleparatu L_DOPA.

W każdym z tych ptzypadków, osoby te miaĘ porł'odo*'ane za_

żywaniem preparatu L-DOPA zabutzenia ruchóił'przez wiele lat

przed dokonanlemprzeszczepu. W celu kontroLi t1'ch zaburzeń,

niektÓrym z tych pacjentów wszczepiono domózgoqe stymula-

tory, tak samo jak wielu pacjentom, którzy nigd1 nie mieli trans_

plantacji. Jest możliwe, że przeszczepy dokonane wcześniej

w czasie trwania choroby Parkinsona mogą zapobiec zaburze'

niom ruchów spowodowanym leczeniem plepamlem L-DOPA.
Z lwagi na Io, że niezwykle trudno jest uz_r'skac tkankę pło-

dową odpowiednią do przeszczepienia ludziorn. przeszczepów

takich dokonano tylko u niewielkiej i]ości osób. \\'ciagu ostat'

nich 16 lat w Colorado dokonaliśmy operacji na 61 osobach, co

stanowi największą ich liczbę w jakimkolrł'iek oslodku na świe-

cie. W tym samym czasie nasi koledzy v' Sz*'ecji zoperowali

około 20 pacjęntów, a zespół z Universiq' oi South Florida
w Tampa zoperował 30 osób. W sumię, na caĘm sq-iecie doko-

nano około 200 takich operacji.
Komórkom macierzystym poświęcają *'iele unagi media

i politycy. My wszyscy jesteśmy uzależnieni od komorek macie-

rzystych, które pozwalaj ą nam pr zeży ć każd1' dzi e n n a s z ego ży-

cia. Miliardy naszych komórek skórnych, naszy'ch biał1ch i czer-

wonych krwinek oraz komÓrek wyścielających nasze jelita jest

zastępowanych każdego dnia ptzez komórki macierz1'ste. kIóre

dzieląc się wytwarzają komórki potomne. Nawet nasz mózg ma

komórki macierzyste, które zastępują komórki podtrz}'mujące

nasz zmysł zapachu i naszą pamięc. W razie wypadku lub ude-

rzetla, mózgowe komórki macierzyste pomagają naprawic

uszkodzenia.
Niestety mózg nie jest w stanie zastąpic komórek dopaminy

w chorobie Parkinsona. W celu ich uzyskania musimy zwrócić
się do komórek macierzystych ludzkiego zarodka, które można

hodowaÓ w naczyniu z tkanką, które następnte, przy spełnieniu

odpowiednich warunkóq możemy próbować przekształcić

w dowolną komórkę ciała.

Dzięki dotacji z APDA (Amerykańskiego Stowarzyszenia

osób z Chorobą Parkinsona), odnieśliśmy już całkiem sporo

sukcesów' przeksztaŁcając komórki macierzyste zarodka ludzkie-
go w neurony dopaminy. Stosując czynniki chemiczne, o któ-

rych wiadomo' że powodują przekształcanie komórek maeierzy-

stych w komórki dopaminy podczas normalnego rozwoju czło-
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wieka, odkryliśmy, że komórki macierzyste zarodka mogą stop-
niowo zmieniać swój charakter w ciągu okresu około cztercchty-
godni i ptzekształcac się w dopaminowe komÓrki nerwowe.

Więlę zostało jednak jeszcze do zrobienia. Musimy znależĆ
sposób zmuszenia większej ilości komórek do przekształcania
się w neurony dopaminowe. Musimy nauczyć się wyciągania
z hodowli jedynie komórek dopaminowych, bez innych komÓrek
zatieczyszczających ten procęs. Musimy również wykazać, że
komÓrki te możfia przeszczepiÓ zwierzęciu, takiemu jak szczur,
j że złagod'zi to objawy choroby Parkinsona. Przeprowadzone ja-

kieś 25 lat temu testowanie na zwieruętach płodowych komórek
dopaminowych utorowało drogę dla pfzeszczepow ludzkich 16

lat temu. Jeśli etapy tę nadal będą wieńczone powodzeniem, to
komórki dopaminowe' wyprodukowane z ludzkich komórek ma-

cierzystych, prawdopodobnie będą mogły byc pt zeszczeptane |u-

dziom za następnych pięÓ lat.

Dla tych, którzy chciellby przecz7Ąac coś więcej na tęmat
ptzeszczepiatia, polecam napisaną przeze mnie i Kimona Le_

rVaya jako współautora popularną książkę zatytułowaną ,,He-
aling the Brain'' (Uzdrawianie mózgu). Jest ona dostępna
w www.Amazon.com. opublikowaliśmy również artykuły nauko-

we w New England Journal of Medicine (8 marca 2001), w Proi
ceedings of the National Academy of Sciences (styczeń 2002)
otaz w periodyku Stem Wells (wrzesień 2004).

o a a a a a a a a a a a o o o o o a a o a a o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a o a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Jak fiąjoterapia może pomóG We Wszystkich
stadiach choroby Parkinsona

Mariella Graziano opisuie w jakisposób fizjoterapia działa jako dodatek do terapii lekowej

\f,/chorobie Parkinsona problemy z chodem, utrzymaniem
V V właściwej postawy i równowagi nie wydają się odpowiadać

tak samo dobrze na lekijak reaguje spowolnienie ruchowe, drże-
nie i sztywność,przy czym w miarę postępu choroby efekty leków
są coraz mniej zadowalające. Tak więc fizjoterapia działa jak do-

datek do terapii lekowej i skupia się na oddziaĘrvaniu choroby
Parkinsona na mobilnośc i wykonywanie codziennych czynności'
nakierunkowując się na główne symptomy jak również i na wtór-
ne zmiany spowodowane sztywnością' brakiem aktyrvności i po-

stawą parkinsonowską.

Złożoność symptomów rozwijającej się choroby wymaga po_

dejścia zespołowego, ktÓre uwzględniałoby wielorakie potrzeby
pacjenta i jego rodziny. Rolą fizjoterapeuty jest zmaksymalizowa_
nie funkcji motorycznej i zminimalizowanie wtórnych komplika-
cji wynikających z braku lub zaniechania wykonyłvania czynno-
ści poprzez rehabilitację ruchową.

ocena i pomiar wyników
W holenderskich wytycznych do fizjoterapii w chP wyróżnia

się zmiany położenia (jak kładzenie się lub wstawarie złóżka)'
postawę, sprawność, równowagę i chÓd jako najistotniejsze ob_

szary, na których skupiają się fizjoterapeuci. Razem z pacjentem

i jego opiekunem, fizjoterapeuta identfikuje problemy moto-
ryczie - ta przykJad nieruchomienie podczas chodzenia lub
utfata fównowagi podczas obracania się przed siadaniem. Pomia-
ry wyników takie jak skala Berga do mierzenia zdolności zacho-
wania równowagi, pomiar czasu W tęŚcie ,,wstań i idŹ'' do oceny
sekwencji przechodzenia od siedzenia do stania, chodzenia, za-

wrócenia i z powrotem do siedzenia, oraz Standardowa Skala
oceny chP do skwantyfikowania ogÓlnych symptomów i ograni_

czeń funkcjonalnych są jednymi z wielu stosowanych mierników.
Po określeniu tych specyficznych problemów, we współpracy

z pacjentem i jego opiekunem ustala się cele funkcjonalne. Ak-
tywna rola pacjenta ijego opiekuna w procesie podejmowania de-

cyzji zwiększajej trafnoŚÓ. Fizjoterapia pomaga pacjentom w zi-

dentfikowaniu ich problemów i poznaniu strategii dawania so_

bie rady, które minimalizują inwalidztwo i podtrzymują autono_

mię.

Fizykoterapia na różnych etapach chP
W początkowym stadium chP nacisk interwencji fizjoterapeu-

tycztej jest położony na utrzymanie funkcji poprzez ponownę

uczenie się motoryki i na niedopuszczanię do komplikacji po-

wstających w wyniku braku lub zaniechania wykonylvania czyn-

ności. W pożnie1szym stadium, nacisk kładzie się na kompensa-

cję/wyrównanie dzięki stosowaniu technik rehabilitacyjnych, ta-

kich jak strategie ruchu i pouiaruania wyłvodzące się z wglądu
w specyficzną naturę niedoborów zwojów podstawy mózgu'

We wczesnym stadium chP obserwuje się tylko pewne oznaki
utraty pełnego zakresu ruchu stawów, zmniejszenia siły mięŚni

i zredukowaną zdolnoŚc do wykonywania ćwiczeń, jakkolwiek

mogą one prowadzić do zmian mięśniowo-szkieletowych' a więc
przyczyntać się do przyjmowania niewłaściwej postawy, bólu sta_

wów i zmniejszenia wydolności sercowo-naczyniowej. JeŚli tego

nie leczy się lub leczy zbyt późno, stają się one główną przyczy'

ną inwalidztwa - czasami nawet bardziej ograniczającego zdo1-

ność do poruszania się niż sama choroba. Co więcej, ćwiczenia
rÓwnowagi zapobiegające upadkom są bardziej efektywne w tym
stadium choroby, kiedy upadki nie stanowiąjeszcze problemu.

Prąrpadek 1

E jest 45łetnim urzędnikiem bankowym ze zdiagnozowaną
tzy lata temu chĘ na agonistach dopaminy w stadium 1,5 we_

dług skali Hoehna & Yahra. W celu dotarcia do miejsca pracy

z parkingu samochodowego, musi przejść kilkaset mętrÓw

iptzejść ptzez dwie ruchliwe ulice. Wieczorem w drodze powrot-

nej jego chód staje się sztylvny i mÓwi, że togi odmawiają mu po-

słuszeństwa.
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W ce1u rozwiązania tego problemu, fizjoterapeuta wykorzy-

stuje wskazówkę poznawczą dla podkreślenia specjalnego ele-

mentu składowego chodu: uderzęnie obcasem. Pacjent mÓwi do

siebię ,,obcas... obcas'' zakażdym uderzeniem obcasa. Przymie-

rzając się do przejścia ptzez ulicę lub czekając na zielone Świa-

tło, przygotowuje się, wykorzystując 1inie narysowane na ziemi.

Strategie ćwiczert kompensacyjnych polegają na rozbiciu zło-

żonych sekwencji ruchowych na wykonanie każdej części składo-

wej ruchu inĄ'lvidualnie i świadomie otaz Ia skupieniu całej

uwagi na tym zadaniu. Do rozpoczęcia następnej części ruchu

używa się sygnałów zewnętrznych. PacjentÓw szkoli się, by unika-

li wykonyrania równoczestych zadart, takich jak wstawanie

zbzesła i rozmawianie lub machanie na pożegnanie.

Przypadek 2

78łetnia kobieta z sześcioletnią historią chŁ w 3. stadium we-

dfug ska1i Hoehna & Yahra, mieszka sama. Cierpi równteż na za-

burzenia wzroku' ogólne zapalenie kości i stawów, cukrzycę, ostat-

nio upadła izachodzi obawa dalszych upadków. Jej ulubiony fotel
jest ustawiony tak, że po wstaniu musi dokonać obrotu o 90"' by

dostac się do kuchni. Włącza przenośny metronom dostrojony do
jęj własnego rytmu i stosuje się do tego rytmu podczas wykory'lva-

nia sekwencji ruchóW którajest podzielona w sposób następujący:

1) kładzie ręce na oparciach fotela, 2) przesuwaje do krawędzi fic-

tela, 3) koncentruje się na podnoszeniu i 4) wstaje, 5) obraca się

robiąc małe kroki w r}'tm metronomu,6) zattzymuje się na chwi-

Ięi7) zaczyna iśÓ do kuchni. Mówi, że czuje się pewnie dzięki tej

strategii i że pomaga ona skoncęntrować sięjej na ruchach.

ZaIeca stę dostosowanie programu ćwiczęń do indywidual-

nych potrzeb i stylu życia danego pacjenta. Program taki może

zawletaĆ cwiczenia elastyczności oraz siły mięśni tułowia i koń-

czyn w celu poprawy zachowania równowagi, chodu, przecho-

dzeniazjednejpozycji do drugiej i zręczności rąk, cwiczenia od-

dychania i wydolności sercowo-naczyniowej, oraz takje czynno-

ści jak jazda na rowerze i chodzenie na spacery; jak również moż-

nazalecić ćwiczenia ekspresji twarzowej i tęchniki relaksacyjne.

Stały nacisk kładzie się na przeciwóziałanie wzorcom parkin-

sonowskim: specjalną uwagę poświęca się rozciąganiu i obrotom

tułowia i kończyn, selektywnemu cwiczeniu mięśni prostujących

i naciąganiu mięśni zginających na rÓwni z poprawianiem posta-

wy parkinsonowskiej.

Wielu pacjentóW pozostawionych samym sobie, nie będzie

wykonpvało swych ćwiczeń właściwie, pfzy czym wynika to po

częśct z natury niedoboru zwojów podstawy mózgu. Przykłado-

wo, podczas badań neurologicznych pacjenci są proszeni o otwie-

ranie i na przemian zamykanie swych dłoni. łpowym zjawiskiem
jest zmniejszanie się amplitudy tych ruchóW ażtiema| do zaprze-

stania. Jest to hipokineza (zmniejszona ruchliwość) i będzie ona
pojawiać się w prawdziwych Ówiczeniach. Jeśli pacjentowi z nie-

symetryczną sztyrvnoŚcią i zmniejszoną zdolnością wykonyłvania

ruchów kolistych kończyną górną powie się, by wykon}ryał ćwi-

czenia polegające na podnoszeniu i obracaniu barkami i pozosta-

wi się go samemu sobie, to często okażę się, że najbardziej do
tkniętym barkiem będzie obracać w mniejszym stopniu niż dru-

gim. Lub może tylko pierwszych kilka ruchów kolistych lvykona

z właściwą amplitudą.

Innym uderzającym spostfzeżeniem jest to' że pacjenci za-

zwyczaj są nieświadomi swej hipokinezy i są przekonani, że wy-

konują swe cwiczenia poprawnie. W celu uniknięcia tego, pacjen-

tom należy uświadomić, w jaki sposób wykonują ruchy i, w mia-

rę możliwości, ułatwić Ówiczenie, na przykład każąc poruszać in-

dywidualnie każdym barkiem. Bardzo przydatnejest lustro, gdyż

umożliwia pacjentom wzrokowe kontrolowanie ich ruchów. Po-

wtarzanie, głośne liczenie lub ćwiczenie w takt metronomu rów-

nież pomaga pacjentowi w ciągĘm wykonywaniu ruchów i dopil-

nowaniu, by cwiczenie było wykony'lvane w pełnym zakresie ru-

chowym.

Strategia ćwiczeń kompensacyjnych
Strategia ruchów kompensacyjnych w1'lłodzi się z przyjrze'

nia się specyficznej naturze deficytu zwojów podstawy mózgu.

Strategia ta polega one na rozbiciu złożonych sekwencji rucho-

wych na części składowe i użyciu sygnałów do zapoczątkowania

i wykonania ruchu. określenia odpowiednich sygnałów dokonu-
je się analizując funkcjonalne problemy pacjenta i uwzględniając

zarówno jego otoczenie' jak i poziom upośledzenia poznawcze-

go. Rozpoczęcie chodu możta ułatwić używa1ąc wizualnego sy-

gnału, takiego jak przeboczenie linii lub zrobienie kroku w bok
ptzedrozpoczęciem marszu. Sygnał dŹwiękowy, taki jak r7'Lmicz'

ne liczenie pomaga w utrzymaniu kroku o normalnej długoŚci.

Sygnał poznawczy, taki jak wyimaginowane linie na podłodze

przy przechodzeniuprzez małe przestrzenie może zapobiec znie-

ruchomieniu i utracie równowagi.

SygnaĘ są skuteczne, gdyż skupiają uwagę na danym zadaniu

i pomagają zapoczątkować i utrzymac ruch przez złożoną se-

kwencję, kompensując brak wewnętrznych sygnałÓw od zwojÓw

podstawy mózgu. Podane przypadki ilustrują sposób' w jaki mo-

gą one dztałać.

Zapobieganie i postępowanie
w przypadku upadków

W miarę rozwoju chP zwiększa się ryzyko upadkÓw, maleje za-

ufanie do zachowania równowagi i tak jak wszystkie osoby, które

upadają, pacjenci mają tendencję do zmniejszania ryzyka upadków

ptzez ograniczanie swych czynnoŚci. Program zapobiegania upad-

kom polega na Ówiczeniu chodu i równowagi, przywróceniu właści-

wej postawy, wydolności sercowGnaczyniowej oraz Ćwiczeniu tech-

nik przechodzenia z jednej pozycji do drugiej. Do dostosowanych

do pacjenta środkow zahcza się wybÓr i cwiczenie w uż}vaniu przy-

rządów ułatwiających chodzenie, dobór odpowiedniego obuwia

i usunięcie niebezpiecznych miejsc w domu. Kładzie się nacisk na

unikanie wykonywania dwóch zadań podczas obracania się, instru-

owanie osób, by ,,zaakceptowaĘ'' blokadę ruchu i poczekały na jej

ustąpienie przed prÓbą podjęcia chodu.

Edukacja opiekunów
Zdolność do koncentracji, pamiętania i posługiwania się stra-

tegiami ruchu i do wybrania odpowiedniego sygnału w odpowied-

nim momencie maleje w miarę postępu choroby, a pacjent w co-

raz większym stopniu staje się uzależniony od opiekuna. Na tym

etapie, interwenc1a fizjoterupii może próbowaÓ pokonać ten pro-

b\em ptzez uczenie opiekuna' by korzystał ze strategii rucho-

wych. Pomaga to rÓwnież zmuejszyć stres opiekuna, jego obawy
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Lekarstwa na Ghorobę Parkinsona

Jeśli sĘszałem to raz, sĘszałem to sto razy i założę się, że jeśIi nie pytałeś o to, to przynajmniej
myślałeś o tym. Ale co można odpowiedzieć? Jak my, zawodowi lekarze, możemy utrzymać dopa-
minę (i inne neuroprzekaźniki) na poziomie zbliżonym do normalnego, jeśti nie przepiszemy więk-
szej ilościtabletek? l jakich tabletek?

f-1laczego niektóre tabletki trzebabrać cotrzy godzlny, inne co
LJ cztery godziny. co sześc godzin, 1eszcze inne co osiem go
dzin, co 12 godzin, a leszcze inne ruz dziennie? Dlaczego niektG
re w trakcie jedzenia, a inne bez jedzenia? Czyż nie jest to mylący
i skomplikowany sposób zycia?

Niektóre odpowiedzi są łatwe; inne nie. Może pomogłaby zna-
jomość zasady akty.wnego działania lekarstw i pewnych prostych
podstaw wydalania leku z organizmu.

W przypadku, kiedy dany lek (na przytJad Ldopa) nie trwa
długo w organizmie, należy zażywac go bardzo często, lecz wów-
czas należy upewnic się, że został wchłonięty i przetransportowa-
ny tam, gdzie jest potrzebny w organizmie. - I spowodować, by
działał szybko, doktorze - Hmmm. No dobrze; to czym obęcnie
dysponujemy?

Apomorfina (Apokyn@) podawana jest w postacl zastzy-
kólv i zaczyna szybko óziałać, zazwyczaj w 5 do 15 minut, ale rów-
nież zutywa się szybko, zazwyczaj w mniej niż godzinę.

Nie lubisz nakłuwania się mniej więcej co godzinę? W porząd-
ku; no to jesteśmy znowu przy tabletkach. Parcopa@ to rozpusz-
czające się w ustach tabletki z karbidopą/lewodopą. Łatwo się je
zaźrywa, gdyż nie potrzeba wody;Iecz nie działająszybciej niż zwy-
kłe tabletki z karbidopą/lęwodopą (Sinemet@), ale też nie dztała-
ją dłużej. Ząleta: rozkJadają się w ustach.

Zwykła karbidopa/lewodopa (Sinemet@). w większości
przypadków tabletki te zaczynajądziałać w ciągu 30 minut, a ich
óziałanile trwa 3-4 godzin (dłużej w początkowej fazie choroby).
Zaleta: Dobry standardowy lek stosowany w leczeniu choroby par-

kinsona.

Karbidopa/ewodopa o przedłuźonym działaniu (Sine-
met CR@)' Zaczyna działać w ciągu 40_60 minut, może działaĆ
przez cztery do oŚmiu godztn za1eżnie od tego, jak długo choruje
się na Parkinsona. Zalęta'' Ciągłe uwalrrianie przez dłuższy okres.

Agoniści dopaminy Pramipexol (Mirapex@), Ropinirol (Re_

quip@), Pergolid (Permax@), Bromokryptyn a (P arlodel@). Zale-
ta: Dłużej trwają w organizmie.

Imhibitory COMT Entakapon (Comtan@), Tolkapon (Ta-
smar@). Btać zkażdą dawką Sinemetu (Comtan) hlb trzy razy
dziennie (Tasmar). Zaleta: wydłużają działanie Sinemetu.

Selegilina (Eldepryl@). Jedna tabletka przed południem,
jedna w południe. Zaleta: wydłuża działanie Sinemetu.

Rasagilina (Agilect@). Lek jeszcze niedostępny w USA. Jed-
na tabletka dziennie. Zaleta: wydłuża działanie Sinemetu, przyj_

mowany raz dzientie, ma te same zalety, co Comtan.

- Tak, tak. Znamtę wszystkie tabletki. Czy istnieją tujeszcze
jakęŚ inne możliwości?

Plastry: Są plastry do naklejania na skórę z lekami uśmierza_
jącymi ból' regulującymi ciśnienie krwi i innymi lekami. Na szczę-
ście opracowano plaster z agonistą dopaminy, który obecnie jest
poddawany procesowi zatwterdzetia przez FDA. oczekujemy, że
będzie dostępny w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Za|eta:BEZ
TABLETEK!! ! Stosowanie ruz dziennie.

- Doktorze, mój kuzyn ma pompę insulinową na swoją cu-
krzycę, a ja mam syna ze stwardnieniem rozsianym, który ma
pompę Baclofen@; kiedy wymyślą pompę z dopaminą?

odpowiedŹ: - Nie wiem - ale to wcale niegłupie, prawda?
Mieć ciągłą dostawę dopaminy pompowanej do organizmu z od_
powiednio dobraną szybkością...

Dobrą wiadomością jest, że obecnie prowadzi się badania nad
pompą stale dozującą karbidopę/lewodopę do organizmu pacjen-
ta... Powiadomię o wynikach.

Tak w paru słowach można określic aktualne formy ,'dostar-
czania leków''.

Jest kilka podstawowych zasad, ktÓre wszystkie osoby chore
lub pracujące z chorymi na Parkinsona muszą rozumieć.

Po pierwsze: jest to choroba postępująca. Podczas gdy cały
czas prowadzi się obiecujące badania, to jak dotąd' żaden lek nie
potrafi powstrzymac procęsu obumierania komórek mózgu.
W wyniku tego następuje ciągła utrata dopaminy w mÓzgu. Im
dłużej trwa choroba Parkinsona, tym mniej dopaminy produkuje
mózg. Im mniej dopaminy produkuje mozg, tym trudniej jest za_

stąpić ją lekami.
Po drugie: mózg jest przyzwyczajony do stosunkowo stałego

poziomu dopaminy potrzebnej do właściwego jego funkcjonowa_
nia i funkcjonowania organizmu. Zbyt .v'nelę dopaminy powoduje
nadmierną aktylvnośc ruchową, zbyt mało dopaminy powoduje
brak ruchu i pojawianie się drżenia. Ważne jest również zrozu-
mteÓ, że zbyt wielkie fluktuacje poziomu dopaminy ,,trenują''
mózgw kierunku bycia bardziej ,,wybiórczym'' i ,,wyspecjalizowa_
rrym'' ptzy określaniu zbyt niskiego, właściwego i zbyt dużego po'
ziomu dopaminy' I oczywiście, skoro mózg produkuje coraz mniej
dopaminy, jej poziom w ęotaz większym stopniu zależy od zairy-
wanych tabletek.

Po trzecie: zakażdym razem, gdy przyjmuje się lek, musi on
zostać wchłonięty przez krwiobieg, kiedy to organizm rozpoczyrLa
jego rozkładanie i wydalanie. Na skutek tego, ilośĆ leku we krwi
zwiększa się od niskiego (nieefekty'wnego) poziomu do poziomu
efektywnego, a następnie do wysokiego (za dlżego) poziomu, by
stopniowo spaść do poziomu nieefektywnego. Różne leki przeby_

wają w organizmie przez tożne okesy czasu i może upłynąć 2-5
dni, zanim dany lek osiągnie stabilny (staĘ) poziom/stan równo-
wagi... i to tylko wtedy, kiedy lek ten przyjmuje się zgodnie z zale-
ceniami.
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Jeśli zna się te trzy zasady, to można zrozumieć d|aczego,

w miarę upływu czasu,Lekarze zwiększają iloŚc i dawki lekÓw; dla_

czego lekarze mogą powiedzieć' by leki brać częściej; i dlaczego

lekarzę chcą, by leki brać w sposÓb ruetelny czyIi zgodny z zalece'

niami. Spróbuję to w1tłumaczyÓ'

Ideałem byłoby utrzymanie dopaminy na ,,stałym'' poziomie.

Zatem dobtzę byłoby dany lek pobierac stale (innyni słowy: po_

bierac lek za pomocą pompy lub plastra); ale z uwagi ta to, że

większoŚć lekÓw jest w postaci tabletek, oznacza to konieczność

brania tabletek co godzinę. Nie jest to możliwe, dlatego powinno

się brac tabletki o przedfużonym działaniu. Tabletki te zavnęrają

agonistów dopaminy (Pergolid, Pramipexol, Ropinirol i Bromo-

kryptynę). Pomimo tego, że tabletki te pomagają i we wczesnym

stadium choroby mogą wystarczac, tojednak są dosyc słabe. Dla-

tęgo, z upływem czasu' muszą być dodawane inne tabletki, które

zastępują dopaminę (z uwagi na staĘ zanik komórek mózgu pro-

dukujących dopaminę).

Często stosuje się Sinemet o stałym uwalnianiu (Sinemet CR)
w celu podniesięnia ogólnego poziomu dopaminy, próbując nie

dopuścić do fluktuacji jej poziomu. Można również stosować Si-

nęmet o natychmiastowym uwalnianiu, ale z uwagi na to' że nię

dzlała orł długo, fluktuacje dopaminy mogą byÓ całkiem drama-

tyczle. Prowadzi to do długoterminowych efektów ubocznych

znanych jako dyskineza i nagle ,,zlirycie się'' (innymi słowy: mÓzg

staje się zabardzo wybiórczy...). W celu uniknięcia tych efektów

ubocznych, wymagane jest częstsze dawkowanie. Czasami nawet

co trzy godziny!

W celu wydłużenia działattia Sinemetu (innymi słowy: zredu-

kowania fluktuacji poziomu dopaminy) często dodaje się Com-

tan. Powoduje ot, że orgarłizm nie może rozłożyć Sinemętu tak

szybko, utrzymując dopaminę na bardziej stabilnym poziomie. Se_

legelina i rasagilina również powodują dłuższe utrzymyrvanie się

dopaminy, lecz w większości przypadków wtedy, kiedy jest w mó_

zgu, anie wtedy, kiedy znajduje się w pozostałej częŚci organizmu.

oaaaaaaaaooaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaooaoaoaoooaaaoaaaaaaaaaaaa".."oo""'o""'o'

Slinienie się
Codziennie przełykamy ponad 5OO razy i produkulemy okoto 2,5litra śliny. Niekiedy osoby z cho-

robą Parkinsona zauważaią, że nie połykaią swej śIiny tak często iak powinny i, że może to powo-

dowac ślinienie się. Przyjrzylmy się temu, co moŻna zrobić, by pomóc.

ó[ni"nie się jest częstym problemem doświadczanym przez

Do.oby z chorobą Parkinsona. Nie pojawia się on z uwagi na

zwiększone wydzielanie śliny, lecz z uwagi na to, że spowolniona
jest naturalna tendencja do przełykania (nawet wtedy, kiedy dana

osoba nie je). To' w połączeniu z pochyloną, złą postawą i trudno_

ścią z trzymaniem ust mocno zamkniętych, wpĘłva na kontrolę

Śliny w ustach' W rezultacie, ma ona skłonnoŚc do gromadzenia

się w ustach i zamiast być pobkaną może wyciekać.

Ślinienię się często jest bardziej zauważa|te, jeśli koncentru_

jesz się na takich zajęciach jak pisanie. Może ono być bardzo krę_

pujące i często pozbawia daną osobę chęci do wychodzenia lub

przyjmowania gości.

Co można zrobić?

Problem jest spowodowany nie dośc częstym poĘkaniem śli-

ny. Pomóc może pamiętanie o przeĘkaniu. Nięktóre osoby uwa-

żająza przydatne noszenie znaczków wydających sygnały co 30_

40 sekund (przypominające o przełykaniu). Jednakże, sygnaĘ te

mogą być słabo sĘszalne i po pewnym czasie możesz się do nich
przyzwyczaić tak, że zupehrie przestaniesz je sĘszeć. Guma do

żlciamożę pomóc, gdyż przypomina o przeĘkaniu.

Możesz również w1próbować następujących technik:

Zactśnij wargi najmocniej jak tylko potrafisz, utrzymaj je tak

licząc do cztercch, a następnie zwolnij. Powtórz to pięć razy.

Rozciągnij wargi w szerokim uśmiechu, utrzymajje tak licząc

do czterech, a następnie zwolnij'
Ściągnii wargi tak, jakbyś miał zamiar g'wizóaÓ lub pocałować

kogoś. Utrzymaj je tak, aż policzysz do czterech, i następnie zwol_

nii.

Pomyśl o swojej postawie - jeśli pochylasz się do przodu'

a twoje wargi są częŚciowo otwarte, to ślina będzie wyciekałabez
przeszkód jeśli nie będziesz ptzeĘkał dostatecznie często.

Czy można temu jakoś ZarLdZić?

Terapeuci mowy i języka mogą pomóc doradzając techniki

i ówiczęnia ułatwiające bardziej funkcjonalne przełykanie. Skiero
wanie do terapeuty mowy można uzyskać od lekarza pierwszego

kontaktu, konsultanta szpitatnego lub pielęgniarki specjalizującej

się w chorobie Parkinsona. JednakŹe, kryteria akceptowania skie-

rowań mogą być rÓżne w zależnoŚci od branĄ'

Jakie leki mogą pomóc?

GłÓwne symptomy choroby Parkinsona mogą oddziaĘwać na

zdolnośc do przęłykania' Z:wa|czając te symptomy tradycyjnymi

lekami przeciwparkinsonowskimi możesz spostrzec, że częstośc

przeĘkania wzrasta, dzięki częmu zmniejsza się ślinienie.

Samo ślinienie jest problemem trudnym do zwalczenia. Są le_

ki, którę wysuszają usta takie, jak leki przeciwcholinergiczne (np.

trihexiphenydil), lecz mogą one wywoł}rvać dezoientację, szcze-

gólnie u osÓb starszych.

Plastry ze skopolaminą mogą okazać się użyteczne' Iecztakżę,

nie każdemu odpowiadają, gdyż mogą powodowac dezorientację

i ospałość'
Czasami wstrzyknięcie toksyny jadu kiełbasianego (botoxu)

do gruczołów ślinowych osób z siln}'rn ślinieniem się może okazać

się bardzo skuteczne. Zastrzykl' te należy povłtatzać co trzy mie-

siące przy czym czasarni trudno jest wyzrnczyć właściwą dawkę.

Przy zby't małej dawce problem pozostanie, przy zbyt dużej usta

pozostaną zbyt suche, co jest bardzo nieprzyjemne.
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Zaburzenia snu

Aż 98% osób z chorobą Parkinsona cierpi co jakiś czas na zaburzenia snu. Mimo to, symptomy
często pozostają nierozpoznane i nie są leczone. W niniejszym artykule skupimy się na trzech pre
blemach neuropsychiatrycznych - lub zaburzeniach snu - ktÓrych możesz doświadczać.

Szybkie ruchy oczu we śnie
Zablrzetle cz1łrności szybkich ruchów oczu może być przy-

czyfiąprzerwania snu. Podczas snu z szybkimi ruchami oczu (fa_

za najgłębszego snu) osoby mogą zachowywać się w sposÓb nie-
zwkły. Mogą energicznie poruszać rękami i nogami, navłet zada-
jąc sobie urazy. Mogą rÓwnież wołać i wtzeszczeć ptzez sen.Dzie-
je się tak, gdyż osoby te mogą podświadomie odgrywać jakieś ro
le w gwahownych snach' które mogą potem pamiętac lub nie.

JeŚli dana osoba z chorobą Parkinsona lub jej partner zauwa-
żą jakiekolwiek nienormalne zachowanie podczas snu takie, jak
przebieranie nogami, mówięnię lub zadawanie sobie urazów, po
winny powiedzieć o tym lekarzowi' gdyż może to wskazyrvać na
zaburzenie czynności szybkich ruchów oczu.

ZWe sny, koszmary, halucynacje
Zpve sny spotyka się często u osób leczonych lekami dopami_

nergicznymi i nie zawsze są one istotnym problemem. AJe jeśli sny
są wyczerpujące lub stają się coraz gorsze, powinno się poszukac
porady.

Napady paniki
Napady paniki w okresie ,,off' mogą pojawiać stę aż l 40%

osób z chorobą Parkinsona. Dana osoba możę czuć się spaniko
wana, szybko oddychaÓ' pocić się i stac się pobudzoną - w niektó_

rych przypadkach' napady są tak ciężkie, że osoby te boją się, że
zaraznmrą. Napady paniki mogązdarzać się nocą i zaburzają sen.

Podnieść się może wówczas ciśnienie krwi i częstośc akcji serca

oruzmogą pojawić się palpitacje. Skuteczne zwalczanie okresÓw

,,off' przez zaĘcie leków dopaminergicznych (działających z do-
paminą) takich, jak apomorfina lub lewodopa o kontrolowanym
uwalnianiu często okazuje się skuteczne. Niektóre osoby mogą
wymagac leczenia lekami zmniejszającymi niepokój.

Jak leczy się zaburzenia snu
w chorobie Parkinsona?

To zaleĘ od przyczyny tego problemu. Nocne halucynacje
często występują jako wtórny efekt przeciwparkinsonowskich 1ę_

kÓw branych na noc lub innych cz1mnikÓw takich, jak infekcje'
Ważne jest przedyskutowanie zlekarzęm pierwszego kontaktu lub
pielęgniarką specjalizującą się w chorobie Parkinsona fieśli jest ta-

ka) trudnoŚci związanych ze spaniem. ByÓ może' na specjalne le_

czenie, będzie tzeba udać się do neurologa lub geriatry specjali-
zującego się w chorobie Parkinsona. Korzystając ze skali snu dla
choroby Parkinsona może on określić przyczyny zaburzeń snu.

Jeśli przerylvanie snu jest spowodowane problemami neuropsy_

chiatrycznymi (takimi, jak halucynacje) lub nienormalnym zache
waniem (takim, jak przebieranie nogami, poruszanie się' głośne

mówienie przez sen) w czasie snu, to zalecane jest specjalistyczne
leczenię (u neurologa lub geriatry specjalizującego się w chorobie
Parkinsona). W niektórych przypadkach można skonsultować się

także z neurologiem specjalizującym się w zaburzeniach snu.

aooaaooooaoaaoooooooaoaaaaaaaatoaoaaoaaaaaaaaaoaoaaaoaaaaolaaaaaaoaaaaaaaaoaaoooooooa
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W trosce o twoje stopy
osoby z chorobą Parkinsona mogą mieć skłonności do problemów ze stopami. W niniejszym

artykule omóWiono najczęściej spotykane problemy oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

\I/płv* choroby Parkinsona na stopy jest różny u różnych
V Y osób' ptry czym problemy mogą być spowodowane trudno

ściami w chodzeniu (w sposobie poruszania się chorego), posta-

wą i ograniczeniem ruchów.

Tym i innym codziennym problemom zwtązanym z pieięgna-

cją stóp' takim jak odciski, ztogowaciała skóra i wrastające pa-

znokcie można zaradzić udając się do podiatry (zwanego również
chiropodystą - lekarzem zajmującym się pielęgnacją stóp). Jeśli
nawet nie stwięrdzi się nienormalnego funkcjonowania stopy, to
problemy te mogą powodowaó dolegliwości i mogą wyrłierac szko-
dliwy wpływ na zdolnoŚc poruszania się danej osoby, zwiększając
ryzyko upadku.

Czym zajmuje się podiatra?
Podiatrzy zajmują się wszystkimi aspektami pielęgnacji stóp,

nie wyłączając funkcjonowania stopy podczas chodzenia' rozwią_

zują wszelkie problemy zwlązane z chodzenięm i współpracują
z ftzjoterapeutami w zakresie ruchliwości i zapobiegania upad-

kom. Podiatra może również dobraÓ utządzenia, które łagodzą ból
stopy czy nogi oraz poprawiają chód, jak rÓwnież dobrac wkładki
do butów czy wkładki przeciw płaskostopiu.

Jakie są najczęściej spoĘkane problemy
ze stopami?

osoby z chorobą Parkinsona mogą mieć trudności spowodo-

wane sztywnością, skurczem mięśni i zmienionym sposobem po
ruszania się. Sztywność i/lub skurcz szczególnie mięśni łydek mo_

że zmniejszyć zdolność do zglnania stawu skokowego, wpływając

na pochłanianie wstrząsu spowodowanego kontaktem z podło_

żem. To z kolei może prowadzić do problemów z uciskiem' obja_

wiających się nadmiernym zrogowaceniem skóry na podeszwach.
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W chorobie Parkinsona długość kroku może zmniejszyc się,
a ilość czasu, w którym obie stopy stykają się z podłożem zwięk-
sza się. Może to miec wpływ na utratę równowagi i przyjmowanie
niewłaściwej postawy. Normalna czynnoŚc chodzenia polega na
uprzednim dotknięciu podłoża piętą, a następnie odbiciu się pal_

cam| Z uwagi na sztywność stawu skokowego, osoba cierpiąca na
chorobę Parkinsona może utracic ten normalny schemat ruchu
pięta _ paice i może u niej zacząc dominowac ruch bardziej posu_
wisty. Ten sposób poruszania się, bardziej przypominający płasko-
stopię, może powodować bÓle stóp, nÓg i kolan, jak również
znacznte zmniejszyć zdolnośc stóp do pochłaniania wstrząsów
spowodowanych kontaktem z podł.ożęm.

Dystonia a podkurczanie palców stóp
Skurcze mięśni i dystonia doświadczane przez osoby z choro_

bą Parkinsona są często odczuwane w stopach. Skurcze mięśni
mogą powodowac podwijanie się palców stóp w sposób szponia-
sty. Czasami, staw skokolły może rcwnież wykręcic się do środka,
powodując powstanie parcia na zewnęIrzną stronę stopy. Może
również dojśc do ',hiperekstensji'' - nadmiernego wyprostu duże-
go palca powodującego, że będzie on dotykał i ocierał się o but.
Czynniki te mogą miec wpływ na pewne części stopy nle przyzwy-
czajone do wlrzymywania takich nacisków.

W niektórych przypadkach dystonię można połączyc z \ecze-
niem choroby Parkinsona. Należy zawsze przedyskutować dany
sposób leczenia zlekarzęm lub z osobą specjalizującą się w pielę_
gnacji chorych na Parkinsona. Twój podiatra może również dora_
dziÓ ci w kwestii leczenia podwijania się pa1ców nóg.

Dystonia może również wpływac na ścięgno Achillesa znajdll-
jące się z tyłu pięty' powodując jego podkurczenie i ściągnięcie
stopy do pozycji skierowanej w dół' Jest to jeszcze jedna z możIi-
wych przyczyn,,chodzenia na palcach".

obrzęk
Może również dojść do obrzęku stóp, przy czym jest on za_

zwyczaj z:wiązany z powolnością ruchów (bradykinezą). System
kłążenia zależny jest od ruchów nÓg, które pchają krew do góry
do serca. Jeśli dana osoba ma ograniczone ruchy, żyły stają się

przekrwione' co powoduje, że pewna ilość pĘnu wycieka, zbiera_
jąc się w tkance stóp.

Efekt ten' zwany obrzękiem, zazwyczaj powiększa się w ciągu
dnia, a zmniejsza się w nocy. Jest powszechnie rrazryat:ry,,obrzę-
kiem posturalnym'', gdyż ciążenie powoduje gromadzenie się pły-
nu' I chociaż sam obrzęk jest łagodny, to niektóre osoby opisują
swe nogi jako ciężkie i mogą mieć trudności z wzuciem zbyt cia-
snych butów.

Ten rodzaj obrzęku zazuryczaj zmniejsza się, kiedy danej oso.
bię z chorobą Parkinsona przepisze się odpowiednie leczenie,
a sam chory stanie się batdztej ruchliwy. Lężęnie na płask przez
jakiś czas w ciągu dnia z nogami lekko uniesionymi może również
pomóc w odprowadzeniu nadmiaru płynu. Czasami środki mo
czopędne mogą pomóc w usunięciu nadmiaru pĘnu z ctała przez
zwiększenie ilości wydalanęgo moczu.

Co może pomóc?
Dobrze dobrane obuwie może rzeczywiście pomóc. Idealne bu-

ty powinny mieć niski szeroki obcas i byc wiązane na górnej części
stopy blisko stawu skokowego' Sznurówki, zapięciana rzepy lub pa_

sek z klamerką są dobrymi sposobami wiązania. Noski butów mu_
sząbyć na tyle duże, by mozna było swobodnie poruszac palcami.
Ciężar butów może mieć znaczenie, jeśli masz problemy z zap>
czątkowaniem ruchu' Im lżejsze buty, tym 1epiej. Często idealne
jest obuwie sportowe wykonane z naturalnej lub oddychającej tka-
niny. Miękka wkładka może pomóc w pochłanianiu wstrząsów.

Twój podiatra może przeszkolic cię w napinaniu i cwiczeniu
twych mięśni w ce1u zmniejszenia wpĘrłu ich sztyłvności czy
przykurczu na stopy. osoby pielęgnujące chorych mogą przeszko_
lic się w zakresie prostych technik masażu poprawiającego ruchli_
wośc i krążenie. W poniższej ramce podano przykJady Ćwięzen,
które mogą się przydać. Wykonane dla konkretnego chorego urzą-
dzenie plotetycznebędzie również rozkJadało siły kontaktu z pod-
łożem na całą podeszwę stopy, i poprawiając chód, pozwoli na
bardziej efekt1v'ną placę stopy i mięśni łydki.

Jeśii chodzi o podkurczanle palców nóg, twój podiatra może za-
proponowac uĄlł anie,'łfmowanej silikonowej,,szyny" zapobiega-
jącej pogarszaniu slę s1tuacji i stanowiącej opór dla palców W trud-
niejszych przypadkach rozri iązaniem j est zabieg chirurgiczny.

l. Stawanie na czubkach palców
Stań ze stopami ustawionymi równolegle i prątrzymując się jakiegoś stabilnego mebla dla równowagi, podnoś się powoli
rto góry i opuszczaj do dołu na czubkach palców nóg. W ten sposób ćwiczysz mięśnie nóg i wzmacniasz mięśnie stóp.

2. Rozciąganie podeszry stopy
W pozycji siedzącej napinaj i rozciągaj stopę do możliwie najprostszej linii z nogą.

3. Obracanie stopami
Będąc nadal w pozycji siedzącejo napnij jeltilą stopę i obracaj nią powoli w stawie skokow1m, starając się nakreślić duĄm
palcem jak najszersze okręgi. obracaj stopą najpierw w jedną stronę' potem w drugą.

4. Uruchom palce nóg.
Pozostając w pozycji siedzącej, oprzyj stopy o podłogę. Poruszaj palcami do góry i do dołu.
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Jeśli żyjesz z chorobą taką jak choroba Parkinsona, nie ma po_

rl wodów. dla których powinieneś zostawać w domu i nigdy nie
wychodzić. Powinieneś nadal być w stanie odwiedzać ptzy1acioł,

których zazurycza1 odwiedzałeś, chodziĆ do miejsc' do których
chadzałeś i robić większość rzeczy, które miałeś w zwyczaju robiÓ.

Wszystko to będzie oczywiście wymagało większego wysiłku i po_

czynienia pewnych adaptacji, ale ptzy bardzo uważnym planowa_

niu. można tego dokonac.
Mottem jest 

''bądź przygotowany''. Słowa te, zawattę w wielu
przewodnikach na całym świecie, mogą być kluczem do wielu
wspaniaĘch dni i wieczorów spędzonych poza domem. Sukces
twojego wyjścia nie jest tak bardzo związany z miejscem, do któ_

rego chcesz pójść' ani teżztym, kogo lub co chcesz zobaczyĆ;to
raczej kwestia uprzedniego planowania i przygotowania. Będziesz
bard'ziej przekonany do wyjścia i lepiej przygotowany do zmięrze-
nia się z ewentualnym kryzysem, jeśli opracujesz plan.

ByÓ może będziesz chciał zadaÓ sobie następujące pytania:

Ludzie

o Jeśli wychodzisz gdzieś z innymi osobami, to ile one wiedzą
o twojej chorobie?

O Czy muszą wiedzieÓ, że masz Parkinsona?
o Czy będą wiedziały,jak ci pomóc w razie potrzeby?
O Jakiego rodzaju wsparcia będą potrzebowały od ciebie?

Miejsce spotkańa

o Czy byłeś j:użtam?

O Czy musisz wiedziec, czy jest ono dostępne dla ciebie, czy nie?

Transport

o Czy załatwiłeś sobie powrót do domu o określonym czasie?
O Co będzie, jeśli osoby' z ktÓrymi jesteś, zdecydują się wrócić

z klubu do domu wcześniej, a ty będziesz chciał pozostac do
końca?

o Czy wiesz, jak wrócisz do domu?

Zostanie na noc

O Stanęło na tym, że zostajesz na noc, choc nię planowałeś tego.
Czy jest ktoś, kogo należałoby zawiadomic? Partner, opiekun,
przyjacie| lub sąsiad?

,,Poszłam do kina z ptzyjacilelem, ktory przyprowadzlł ze
sobą swojego, niezbyt dobtze znanego mi przyjaciela. Mniej
więcej w połowie filmu postanowiłam skorzystać z toalety. Gdy
weszłam do kabiny wpadłam w fazę <off> (wyłączenia spowo-
dowanego brakiem leku). Zajęło to trochę czasu i w końcu wy-
szłam z kabiny po pół godziny.

Wyiście z domu
Wyjście do kina, pubu lub nawetW celu odwiedzenia przyjaciół może być dużym Wyzwaniem dla

osoby cierpiącej na chorobę Parkinsona. Ale są sposoÓy i środki zapewniaiące miłe doświadcze-
nia W razie Wyruszenia na miasto. Karen Gavin, maiąca Parkinsona od 13 lat, dzieli się swymi sekre-
tami, jak cieszyć się hulaniem' Używajżycia!

Wracając na film natknęłam się na znajomego mego przy-
jacieia' W chwili, kiedy otworzył usta, by coś powiedziec, z ra-
diowęzła dal się słyszeć komunikat: <Karen Gavin jest proszo-

na o zgłoszenie się do kasy>' Podczas gdy mój przyjaciel po-

szedł kupić sobie loda, jego znajomy skontaktował się z kierow-
nikiem kina, zmartwiony, że tie ma mnie tak długo. Wiedział,
żę mam Parkinsona, Iecz nie wiedział' że w toaletach mam
w zwyczaju wpadac w fazę <off>.

Kiedy zaczęłam się tłumaczyÓ' mój przyjactel zwrócił się
do kierownika kina i zażartował.

- Już w porządku, zabieramy ją do kina tylko raz w tygo-
dniu!"'

,,Sześcioro przyjactół i ja świętowaliśmy w eleganckiej in_

diańskiej restauracji urodziny jednego z moich przyjactoł.
Pod koniec posiłku zamówiłam napoje. Poprosiłam grzecz-

nie o <sześć kaw>' ale już dwie minuty później okazało się, że
zostałam źIe zrozumiana - byłam w fazie <off> i moja mowa by-
ła nieco niewyraźna Kelner przyniÓsł nam szęŚĆ Kulfis (indiań-
skie lody) ładnie podanych na tacy. Nie wiem, komu pierwsze-
mu opadła szczęka' mnie czy kęlnerowi'

Jeden z moich przyjaciół zak;rzyknął

- Kto pozwolił Gavin zamówić napoje? Wszyscy wybuchli
śmiechem. Humor jest wspaniałym narzędziem użyaecznym
w tych specjalnych momentach parkinsonowskich! "

Podstawowe rzecTy przy wyjściach

L€ki - weŹ więcej niż wynosi zapas na jeden dzień, tak na
wszelki wypadek. W portfelu lub portmonetce miej aktualną listę
branych obecnie leków w razie taglego przypadku.

Telefon komórkowy - sprawdŹ, czytwoj telefon jestnałado
wany i czy ma w pamięci numer WRNP (w razie nagłego przypad-
ku). Jest to numer osoby, którą wybrałeś do kontaktowania się
służb ratowniczych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Duży tłum - jeśli masz trudnoŚci w ptzedzieraniu się przez
tłum ludzi, postaraj się o kogoś, kto będzie szedł bezpośrednio
przed tobą, torując ci przejście.

Teatr - rezerwuj miejsca na końcu lub blisko końca rzędu. Bę-
dzięsz miał więcej miejsca do manewrowania nogami. Będziesz
mógł wstac i usiąśc nie przeszkadzając nikomu i szybko wyjśÓ, je-

śli będziesz musiał.

Ujawnianie się
z chorobą Parkinsona

Wielu osobom z chorobą Parkinsona wydaje się' że obracając
się w towarzystwie są obserwowane i to powstrzymuje ich od za_

puszczanta się w nieznane, chyba że jest to absolutnię konieczne.
Ęmczasem prawda jest taka, że większoŚć napotkanychptzez cie-
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bie osÓb będzie zbyt zajęta swymi własnymi problemami łciowy-
m| by cię w ogÓle zalwaĘć.

W tej sytuacji mógĘś zadać sobie pytanie: ,,Co możę się zda-

rzyć złego' jęśli odkyją moją chorobę?'' Zazu"yczaj ludzie chcą
pomóc, jeśli widzą jak kloś walczy, potrzebując pomocy. Nie mG
wiąc im dlaczego na przykład trzęsiesz się, pozostawiasz ich po
prostu w domysłach i często będą czuli się niezręcznie nie wie-

dząc w jaki sposób, kiedy i czy w ogóle mogą ci pomóc.

Powiedzenie ludziom 
',to, 

co powinni wiedzieÓ'' może uczynić
wyjście mniej stresującym i o wiele przyjemniejszym. Możesz po-
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Chcielibyśmy usłyszeć twoją opowieść:
Powiadomienie kogoś o twojej chorobie Parkinsona jest czymś, do czego możesz się przygotować.Decyzja o powiedzeniu tego

komuś należy zawsze do ciebię, a dobranie odpowiednich słów może to znacznie ułatwiÓ

ChcieliĘśmy usĘszeó od ciebie, w jaki sposÓb powiedziałeś komuś o swej chorobie; od członka rodziny do kogoś zupełnie ob-

cego, kiedy byłeś na zakupach. W następnym numerze podamy twoje rady.

Swoje opowiadanie wyślij do:

Stołeczne Stowarzyszenie osób z Chorobą Parkinsona, 02_507 Warszawa, ul. Wołoska 137, lub na podany na ostatniej stronie ad-

res e-mailowy.
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Zdrowie i dobre samopoczucie
- Ghodzenie cd

Fizjote rape utka B han u Ram aswamy an al izu j e taktowan ie two i ch krokÓw.

azwyczaj nie musimy myślec o akcie chodzenia, gdyż nasz
mÓzg za|tczatę czynnośc do zadai, które próbujemy wykony_

waĆ bezwiednie. Przykładowo, jeśli wychodzisz do sklepu na rogu,

by kupić jak zwyhe gazetę na weekend, mózg prze1dzie na autopi_

lota; zmienisz buty na zewnętrzne i weźmiesz płaszcz, upewnisz
się, czy masz pieniądze i klucze do domu' a następnie wyjdziesz.

Mózg obliczy odległość i prędkość, spowoduje, że ominiesz dziu-
ry w chodniku i po uprzejmym ,,dzień dobry'' rzuconym sprzedaw-
cy' kiedy będziesz płacłł za gazetę, wrócisz do domu zanim się

spostrzeżesz, gotowy do w1picia filiżanki czegoś i zajęcia się czy-
taniem. Tego rodzaju ,,normalna'' czynność może stac się trud-
niejsza w chorobie Parkinsona, jeśli zostanie zaburzony aspekt
taktowania twojego chodu.

W jednym z poprzednich numerów biuletynu Parkinson skon-

cęntrowałam się na przezwyciężaniu trudnoŚci jakich możesz do
świadczać podczas chodzenia, natomiast teraz skupię się na rze-
czach, które wpĘwają na synchronizację twojego chodu.

Trudności z faktycznym zrobieńem
pierwszego kroku

Jest to spowodowane przerwaniem lub spowolnieniem informa-

cji osiągających część mózgu odpowiedzialną za uszeregowanie
twoich myśli w czynność. Wpływ na to może mieć kilka rzeczy -
możęsz być zmęczony, podenerwowany lub spieszyc się albo wła_

śnię może kończyÓ się dawka leku, itp. Niezależnie od przyczyny,

zainicjowanie chodu dotyczy jednej nogi lub tylko kilku pierwszych
kroków, a następnie, kiedyjuż ruszysz' możeszchodziÓ z łatwoŚcią.

W celu przezwyciężenia tego problemu musisz skoncentrować swÓj

umysł na zrobieniu tego początkowego kroku i znalezieniu specy-

ftcznego sygnafu, który by działał jakryzwaIacz na ciebie.

wiedzieć im to jako sposób podniesienia ich świadomości. Trudno
jest podnieŚć świadomośc choroby Parkinsona, jeśli tylko ci' z któ-

rymi jesteśmy blisko związani mają tę informację, podczas gdy

ogółjej nie posiada. Powiedz tym, których znasz, co życie z cho-

robą Parkinsofla oznacza dla ciebie, jako istoty ludzkiej. Ęlko
wtedy, kiedy ludzle poznają fakty - posiądą wiedzę - będą mogli
zacząć rozumiec, jakie jest twoje życie. Reakcje będą się oczywi-

ście znacznie rożniĘ:. nie masz żadnej kontroli nad reakcjami in-

nych osób. Alę masz jednak kontrolę nad tym, z kim się podzie-

lisz swoją diagnozą i kiedy.

Przykładem jest odliczanie sobie, a więc ,,trzy... dwa... jeden...

ruszaj'', delikatne stukanie w nogę, którą chcemy zapoczątkowaÓ
ruch lub danie kroku przezuryimaginowaną linię. Można terazkll-
pić kijki i ramki do chodzenia ze Światłem laserowym pojawiają-

cym się kiedy naciśniesz je opierając się o nie tak, że możesz za-

inicjować swój chód przechodząc nad tym promieniem i następ-
nie kontynuowac chodzenie. Dobre są dla zwiększenia pewnoŚci

siebie w takich miejscach jak ciemny korytarz lub parking samo-
chodowy.

Jeśli trudnojest ci skoncentrować sięjednocześnie na chodze-
niu i na wyzwalaniu ruchu, może poproŚ swego partnera lub jakąś

inną osobę, by wydawała instrukcje, a więc odliczała za ciebie lub
stukała cię w nogę lub rękę dając ci ten pierwszy sygnał.

Nieruchomienie podczas chodzenia

Nieruchomienie jest terminem określającym czytnośc prze-
chodzenia do nagłego zatrzymania, kiedy jednej nogi nie bę-

dziesz mogł oderwać od podłogi lub kiedy twoje kroki będą sta-

wały się coraz mniejsze, aż zacztiesz drobić w miejscu' by cał_

kiem stanąć. Dzieje się tak wtedy, kiedy twój mÓzg rejestruje
coŚ' co przerywa rytm chodzenia. Często jest to przerylvnik wi-
zualny taki jak drzwi, gdzie framuga dtzwi działa jak ,,bariera''
powodująca, żę znieruchomiejesz, lub kiedy na progu drzwi koń-
czy się wykładzina, a zaczyna się klepka w następnym pokoju,

lub może to być głośny dŹwięk. Jeśli jesteś poza domem na za-

kupach, płynność twoich kroków może zostać przerwana, jeŚli

zaniepokoi cię ruch drzwi automatycznych lub widok grupy lu-

dzi idących w twoim kierunku. opisując to zjawisko nierucho-
mienia, ludzie często mówią' że czują' jakby ich stopy były ,,przy-
klejone do podłogi''. I znów skoncentruj się na tym, gdzie starasz
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się dotrzeć i, jeśli musisz, zatrzymĄ się, aż tłum minie ciebie
i dopiero potem rusz ponownie.

Utrzymywanie rytmu jest doskonaĘm sposobem utrzymywa-
nia kroku podczas chodzenia i jeśli nie chcęsz maszerować
wzdłllż galerii handlowej odliczając głośno ,,lewa, prawa' lewa,
prawa''' pomyśl może o jakiejś piosencę z chwytliwą melodią, kto
rą mógłbyś sobie bez przerwy nucić, by stawiać kroki w jej rytm.
Chociaż twÓj chód polepszy się, to nie odpowiadam za reakcję
osÓb wokół ciebie' jeśli nie jesteś Pavarottim - mógłbyś wybraó
odpowiednie melodie i nagrac je na odtwarzaczu MP3 lub osobi-

stym stereoodt-warzaczu po to, by oszczędziĆ tych' którzy są wo
kół ciebie.

Trudności z zatrTymaniem się po ruszeniu

W końcu pojawia się problem niemożności zatrzymania się
i uczucia, że twoje kroki stają się coraz mniejsze, a twoje ciało mi_

mo tego chce iść dalej. W przypadku, kiedy masz słabe poczucie
równowagi, to może groziĆ ci upadek, jeśli doświadczasztego rG
dzaju trudności z ',zakończeniem'' ruchu.

aoaaaaaaaaaooaaaoaooaaaaaoaaaaaaooaooaaaaoaaaaaaooaaaaaaaaaaaaaaooaaaaaaaaaoaoaaaaaaa

Zdrowie i dobre samopoczucie _ skręGanie
Fizjoterapeutka Bhanu Ramaswamy dzielisĘ swolmi wskazowkami, jak skręcać podczas cho-

dzenia lub w miejscach o ograniczonej przestrzeni

fstnieje wiele fizycznych czynności, które w normalnych warun-
Ikach są naszą drugą naturą, ale stają się trudne lub prawie nie-
możliwe do wykonania, kiedy masz chorobę Parkinsona. Po przyj_

rzeniu się w dwóch ostatnich numerach niniejszego biuletynu pro
blemom, klóre mogą pojawić się podczas chodzenia, w tym i na_

stępnym numerzę chcę przyjtzeć się problemom, klóre mogą po
wstawać przy skręcaniu - szczególnie, jeślijesteŚ w pozycji wypro
stowanej, która może być na tyle przytła, że może nieśc ryzyko
upadku.

Istnieją dwa rodzaje skrętów:
o Skręt podczas chodzenia jest najbardziej typowym skrętem

o promieniu za|eżnym od dostępnej przestrzeni. Spacerując
przykładowo w dużym parku, krzywizna linii skrętu jest łagod_

na i szeroka tak, że można się do niej stopniowo przystosowac
w trakcie spaceru. Jeślijesteś natomiast w zagraconym salonie
i musisz wykonać ostry skręt, by przejść do kuchni, to masz
o wiele mniej miejsca do przystosowania się.

o Skręt w miejscu - zależnie od okoliczności, ciała nasze zanły-
czaj pozwalająnam skręcić albo przez zrobienie kroku do przo
du i wykonanie obrotu tak, że możemy skręcic o l80', albo
przez zrobienie kroku do tyłu i obrót. Ta ostatnia sytuacja zda-
rza się zaz;wyczaj wtedy, kiedy jesteśmy zaskoczeni przez coś
lub musimy cofnąć się i zejść z drogi zbltżającego się obiektu,
na przykład ludzi w za|łoczonym sklepie, biegnącego dziecka,
itp. Dla osób z chorobą Parkinsona obrÓt ten może być najbar_
dziej problematyczrry, gdyż trudno jest zachować równowagę
przy cofaniu się, co może spowodować upadek.
Czasami to' co się robi w danym czasie, świadczy o skali trud-

ności danego manewTu. Jeś1i musisz skręcic' trrymając w rękach
przykładowo gorący póhnisek wyjęty z piekarnika lub tacę z drin-
kami, to wymaga to uzycia rÓżtych rodzajów koncentracji i może
lczynić skręcanie trudniejszym, niż gdybyś miał wolne ręce.

Jeśli masz trudnoŚci ze skręcaniem, spróbuj rozpoznać, co
wpływa na ruch i kiedy nań wpływa. Czy może wtedy, kiedy bie-
rzęsz lub niesiesz nieporęczne przedmioty? Cry ma to miejsce
w pewnych ciasnych miejscach w twoim domu lub też wtedy, kie_

dy zatrzymałeś się na chwilę i następnie musisz rozpocząć tllch?

Skręcanie podczas chodzenia

Skręcanie jest bardziej skomplikowaną czynnoŚcią niż z,łłykJe
chodzenie. Nie tylko musisz poruszać kużdą nogą w zmieniającym

się kierunku od chwili' kiedy szedłeś prosto przed siebie, ale w $łrn
sźlmym czasie twoje oczy śledzą drogę, po której masz się poruszać,
i ktÓrą twoja głowa i ciało muszą następnie obraÓ. Powoduje to prze-
rwanie rytmu, który uzyskałeś idąc w jednym kierunku i wymaga
większej kontroli twojej równowagi. Niektóre osoby próbują skęcac
wtedy' kiedy może nastąpió znieruchomienie spowodowane prze-
rwaniem ruchu w jednym kierunku i problemami koordynacji
wszystkich czynnoŚci umożliwiających ciału obrócenie się.

Wskazówki doĘczące
osĘch skrętów w miejscu

Rozpocznij odliczanie w dół przed skrętem tak, by nie szurać
nogami - możę to byc coŚ w rodzaju rytmu marszowego ,,lewa -
prawa - lewa'' lub,'3 - 2 - 1 - skręt'' w celu wspomożenia twojej
zdolności do koncentrowania się na czynności tak, by nie drobió
kroku. Znam osobę, ktÓra lubi skręcac, mówiąc do siebie ,,głowa
- ciało - nogi'' tak, że rozmawia ze swoim ciałęm w czasie skręca-
nia. Tych metod pomagania ruchowi można również uż:ywać do
zainicjowania skętu, jeśli stałeś nieruchomo lub zatrzymałeś się
w wyniku znieruchomienia.

Być może zechcesz wyobrazić sobie, jak będziesz stawiał swo
je stopy na wyimaginowatej tarczy ze9ara, poczynająe od ustawie_
nia ich na godzinie drugiej, następnie trzeciej, aż do obrócenia się
twarzą w kierunku, w ktÓrym chcesz iŚc.

Niektóre osoby robią to, przyklejając na podłodze paski jasnej

taśmy takiej' jak taśma izolacyjna, by flzycznie mogĘ stawiac swe
stopy na taśmie wskazującej kierunek skręcania. Najczęściej przy_
daje się to w łaziencę w pobliżu toalety, ale nie każdy chce miec
taśmę przyklejoną do podłogi.

Wskazówki doĘczące
skręcania po szerokim łuku

Wiele z przedstawionych powyżej sposobów działa również
w przypadku skręcania po szerokim łuku. Najlepiej jest odnaleŹć
wolniejszy rytm, który odpowiada twojemu krokowi przy chodze-
niu, ale daje ci czas nabezpieczne zakonczetie skrętu. Skoncen-
truj się na stawianiu stanowczych i duzych kroków.

Tak jak to się zdarza z innymi wskazówkami, nie wszystkie są
równie przydatne dla wszystkich, zatem wypróbuj je i zdecyduj,
klóre z nich są najbardziej przydatne dla ciebie.
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KRS 0000039369, NIP 521-28-52-199, REGON 013024387
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4.Małgotzata Czerwińska - sekretarz 8. Ryszard Kisiel

Dla członków Stowarzyszeńa organizujemy:

1. Gimnastykę rehabilitacyjną w oŚrodku Sportowym przy ul. Geodetow 1 (ochota) dwa TaZy w tygodniu
(wtorki i piątki o godz. 1000, 1100, 1200). odpłatnośc PLN 3,50/eodz' Zapisy w siędzibie Stowarzysze-

nia' tel. (Ż2) 60Ż-18-88 (wtorki i środy 11-15) lub u p' Anny obrzydowskiej (prowadzącej zajęcia) pod
nr tel. (Ż2) 664-05-39 (wieczofem w godz. 18-20).

2. Gimnastykę rehabilitacyjną na terenie liceum im. J. Słowackiego ptzy ul. Wawelskiej 46 (trasa Łazien-
kowska tlżprzy przystanku autobusowymmiędzy GUS-em a pomnikiem lotników, wejście od ul. Łęczyc-
klej) raz w tyg.w soboty o 1300. Zajęcia nieodpłatne, finansowane przez fundację ,,Żyć z chorobą Par-

kinsona''' Zapisy w siedzibie Fundacji, ul. Czerska 18 m. Ż43, tel. (22) 409-77-56.

3.Zajęciarehabilitacyjne na basenie na teręnie szptta\aMswiA lazw tygodniu w Środy 1300-1330. Zajęcia
odpłatne 4 PLN za I12 godz. Zapisy w siedzibie Stowarzyszenia,tel. (22) 602-18-88 (wtorki i środy godz.

11 - 15).

4. Konsultacje lekarskie u dr B. Zaleskiej w ostatnią środę miesiąca w godz. 14- 16 na tyłach ośrodka Spor-
towego przy ul. GeodetÓw 1 (wejście od ul. Powstańców Wielkopolskich). Konsultacje są nieodpłatne,
zapisy u p. Anny obrzydowskiej pod nr tel. (2Ż) 664-05-39 (wieczorem w godz. 18-20).

5. Wizlty lekarskie w domu chorego - informacja i zapisy w siedzibie Stowarzyszenia, tel. (22) 602-18-88
(wtorki i środy 11-15).

6. Masaż rehabilitacyjnyw domu chorego - informacjaizapisy w siedzibie Stowarzyszenia, tel. (22) 602-18-88
(wtorki i środy 11-15).

7. Spotkania z interesującymi lurlźmi w trzecią sobotę miesiąca o godz. 1100 w sali widowiskowej szpitala
MSwiA (wstęp wolny).

Ponadto:

Wydajemy (co pół roku) Biuletyn ,,Parkinson" będący przedrukiemzagranlcznych artykułów na temat cho-
roby Parkinsona
Prowadzimy wyporyczalnię czasopism i specjalisĘcznej literatury (siedziba Stowarzyszenia, wtorki i środy
11- 1s)

Służymy informacją na temat
o choroby Parkinsona
o uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
o przysługujących ulgach i dofinansowaniu z t1tułu niepełnosprawności
o pobytu w sanatoriach
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