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Czy kobiety chorują inaczej niż mężczyźni?
Zidentyfi kowano kilka różnic między płciami 
w przebiegu choroby Parkinsona (chP). W zależ-
ności od badania, u mężczyzn występuje ona od 1,5 
do 2 razy częściej; u pań również objawy chP mogą 
wystąpić później, choć różnica jest nieznaczna 
(ok. 2 lata).
Wyniki niektórych badań sugerują, że drżenie jest 
objawem częściej występującym u kobiet, choć 
problem ten nie został dokładnie zbadany. Z kolei 
w wielu badaniach stwierdzono, że kobiety z chP 
mają tendencję do rozwijania dyskinez częściej niż 
mężczyźni, być może przyczyną jest lepsza reakcja 
kobiet na lewodopę. Mimo to mężczyźni są bardziej 

skłonni do poddania się operacji głębokiej stymu-
lacji mózgu (DBS). Różnice dotyczą również obja-
wów niemotorycznych, np. depresja u kobiet z chP 
występuje częściej niż ma to miejsce u mężczyzn 
z chP. Powody tych wszystkich różnic są niejasne, 
choć wielu badaczy bierze pod uwagę rolę estroge-
nu, o którym wiadomo, że ma wpływ na sprawność 
szlaków dopaminowych w mózgu.

Opracował: L.D.
Źródło: Biuletyn Światowego Programu Parkin-
sona, Tom 9, Nr 1, styczeń 2017. Ang. Bulletin of 
World Parkinson’s Program – www.pdprogram. org, 
Volume 9, Number 1, January 2017.

Drodzy Czytelnicy!
Był gotowy już na początku roku, ale ukazuje się na jego końcu. Uporu i zde-
cydowania przy tworzeniu tego wydania nie brakowało, zabrakło funduszy... 
W 1997 r. ukazał się pierwszy biuletyn. Nie mogliśmy w tym jubileuszowym 
roku nie wydać żadnego numeru. I udało się, chociaż ten jeden. Życzymy mi-
łej lektury!

A 14 grudnia, tradycyjnie w ŚDS „Pod Skrzydłami”, będziemy mogli spę-
dzić wspólnie czas i dzieląc się opłatkiem złożyć sobie życzenia z okazji 
nadchodzących Świąt. 

Wszystkim, którzy są w stowarzyszeniu, a także naszym sym-
patykom, życzymy radosnych i spokojnych świąt Bożego Naro-
dzenia, szczęśliwego Nowego Roku - dużo zdrowia i dużo sił !!!
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PARKINSONOWE 
ROZRYWKI

Logopedia rzecz wspaniała, 
czyni cuda, przeciwdziała...

...temu wszystkiemu, o czym pisała w swoim artykule 
Parkinsonowe rozrywki (biuletyn NR4/60/2016) nasza 
koleżanka Jadwiga. Tym razem uczestnicy opowiadają 
o naszych spotkaniach logopedycznych, wykorzystując formy 
wierszowane. Poniżej przytaczamy kilka tekstów dotychczas 
prezentowanych na zajęciach.

grudzień, 2016

Jak dzieciaki z podstawówki wpatrzeni w naszą Panią
a-a, b-b powtarzamy za nią.
Liczymy ptaki w lesie
i kwiaty na łące,
i gwiżdżemy na konie,
raźno parskające.
Żarówki wykręcamy,
na schody się wspinamy,
na pianinie ćwiczymy.
Robimy głupie miny,
balonami fruwamy,
głęboko oddychamy.
Chórem zgodnie śpiewamy,
ze śmiechu się turlamy.
Potem z magicznego świata Heni
spacerkiem, rowerkiem do domu wracamy.
A w domu ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy
i za dwa tygodnie do Heni wrócimy.

Krystyna Orłowska

*********
Henia pochodzi z miasta Łodzi,
co drugą sobotę do nas przychodzi.
Każe rżeć, śmiać się i tupać,
A-, U-, Y-kać; E-, O-, U-pać.
A my „kurcze” i tak nie będziemy już młodzi.

Co drugą sobotę myślimy już od rana,
co też wymyśli dziś Henia kochana.
Znów – pstryk! a ciemność jest niezbędną,
Kupić „Filipsa” – energooszczędną.
Są tacy, co pilnują, by choć jedna żarówka była 
„osrama”.

„ Jergol ”
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Byliśmy...

Tańce w Parku 
Szczęśliwickim

Nasze tańce w kręgu, które ćwiczymy na zajęciach terapii 
tańcem i muzyką z p. Żanetą, mogliśmy zaprezentować 
podczas XIV Rodzinnego Pikniku Integracyjnego i VIII 
Targów Ochockich Organizacji Pozarządowych

W słoneczną sobotę, 17 września 2016 r., w alejkach 
Parku Szczęśliwickiego było tłoczno i gwarno.

Wśród kolorowych dekoracji, mnóstwa balonów 
oraz kilkudziesięciu stoisk z różnymi atrakcjami dla 
dzieci i dorosłych można było znaleźć również na-
miot naszego stowarzyszenia. W parkowej muszli 
koncertowej między godz.11.00 a 17.00 występo-
wali amatorzy i artyści. Wśród wykonawców na es-
tradzie pojawił się także nasz kol. Andrzej Strzylak 
z „Piosenkami na ukojenie duszy”; pod sceną towa-
rzyszyła mu roztańczona grupa członków naszego 
stowarzyszenia.

Przy wspomnianych stoiskach odbywały się 
warsztaty plastyczne, gry, zabawy, konkursy, zajęcia 
sportowe, toczyły się ożywione rozmowy... Odważ-
ni mogli ćwiczyć na ściance wspinaczkowej, przeje-
chać się na kucyku, wziąć udział w zawodach strze-
leckich. Można też było wykonać bezpłatne badania 
krwi, ciśnienia i osteoporozy.

W namiocie udostępnionym naszej organizacji 
prezentowaliśmy materiały o chorobie i sposobach 
radzenia sobie z nią, i o działaniach stowarzyszenia. 
Były też pomoce wydawnicze: nasz biuletyn „Par-
kinson”, poradniki, ulotki i książka pt. „10 sekretów 

Tańczymy w kręgu.Czekając na estradowe popisy.

Tańce pod sceną.Goście pikniku mogli posłuchać opowieści kol. Stefana Kożuchowskiego.
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lepszego życia z chorobą Parkinsona” oraz bransoletki 
z napisem „mam chorobę Parkinsona”. Goście pikni-
ku mieli możliwość spotkania się z ciekawym czło-
wiekiem, pasjonatem astronomii, czyli naszym kolegą 
Stefanem Kożuchowskim, który opowiadał zaintere-
sowanym o ciekawych zjawiskach astronomicznych 
na jesiennym niebie, odpowiadał też na pytania, po-
sługując się modelem układu słonecznego.

Myśląc już o kolejnej Parkinsoniadzie mogliśmy 
poćwiczyć celność w trafianiu rzutkami do tarczy 
lub piłką do kosza.

Około godz. 16:00 na estradzie wystąpił znany 
i lubiany artysta p. Andrzej Rosiewicz, który przy-
pomniał swoje największe przeboje. Tradycyjnie 
można było spróbować pysznej grochówki, którą 
częstowano wszystkich przybyłych na tę ochocką 
imprezę w parku na Szczęśliwicach.

Tegorocznej imprezie cały dzień towarzyszyło 
słońce, więc o dobrą atmosferę zabawy członków 
naszego stowarzyszenia (co można zobaczyć na 
zdjęciach) było jeszcze łatwiej niż rok temu, gdy 
było chłodno i siąpił deszcz.

Warszawa, 24 września 2016 r.
Leszek Dobrowolski, MSOzChPTańczymy w kręgu przed naszym namiotem.

... a na estradzie kol. Andzrej Strzylak.

Pod sceną roztańczona grupa członków naszego stowarzyszenia.Tańczymy w kręgu.

Jak widać, była nas spora gromadka.
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NUTRIDRINK 
TWOJE POSIŁKI W WALCE 
Z CHOROBĄ
Dowiedz się więcej na www.posilkiwchorobie.pl
Produkty NUTRIDRINK, NUTRIDRINK JUICE STYLE, NUTILIS CLEAR, CUBITAN to dietetyczne środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego. Stosować pod nadzorem lekarza. CUBITAN do postępowania dietetycznego u pacjentów 
z trudnogojacymi sie ranami, w tym odleżynami. NUTRIDRINK JUICE STYLE, NUTRIDRINK do postępowania dietetycznego 
w niedożywieniu związanym z chorobą. NUTILIS CLEAR do postepowania dietetycznego w dysfagii.  Producent: Nutricia Polska 
Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 55 00 155  
NEURO/1/01/2017



6 Biuletyn Parkinson Nr 1/62/2017

Fundacja Michaela J. Foxa (The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s 
Research) inicjuje i finansuje badania, które mają przybliżyć moment 
znalezienia skutecznego leku antyparkinsonowskiego. Dla chorych i ich 
opiekunów przygotowuje materiały edukacyjne i praktyczne poradniki.  
Jeden z nich prezentujemy niżej.

Sen a choroba Parkinsona
Wprowadzenie

Trudności z zaśnięciem i prze-
spaniem całej nocy to pro-

blem wielu osób z chorobą Par-
kinsona. Kłopoty te są najczęściej 
związane z symptomami cho-
roby, ale mogą być także niepo-
żądanym skutkiem zażywanych 
leków. Czynniki niemające ścisłe-
go związku z chP również mogą 
mieć wpływ na sen, na przykład 
takie jak: inne choroby, starzenie 
się czy nieodpowiednia higiena 
snu (nawyki, które uniemożliwia-
ją lub przeszkadzają w normal-
nym zasypianiu).
Ten krótki przewodnik przedsta-
wia najczęstsze dolegliwości osób 
z chP oraz możliwe sposoby le-
czenia. Zawiera również porady 
dotyczące higieny snu.

Zaburzenia snu 
występujące u osób 

z chorobą Parkinsona
1. Bezsenność (insomnia). Trud-
ności z zaśnięciem oraz utrzyma-
niem tego stanu.

Symptomy choroby Parkinso-
na, takie jak sztywność mięśni czy 
spowolnienie, mogą utrudniać 
przewracanie się z boku na bok 
i znalezieniu wygodnej pozy-
cji. Drżenie również nie ułatwia 
zasypiania. Trudności z zasy-
pianiem mogą się nasilać u cho-
rych przyjmujących na przykład 
amantadynę czy selegilinę. Moż-
liwe też, że kłopoty z zasypianiem 
są chorobą samą w sobie.

Leczenie: Pomocna może 
być poprawa higieny snu. Jeżeli 
to symptomy choroby Parkinso-
na są główną przyczyną bezsen-
ności, konieczna będzie zmiana 
leków. Niektórym pacjentom 
przepisuje się leki na bezsenność.
2. Senność / nadmierna senność 
w ciągu dnia (hipersomnia). 
Zwiększone zmęczenie w ciągu 
dnia.

Problemy z zaśnięciem w nocy 
w połączeniu z niektórymi leka-
mi antyparkinsonowskimi (ago-
niści dopaminy) mogą przyczy-
nić się do tej dolegliwości.
Leczenie: Jeśli często łapiesz się 
na zasypianiu w ciągu dnia (od-
pływasz podczas oglądania tele-
wizji czy siedzeniu w chwilach 
spokoju), porozmawiaj ze swoim 
lekarzem, z którym przeanalizu-
jecie twoje leki, jak również plan 
zasypiania i nawyki z nim zwią-
zane.

Gdy głośno chrapiesz, przesta-
jesz oddychać w nocy i/lub boli 
cię rano głowa, lekarz może naka-
zać “sen pod obserwacją”. Badanie 
to pozwoli wykluczyć bezdech 
senny, który jest również często 
występującym, poddającym się 
leczeniu zaburzeniem snu.

Dobry plan zasypiania jest 
podstawą. Jeśli leki parkinsonow-
skie są przyczyną senności, to mu-
szą być lepiej dobrane. Niektórym 
chorym, aby leczyć ten objaw, le-
karz może przepisać stymulanty.
3. Zaburzenia snu w fazie REM 
(RBD, od ang. REM sleep Beha-
vior Disorder). Nieświadome od-

grywanie treści snów: cierpiący 
na RBD mogą kopać, uderzać czy 
nawet krzyczeć w czasie snu.

RBD często poprzedza o kilka 
lat symptomy ruchowe i diagnozę 
choroby Parkinsona.

Leczenie: Jeśli RBD przeszkadza 
w spaniu zarówno osobie chorej, 
jak i jej/jego partnerowi/partner-
ce lub jeśli stanowi zagrożenie dla 
ich bezpieczeństwa, konieczne 
jest leczenie. Klonazepam (łac.
Clonazepamum) jest najszczęściej 
przepisywanym lekiem na RBD, 
ale niektórym osobom pomagają 
również preparaty z melatoniną.

4. Syndrom niespokojnych nóg 
(RLS, od ang. Restless Legs Syndro-
me). Przykre uczucie w nogach, 
głównie podczas siedzenia czy 
wieczornego relaksu, może ustę-
pować wraz z ruszaniem nogami.

Ponieważ symptomy pojawiają 
się w nocy, mogą stanowić prze-
szkodę w zaśnięciu. Może to być 
symptom choroby Parkinsona, nie-
pożądanych efektów leków, bądź 
zupełnie oddzielne schorzenie (cza-
sami łączone z niedoborem żelaza).
Leczenie: Leczenie może pole-
gać na dopasowaniu leków par-
kinsonowskich, przyjmowaniu 
preparatów żelaza (jeśli mamy go 
za mało) czy dodatkowych leków 
(dotyczy to osób nawet niemają-
cych choroby Parkinsona.
5. Bezdech senny (OSA, ang. Ob-
structive Sleep Apnea ). Częściowy 
lub przerywany sen spowodowa-
ny zbyt dlugimi przerwami w od-
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dychaniu lub płytkim oddechem, 
często związany z chrapaniem.

W większości przypadków nie 
jesteśmy świadomi tych anomalii 
oddechowych, ale możemy do-
świadczyć nadmiernej senności 
w ciągu dnia, rannych bólów gło-
wy i w rezultacie zaburzeń pamięci 
i myślenia. Bezdech senny łatwo 
zdiagnozować, obserwując chorego 
podczas snu (badanie kliniczne).
Leczenie: Najczęstszą metodą le-
czenia jest ułatwiająca oddychanie 
maska, którą zakłada się na noc. 
Otyłym pacjentom zaleca się rów-
nież zmniejszenie masy ciała.

Inne ruchowe 
i pozaruchowe symptomy, 

które mogą wpływać na sen
A. Sztywność mięśni czy spo-
wolnienie. Ruchowe symptomy 
Parkinsona, które mogą powodo-
wać ból, dyskomfort lub utrud-
nienie przewracania się z boku 
na bok w nocy.
Leczenie: Jeśli symptomy rucho-
we przeszkadzają w zaśnięciu, 
należy zmienić leki i dostosować 
je odpowiednio (na przykład 
przez dodanie leku o długim 
okresie półtrwania na noc lub 
dobraną indywidualnie dawkę, 
jeśli obudzimy się w nocy). Saty-
nowa pościel lub piżama mogą 
pomóc w przekręcaniu się z boku 
na bok w łóżku. Bardzo dobre re-
zultaty przynoszą również regu-
larne ćwiczenia.
B. Oddawanie moczu w nocy. 
Spowolnienie i sztywnienie mię-
śni związane z chorobą Parkinso-
na utrudniają skorzystanie z toa-
lety w nocy.

Dodatkowym kłoptem mogą 
być problemy z utrzymaniem 
równowagi przy chodzeniu. Cho-
roba Parkinsona dotyka również 
autonomicznego układu ner-
wowego (jest to część działająca 
automatycznie, kontrolująca pę-
cherz i inne funkcje, abyśmy nie 
musieli o tym myśleć), co może 

powodować u chorego zwięk-
szoną częstotliwość siusiania. 
Inne problemy zdrowotne, takie 
jak powiększona prostata u męż-
czyzn, mogą pogorszyć kłopoty 
związane z oddawaniem moczu.
Leczenie: Spróbuj zmniejszyć 
picie wieczorem i w nocy (pa-
miętaj jednak, aby w ciągu dnia 
wypić dostateczną ilość płynów). 
Jeśli ta metoda zawiedzie, czasa-
mi przepisywane są specjalne leki. 
Postawienie przy łóżku pisuaru lub 
umywalki pokojowej może ogra-
niczyć liczbę spacerów do łazien-
ki; zapobiegnie to upadkom osoby 
mającej trudności z chodzeniem 
i zachowaniem równowagi. Byłaby 
wskazana wizyta u urologa, by wy-
kluczyć inne schorzenia, które mo-
głyby powodować kłopoty z odda-
waniem moczu.

C. Depresja i niepokój. To naj-
częstsze niemotoryczne symp-
tomy związane z chorobą Par-
kinosa, powodujące trudności 
w zasypianiu.

Wahania nastrojów mogą 
opóźniac moment zaśnięcia lub 
powodować budzenie się w środ-
ku nocy lub bardzo wcześnie rano.
Leczenie: Na rynku jest wiele 
leków na depresję czy niepokój. 
Niektórzy ludzie pozytywnie oce-
niają również terapię.

Higiena snu – wskazówki
Praktykowanie higieny snu 

może być bardzo pomocne w wal-
ce z dolegliwościami. Pomyśl, czy 
któreś z tych porad będą dla cie-
bie przydatne.
Pisz dziennik snu. Ważne do za-
notowania to:
– godzina zaśnięcia i wstania,
– ile razy obudziłeś się w nocy 
i dlaczego,
– ile godzin śpisz,
– ile napojów zawierających ko-
feinę wypiłeś w ciągu dnia (ile 
i o jakiej porze dnia),
– czy ucinasz sobie drzemki,
– twój rozkład ćwiczeń.

Dzięki tym notatkom będziesz 
mógł z pożytkiem dla siebie po-
rozmawiać ze swoim lekarzem.
Ogranicz drzemki w ciągu dnia. 
Jeśli często ucinasz sobie drzemki 
w ciągu dnia, szczególnie po po-
łudniu, to będzie ci trudniej za-
snąć w nocy.

Unikaj kofeiny, alkoholu i ćwi-
czeń późnym popołudniem. Ko-
feina spożyta po południu może 
przeszkodzić ci w zaśnięciu. Mimo 
iż wydaje się, że pijąc alkohol, za-
śnie się szybciej, to istnieje ryzyko 
budzenia się często w nocy. Ćwi-
czenia wcześnie rano ułatwią za-
śnięcie, natomiast późnym popo-
łudniem - utrudnią.
Nie pij za dużo przed snem. 
To jest szczególnie ważne, jeśli 
masz problemy z oddawaniem 
moczu w nocy.

Korzystaj z sypialni jako miej-
sca tylko do spania i intymno-
ści. Nie oglądaj telewizji, nie czy-
taj i nie rób nic innego w łóżku 
oprócz spania.

Kiedy będziesz używać swojego 
łóżka jedynie do spania, twoje ciało 
i umysł będą automatycznie wie-
działy co należy zrobić w łóżku.

Wyrób w sobie odpowiednie 
nawyki. Zacznij się przygotowy-
wać do snu na godzinę przed pój-
ściem do łóżka:
- wyłącz telewizor, komputer 
i inne urządzenia elektroniczne,
- weź gorącą kąpiel,
- napij się herbaty bez teiny,
- przeczytaj coś dla przyjemności.

Spraw, aby twoje ciało i umysł 
były gotowe na sen.

Tłumaczenie: Ewa Kerntopf, 
MSOzChP; redakcja: Leszek 

Dobrowolski, MSOzChP. Źródło: 
A Practical Guide on Sleep 

and Parkinson’s Disease. 
The Michael J.Fox Foundation; 

michaeljfox.org; reviewed 
by Rachel Dolhun, MD.
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„Życie to nie jest to, jak się czujesz, ale jak żyjesz.”
Piet Hein (duński poeta)

Drodzy Czytelnicy!
Jak pewnie wszyscy pamiętamy, 11 kwietnia to 
Dzień Parkinsonisty. 
Jak Dzień – to święto, ale co świętować? Własne 
nieszczęście? Jakoś dziwnie. To może upić się z roz-
paczy? Banalnie i niezdrowo. A może coś innego? 
Przecież na poprawę samopoczucia nic tak dobrze 
nie robi, jak odniesiony sukces.
Wymieńmy więc nasze sukcesy:
1. Ponad 20 lat temu powstało Stołeczne (dziś Ma-
zowieckie) Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkin-
sona. To już 22 lata działalności.
2. Wydajemy biuletyn „Parkinson” – co prawda 
z przerwą, ale już 20 lat.
3. Po utworzeniu naszego stowarzyszenia na terenie 
kraju powstało blisko 20 stowarzyszeń regionalnych 
i dwie fundacje.
4. Naszą stałą siedzibę od 17 lat mamy pod tym sa-
mym adresem, przy ul. Wołoskiej 17.
5. Mamy „stały” adres tymczasowy na końcówkę 
lata – przez siedem kolejnych lat nadmorskie Dźwi-
rzyno i O.W. „Rybitwa” to nasze miejsce do spędze-
nia razem turnusu integracyjno-rehabilitacyjnego. 
Jak napisał w swoim limeryku „Jergol”:

Bo w Dźwirzynie po sezonie nie myślą o Parkinsonie,
Ale żaden szef ośrodka też nie chciałby być w ogonie.
Zerkają w przyszłoroczne kalendarze, 
Czy w sierpniu będą już „nasi laskarze” ?
Nam bez różnicy: w szpicy czy ogonie,
aby to było – na natury łonie.

6. Mamy stałe miejsce spotkań. Wzmocnieni nad-
morskim klimatem i rehabilitacją wracamy do go-
ścinnego ŚDS „Pod Skrzydłami” na Ochocie. 
To od siedmiu lat lokum naszych cotygodniowych 
spotkań na herbatę, wymiany zdań i poglądów, in-

formacji, bólów, na rozmowę, której w dzisiejszym 
pędzącym świecie wszystkim nam brakuje. Ale nie 
tylko siedzimy, gadamy, tutaj również ćwiczymy: 
tańce w kręgu (to już szósty rok) czy też ostatnio ae-
robik; a od niedawna próbujemy także lekcji tanga.
Aż trudno uwierzyć, zwłaszcza nowym osobom 
w naszym stowarzyszeniu, że kiedyś mogliśmy spo-
tykać się ledwie raz w miesiącu z przerwą wakacyjną. 
7. Utrwaliła się już tradycja wspólnych ćwiczeń lo-
gopedycznych. Od pięciu lat mgr Henryka Tomal-
czyk przyjeżdża do nas w sobotnie poranki; ostatnio 
spotykamy się w sali pod patronatem św. Cecylii, 
u przyjaznego nam proboszcza parafii św. Jakuba.

Logopedia, logopedia
Mówią o niej różne media,
A najmilsza i najzdrowsza
Jest logopedia parkinsonowska
z Mazowsza 

                  Na jej czele stoi Henia T.,
                  Która najlepiej wie 
                  Jakich trzeba użyć sztuczek,
                  Żeby gadał dobrze 
                  Każdy parkinsoniczek.
                      .............                                        

                                                       (Jadwiga Bińczycka)

Szczęśliwa siódemka? 
Czy lista sukcesów już skończona?
**************************************

Opracowanie*: Leszek Dobrowolski,
kwiecień 2017 r.

––––––––––
* W tekście wykorzystano fragmenty art. wstępnego biuletynu 
„Parkinson” Nr 2/14/’00


