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Miałem 43 lata, gdy zdiagnozowano u mnie cho-
robę Parkinsona. Pech, prawda? Tak przypuszczam. 
Przecież nie zrobiłem świadomie nic, by się poja-
wiła, a w historii mojej rodziny też nikt o niej nie 
słyszał. To było jak dobranie złej karty z talii. Jeśli 
nie pech, brak szczęścia – to, co określa, kto cierpi 
z powodu choroby Parkinsona, a kto nie? Czy może 
być inne wyjaśnienie takiej sytuacji?

Niektórzy ludzie twierdzą, że jest częścią cudow-
nego planu Boga na nasze życie – i wszystko jasne, 
o czym tu rozmyślać, sprawa wyjaśniona. Czy wolą 
Boga jest to, że mam coraz to bardziej mnie obez-
władniającą i nieuleczalną chorobę? Czy wolą Boga 
jest, że stanę się pochylony i śliniący, moja zdolność 
do myślenia osłabiona, mój głos niesłyszalny, moje 
ruchy powolne, moje mięśnie pokurczone i bolące? 
Tym wszechmocny i dobrotliwy Bóg mnie wyróż-
nił? Do tego mnie wybrał z przyczyn, które, jestem 

zbyt słaby, aby zrozumieć, wybrał, by być jednym 
ze stu cierpiących na chorobę Parkinsona? Szczerze 
mówiąc, tego nie jestem w stanie pojąć.

Wolę teorię braku szczęścia, fatum. Przynaj-
mniej, jak mawiają płatni zabójcy mafi i – to nic oso-
bistego. To sprawia, że wracamy do punktu wyjścia. 
Szczęście niejedno ma imię. Istnieje wiele sposobów 
odnajdywania czy też dostrzegania choćby odrobi-
ny szczęścia w tym, co nas spotyka. Możesz starać 
się poprawić swoje samopoczucie, uświadamiając 
sobie, że mogło być gorzej. Jesteś „szczęściarzem”, 

Nie potrzebujesz idealnie sprawnych nóg 
– stawianie kroków zaczyna się w głowie
Sentencja pochodzi z książki będącej rezultatem konkursu 
pt. „1 godzina więcej” (ang. 1 hour more), na osobiste histo-
rie podkreślające wartość czasu. Są to opowiadania osób do-
tkniętych przez chorobę Parkinsona, którzy dla szerokiej pu-
bliczności pozostali anonimowi, zawierające ich odpowiedzi 
na kluczowe dla tego projektu pytanie: „Co byś zrobił, gdybyś 
miał w ciągu dnia do dyspozycji jedną godzinę więcej?”. Pro-
jekt był monitorowany i wydawnictwo zostało zatwierdzone 
przez Europejskie Stowarzyszenie Choroby Parkinsona (skrót 
ang. EPDA). Książkę opatrzoną czarno-białymi zdjęciami wy-
produkował wydawca włoski Bookrepublic srl z Mediolanu 
i jest ona dostępna bezpłatnie w j. angielskim na stronie inter-
netowej EPDA.
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Piszcie, przysyłajcie 
– zachęcamy!

W różnych mediach, również w naszej redakcji, 
pojawiają się teksty osób chorych, którzy dzielą 
się w nich swoimi przemyśleniami bądź przeży-
ciami związanymi z początkiem choroby, zwłasz-
cza z trudnym momentem, gdy usłyszeli diagnozę 
i wyznają jak sobie z tym poradzili.
W naszym biuletynie kolejny artykuł z nowego cy-
klu Punkt zwrotny otwiera bieżący numer. Tym ra-
zem autorstwa Petera Dunlap-Shohla, z Anchorage 
na Alasce, aktywisty w lokalnym stowarzyszeniu 
osób z chP. Jako zawodowy karykaturzysta dołączył 
do niego rysunkowy komentarz. To właśnie jego 
tekst pt. Diagnoza jest punktem zwrotnym, a nie po-

czątkiem (w tłumaczeniu p. J. Chrapińskiej, kwartal-
nik PARKINSON-Polska, nr 3/12/2014) był inspira-
cją dla nazwy naszego cyklu.
„Diagnoza rozpoczyna dyskusję – pisał Alaskanin 
w Diagnoza jest punktem zwrotnym ..... – Diagnoza 
prowokuje nas, byśmy wzięli  sprawę w  swoje ręce 
i przejęli ster. Nie podważajmy jej ze wszystkich sił, 
tracąc energię. Potraktujmy ten dzień jako zwrot 
w naszej chorobie do chorowania świadomego”.
Kolejnymi artykułami w naszym cyklu mogą być 
wasze krótsze lub dłuższe teksty. Niekoniecznie tyl-
ko osób chorych. Bo ta diagnoza to punkt zwrotny 
nie tylko w ich życiu. Piszcie, przysyłajcie – zachę-
camy!

Redakcja biuletynu Parkinson

* Jeżeli w przysłanym tekście autor wyrazi takie 
życzenie, jego imię i nazwisko pozostanie tylko 
do wiadomości redakcji.

nie przytrafiło ci się przecież jedno z tych zabu-
rzeń neurologicznych, nazwijmy je Parkinson plus 
– o szybkim i wyniszczającym przebiegu. Przynaj-
mniej nie jest to guz mózgu, szybki i bezwzględny 
zabójca. A na osłabianie objawów mamy lewodopę, 
ćwiczenia i neurochirurgię. Co prawda metody sku-
teczne na pewien czas. No i dla tych, którzy chcą 
skorzystać z tych nowoczesnych cudów. Rozchmurz 
się! Mówiąc obrazowo, masz dużo małych przerw 
szczęścia do łagodzenia ciosów młota zła.

Może to nie najlepsze pocieszenie. Jeśli jest to tyl-
ko kwestia szczęścia – to koło fortuny może się ob-
racać. Nie ma powodu, aby sądzić, że twoje względ-
ne szczęście będzie trwać, czy też, że twój pech już 
się skończył. Może rozwinie się u ciebie rak, może 
jakiś zdolny naukowiec wymyśli, jak wyleczyć Par-
kinsona. Ale to nie zależy od tego, jak miły jesteś ani 
jak nieskazitelne było twoje życie. To jest jak rzut 
w grze w kości. Kto chce być uzależniony od takiej 
kapryśnej siły? Na pewno jest coś innego.

 Może to nie jest zbyt wiele, ale mamy przecież 
siebie. Historię człowieka i cywilizacji wyróżnia 
zdolność osłabiania niebezpiecznej przypadkowo-
ści wszechświata. Potrafimy naszą podróż przez 
życie uczynić bezpieczniejszą, bardziej interesują-
cą i przyjemną, ale też potrafimy sprawiać, by była 
bardziej niepewna i trudna. Drzemie w nas siła po-
zwalająca wyobrazić sobie świat urządzony inaczej, 
dająca możliwość, aby go zmieniać. Ta moc wydaje 

się unikatowa dla gatunku ludzkiego, przynajmniej 
na Ziemi. Nauczyliśmy się składać połamane koń-
czyny, tkać koce, by nie marznąć, sprawić, by ziemia 
dawała obfitszy plon, wyrażać radość życia przez 
sztukę; konstruować bomby, produkować trucizny, 
uprowadzać dla okupu, robić rzeczy, które sprawia-
ją, że życie staje się ciężkie, staje się ogromną udrę-
ką. Jak wykorzystasz tę moc w czasie swojego poby-
tu tutaj – to już jest twój wybór.

Ale pamiętaj, że masz dług. Jeśli czytasz właśnie 
ten tekst, pamiętaj, że twoja walka z chorobą Par-
kinsona z pewnością jest już łatwiejsza dzięki tym, 
którzy wykorzystują swoją wyobraźnię i wysiłek, 
by zmniejszyć niszczącą siłę tej choroby. Opiekuno-
wie, badacze, osoby organizujące i zbierające fun-
dusze na badania, lekarze, działacze stowarzyszeń, 
wolontariusze i ochotnicy zgłaszający się do badań 
– to właśnie dzięki nim jest ci łatwiej. To oni poka-
zują, jacy wspaniali potrafią być ludzie, czynią naszą 
ludzkość czymś jedynym w swoim rodzaju. A nas 
– szczęściarzami.

Alaska, 25 stycznia 2015 r.

Tekst i rysunek: Peter Dunlap-Shohl, blogger fundacji North-
west Parkinson’s Foundation (NWPF), USA; tyt. oryg. „Par-
kinson’s and Luck”, PD Community Blog, Jan-23, 2015.
Opracowanie: L.D. , MSOzChP (za zgodą autora i NWPF).
Źródło: Northwest Parkinson’s Foundation https://nwpf.org/
stay-informed/blog/2015/01/parkinson’s-and-luck/
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Gorący temat 
Medyczne zastosowanie marihuany

Badania na skutecznością 
kanabinoidów w chorobie Parkinsona

Dotychczas uzyskane wyniki nie dają jedno-
znacznej odpowiedzi – można przeczytać w arty-
kule lekarz Rachel Dolhun z 1 lutego br., na stronie 
internetowej fundacji M.J. Foxa (MJFF), w rubryce 
„Zapytaj lekarza”¹.

Wiele wcześniejszych badań przedklinicznych 
(w tym wspierane przez MJFF w latach 2007 i 2012) 
było poświęconych poznaniu struktury i funkcji 
układu endokanabinoidowego (funkcjonującego 
w naszym organiźmie), by ułatwić ustalenie, czy ka-
nabinoidy mogą być pomocne w chorobie Parkinso-
na. Wyniki tych badań sugerują, że przeciwutleniają-
ce, przeciwzapalne i inne właściwości kanabinoidów 
mogą mieć także działanie neuroprotekcyjne: zapo-
biegać uszkodzeniom komórek nerwowych w mó-
zgu. Rezultaty badań przedklinicznych, w których 
oceniano wpływ pochodnych marihuany na objawy 
choroby, chociaż wykazywały poprawę objawów 
motorycznych i ograniczenie dyskinez wywołanych 
lewodopą, były jednak zróżnicowane.

Wyniki badań klinicznych były również nie-
spójne. W kilku próbach badawczych (ang. trials) 
stwierdzono korzystny wpływ kanabinoidów na ob-
jawy motoryczne i niemotoryczne, w tym ból, za-
burzenia snu lub fazy snu związanej z szybkimi 
ruchami gałek ocznych (ang. rapid eye movement 
sleep behaviour disorder) oraz psychozy. (Oczywi-
ście istnieje wiele jednostkowych doniesień o pozy-
tywnym wpływie marihuany na te wymienione oraz 
wiele innych objawów). Sprawę komplikują wyniki 
czterech kontrolowanych badań klinicznych, w któ-
rych stwierdzono, że kanabinoidy nie zmniejszały 
objawów ruchowych, podczas gdy w odniesieniu 
do dyskinez wywołanych lewodopą rezultaty były 
mieszane. 

Podsumowanie
Pozytywne wyniki należy interpretować jednak 

ostrożnie, z kilku powodów a m.in. małej liczby pa-
1 Źródło: „Medical Marijuana and Parkinson’sˮ. The Ask the 
MD, posted by Rachel Dolhun, MD, February 01, 2016. https://
www.michaeljfox.org/foundation

cjentów zakwalifi kowanych do po-
szczególnych badań, przy czym 
wiele z tych badań to były obser-
wacje (pacjenci 
sami oceniali efekty za pomocą 
kwestionariuszy) lub były nie-
kontrolowane i otwarte 
(ang. open-
-label, tzn. 
wszyscy 
uczestnicy 
zażywali ba-
dany lek i byli 
tego świadomi); 
ponadto stosowano 
rozmaite preparaty 
(papierosy 
z mari-
huany, 
kanabinoidy 
doustne, etc.) 
i różne dawki tych 
preparatów.

Próby badawcze z wy-
nikiem negatywnym należy 
także interpretować ostroż-
nie, ponieważ one też były 
prowadzone z udziałem 
małej liczby ochotników, którym 
podawano różne dawki i rozmaite preparaty kana-
binoidów. Jednak były one kontrolowane – bada-
nym podawano również placebo – a tym samym 
uzyskane rezultaty stanowią mocniejsze dowody 
na poparcie obecnie panującego klinicznego punk-
tu widzenia, że kanabinoidy są prawdopodobnie 
nieskuteczne w łagodzeniu objawów motorycznych 
Parkinsona i dyskinez wywołanych lewodopą.

Opracowanie: L.D., MSOzChP
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Aby lepiej pamiętać, 
warto pamiętać 
o witaminie D

Spożywanie produktów o wy-
sokiej zawartości witaminy D3 
pomaga zachować dobrą pamięć 
w średnim wieku – tak przynaj-
mniej dzieje się u szczurów – wy-
kazali naukowcy z uniwersyte-
tu stanowego Kentucky w USA 
(University of Kentucky).

Badacze przez pół roku karmi-
li 3 grupy gryzoni pożywieniem 
zawierającym niski, umiarkowa-
ny lub wysoki poziom witaminy 
D3. Szczury poddano następnie 
testom sprawdzającym pamięć 
(musiały odnaleźć ukrytą w labi-
ryncie platformę).

Szczury spożywające karmę 
najbogatszą w witaminę D3 od-
najdowały platformę szybciej 
i używały krótszych dróg niż 
szczury z dwóch pozostałych 
grup. W mózgach tych szczurów 
zaobserwowano istotne zmia-
ny w zakresie aktywności wielu 
genów zlokalizowanych w hipo-
kampie, strukturze mózgu odpo-
wiedzialnej za pamięć. Zmiany 
dotyczyły przede wszystkim ge-
nów biorących udział w procesie 
transportu neuroprzekaźników.

Nie wiadomo, czy podobne 
rezultaty można osiągnąć u ludzi. 

Wcześniejsze badania sugerują 
jednak, że witamina D może za-
pobiegać pogarszaniu się proce-
sów poznawczych z wiekiem oraz 
wpływa na prawidłowe funkcjo-
nowanie mózgu, wspomagając 
zapamiętywanie i koncentrację.

Dobrym źródłem witaminy D 
są ryby (zwłaszcza łosoś, dorsz, 
tuńczyk, śledź, makrela, sardyn-
ki, węgorz), tran, wątróbka, ser, 
żółtko jaj i niektóre grzyby.

Na podstawie: artykułu z Mede-
xpress.pl, 2 października 2014, autor To-
masz Kobosz

http://www.medexpress.pl/start/
aby-lepiej-pamietac-warto-pamietac-o-
-witaminie-d/50887/

Odpowiedź od Ministra Zdrowia
Dnia 9 grudnia 2015 roku wysłaliśmy (Mazowieckie Stowarzyszenie Osób 
z Choroba Parkinsona) pismo dotyczące trudności z nabyciem leków 
stosowanych na chorobę Parkinsona, w tym między innymi leku Madopar.

Otrzymaliśmy odpowiedź. Minister Zdrowia 
dziękuje, za przesłane pismo, które opisuje aktualne 
problemy pacjentów chorujących na chorobę Par-
kinsona. Stwierdza, że to dla niego ważne w kon-
tekście oceny możliwości poprawienia warunków 
leczenia tej grupy chorych.

Dalej czytamy, że w zeszłym roku, tj. w 2015, docho-
dziły do Ministerstwa Zdrowia sygnały o trudnościach 
w nabyciu leku Madopar, jednak wraz z wejściem w ży-
cie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy 
Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw 
(DU.2015.788), obowiązującej od dnia 12 lipca 2015 r., 
która wprowadziła nowy obowiązek składania pisem-
nego zamówienia na produkty lecznicze do hurtowni 
farmaceutycznej, nie odnotowano zgłoszeń dotyczą-
cych problemów z zakupem leku Madopar.

Dalej Minister informuje, że sprawdzono rynek 
pod względem dostępności leku Madopar i z prze-
prowadzonego postępowania wyjaśniającego wyni-
ka, że lek jest dostarczany do hurtowni farmaceu-
tycznych na bieżąco, w odstępach cotygodniowych 
zgodnych z deklaracją zawartą we wniosku refun-
dacyjnym.

Ponadto informuje, że na stronie Ministerstwa 
Zdrowia w zakładce (Leki/Produkty lecznicze/Braki 
leków) znajduje się skrzynka elektroniczna brakle-
ku@mz.gov.pl, na którą można przesyłać wszyst-
kie sygnały dotyczące trudności z zakupem leków; 
a  pracownicy Ministerstwa Zdrowia bez zbędnej 
zwłoki podejmują interwencje, w celu dostarczenia 
leku do apteki wskazanej przez pacjenta.
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Gorący temat 

Nie ma czegoś takiego 
jak medyczna marihuana

W świecie współczesnej medycyny napędzanej 
różnicami stanowisk autorytetów naukowych 
niewiele jest tematów budzących tyle 
kontrowersji, co w sprawie medycznych 
zastosowań marihuany. Efektem ciągłych 
dylematów pomiędzy uzależniającą 
szkodliwością a leczniczą użytecznością 
kanabinoidów jest zepchnięcie terapeutycznego 
stosowania marihuany na ziemię niczyją. 
Problem w tym, że zrozpaczeni pacjenci często 
widzą w niej swoją ziemię obiecaną. 

Przez potoczne określenie tzw. 
medycznej marihuany rozumie 
się stosowanie marihuany lub 
preparatów kanabinoidowych 
w celach terapeutycznych. Po-
zostałe cele zażywania wyciągu 
z konopi określane są jako „re-
kreacyjne”. Jednak ten sztuczny 
podział na marihuanę „medycz-
ną” i „rekreacyjną” może wpro-
wadzać opinię publiczną w błąd.

– Pierwsza, najistotniejsza 
sprawa: nie ma czegoś takiego jak 
„medyczna marihuana”. Zupełnie 
czym innym jest dążenie do lega-
lizacji marihuany „rekreacyjnej”, 
a zupełnie czym innym wyko-
rzystanie potencjału pochodnych 
marihuany przy leczeniu np. bólu. 
W toczącej się dyskusji jest mnó-
stwo chaosu, bałaganu i niezrozu-
mienia – przekonuje prof. Joanna 
Jędrzejczak, prezes Polskiego To-
warzystwa Epileptologii.

Działanie lecznicze marihu-
any odnosi się do funkcjonujące-
go w naszym organizmie układu 

kanabinoidowego, na który skła-
dają się receptory kanabinoidowe 
(CB1 i CB2), endokanabinoidy 
oraz enzymy rozkładające endo-
kanabinoidy. Układ kanabinoido-
wy opisany jest jako wszechobec-
na sieć w układzie nerwowym 
regulująca przewodnictwo sy-
naptyczne zarówno w układach 
pobudzających, jak i hamujących. 
Wykorzystywanie właściwości 
kanabinoidów, czyli substancji 
czynnych zawartych w marihu-
anie do celów terapeutycznych, 
związane jest z szeregiem wąt-
pliwości dotyczących głównie 
bilansu spodziewanych korzyści 
i możliwych efektów ubocznych. 
Łącząca się z nimi niepewność 
wynika z nadrzędnej koniecz-
ności zachowania ostrożności 
i bezpieczeństwa terapii, w czasie 
której podaje się wyciąg z rośliny 
o właściwościach narkotycznych 
oraz potencjale uzależniającym.

To wszystko sprawia, że próby 
stosowania preparatów marihu-

any na potrzeby praktyki klinicz-
nej „nie mają dobrej prasy”, bu-
dząc kontrowersje o charakterze 
merytorycznym, prawnym, spo-
łecznym i etycznym. Największe 
nadzieje terapeutycznego zasto-
sowania pochodnych marihuany 
związane są z leczeniem ciężkich 
postaci padaczek lekoopornych 
u dzieci i skrajnie ciężkich, ka-
tastrofi cznych encefalopatii pa-
daczkowych, np. zespołu Dravet, 
Westa czy Lennoxa-Gastaut z wy-
korzystaniem kanabidiolu (CBD) 
– substancji z grupy kanabino-
idów pozbawionej działania psy-
choaktywnego.

Jednak – jak podkreślają spe-
cjaliści na łamach opublikowane-
go stanowiska Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Epilepto-
logii w sprawie leczenia padaczki 
produktami na bazie marihuany 
oraz stanowiska Zarządu Głów-
nego Polskiego Towarzystwa 
Neurologów Dziecięcych doty-
czącego stosowania pochodnych 
Cannabis sativa w leczeniu dzieci 
i młodzieży – doniesienia doty-
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czące kanabinoidów w leczeniu 
lekoopornych postaci padaczek 
u dzieci mają charakter badań 
otwartych, często o retrospek-
tywnym charakterze, opartych 
na małych grupach pacjentów, 
opisach pojedynczych przypad-
ków czy podsumowaniach opinii 
rodzicielskich.

Co więcej, sami autorzy po-
wyższych badań oraz specjaliści 
w leczeniu padaczek i stosowaniu 
nowych leków przeciwpadaczko-
wych podkreślają potrzebę pro-
wadzenia dalszych badań klinicz-
nych z zastosowaniem placebo 
w celu rzetelnej weryfikacji sku-
teczności i bezpieczeństwa sto-
sowania kanabinoidów w grupie 
dzieci i młodzieży chorych na pa-
daczkę. Obecnie niewiele jest na-
ukowych informacji dotyczących 
potencjalnej skuteczności takiej 
terapii. Warto również podkreślić, 
że do tej pory nie opublikowano 
żadnych badań z zastosowaniem 
tzw. medycznej marihuany ani 
nie zarejestrowano kanabinoidów 
do leczenia jakichkolwiek zespo-
łów chorobowych u dzieci.

– Dopóki nie ma określonych 
badań, nie można jednoznacznie 
określić wskazań do stosowania 
preparatów marihuany w lecze-
niu padaczki. Nie znamy przede 
wszystkim żadnych odległych 
skutków stosowania tych prepa-
ratów. Stosowanie każdego leku 
musi być poprzedzone rzetelny-
mi badaniami i dopiero stwier-
dzenie skuteczności leku w odpo-
wiednich badaniach może się stac 
podstawą wskazań klinicznych. 
Na razie takich nie ma. Z lekar-
skiego punktu widzenia nie moż-
na stosować leku, który nie jest 
przebadany i zarejestrowany – 
przekonuje prof. Jędrzejczak.

Z powodu braku przekonują-
cych doniesień w piśmiennictwie 
naukowym na temat możliwo-

ści zastosowania kanabinoidów, 
ani Zarząd Główny Polskie-
go Towarzystwa Epileptologii, 
w opublikowanych w 2014 roku 
zaleceniach, ani Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Neuro-
logów Dziecięcych w wydanych 
w 2013 i 2015 roku standardach 
postępowania w schorzeniach 
neurologicznych dzieci i młodzie-
ży nie uwzględniają możliwości 
leczenia produktami leczniczymi 
na bazie pochodnych marihuany.

Rozbieżne są również opi-
nie neurologów i epileptologów 
na temat stosowania preparatów 
marihuany w leczeniu padaczki 
w konfrontacji z oczekiwaniami 
pacjentów. Wyniki badania ankie-
toweg, opublikowanego na łamach 
renomowanego i opiniotwórczego 
czasopisma naukowego Epilepsia, 
przeprowadzonego wśród epilep-
tologów, neurologów ogólnych, 
lekarzy ogólnych, naukowców zaj-
mujących się badaniami podsta-
wowymi, pielęgniarek i pacjentów 
(także rodziców) z całego świata 
wskazują, że mniejszość neuro-
logów ogólnych i epileptologów 
uważa, iż bezpieczeństwo (34 proc. 
osób z tej grupy) oraz skutecz-
ność (28 proc.) jest wystarczająco 
dobrze poznana, aby zalecić sto-
sowanie marihuany i CBD w ce-
lach terapeutycznych (48 proc.). 
Jednocześnie prawie wszyscy pa-
cjenci uważali, że dane dotyczące 
skuteczności (95 proc. osób z tej 
grupy) i bezpieczeństwa (96 proc.) 
są do tego celu wystarczające 
i 98 proc. rekomenduje stosowanie 
marihuany i CBD w ciężkich po-
staciach padaczek.

W wydanym w bieżącym roku 
oświadczeniu Amerykańskiej 
Akademii Pediatrii (AAP) doty-
czących potrzeby legalizacji sto-
sowania i używania marihuany 
w USA szczególną uwagę zwraca 
się na objawy niepożądane i od-

ległe skutki stosowania wyciągu 
z konopi u młodzieży, takie jak 
zaburzenia pamięci, koncentra-
cji uwagi i trudności w nauce. 
AAP – powołując się na wyniki 
badań oceniających negatywnie 
wpływ marihuany na rozwijają-
cy się mózg – sprzeciwia się jej 
stosowaniu u dzieci i młodzieży 
do 21. roku życia; uważa jednak, 
że marihuana może być opcjo-
nalnie stosowana u dzieci w cięż-
kich stanach zagrażających życiu, 
kiedy zawodzą inne sposoby le-
czenia. Amerykańscy pediatrzy 
podkreślają również potrzebę 
rozwoju badań nad lekami będą-
cymi pochodnymi marihuany.

Z kolei w ubiegłorocznym 
raporcie Amerykańskiej Akade-
mii Neurologii (AAN) na temat 
skuteczności marihuany/kanabi-
noidów w leczeniu stwardnienia 
rozsianego, padaczki oraz cho-
rób układu pozapiramidowego 
stwierdza się, że w przypadku 
padaczki nie ma badań klasy I-
-III, co przesądza o braku wystar-
czających dowodów na skutecz-
ność stosowania kanabinoidów 
w padaczce. Pochodne marihuany 
okazały się skuteczne w leczeniu 
spastyczności, bólu pochodzenia 
centralnego oraz bolesnych kur-
czów mięśni u pacjentów cho-
rych na stwardnienie rozsiane. 
Obecnie na świecie, w tym także 
w Polsce, prowadzone są badania 
kliniczne z wykorzystaniem pre-
paratu epidiolex (zawierającym 
kanabidiol) w leczeniu pacjentów 
z rozpoznanym zespołem Dra-
vet i Lennoxa-Gastaut. Jednakże 
brak wyników tychże badań oraz 
rejestracji leku uniemożliwia włą-
czenie pochodnych marihuany 
do leczenia pediatrycznego.

– Każde badanie kliniczne 
nowego leku przeprowadza się 
najpierw na wolontariuszach, 
potem z reguły na dorosłych, 



7Biuletyn Parkinson Nr 2/58/2016

a dopiero na końcu w grupie 
dzieci – chyba że są jakieś sytu-
acje szczególne. Taką sytuację 
szczególną mamy w tym przy-
padku, ponieważ zespoły cięż-
kich padaczek łatwiej jest badać 
właśnie u dzieci, bo tych scho-
rzeń jest więcej i są one o wiele 
lepiej określone, mają precyzyjne 
kryteria diagnostyczne. U doro-
słych to jest trudniejsze – tłuma-
czy prof. Maria Mazurkiewicz-
-Bełdzińska z Kliniki Neurologii 
Rozwojowej Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, główny 
badacz w Polsce w międzynaro-
dowym badaniu epidiolexu.

Jej zdaniem, powinniśmy pa-
miętać, że na razie nie mamy żad-
nych danych, żeby mówić, że ma-
rihuana działa terapeutycznie, ani 
też nie mamy żadnych danych, 
by mówić, że marihuana tera-
peutycznie nie działa. Trzeba dać 
czas badaczom. Niezbędne jest 
bowiem oszacowanie skutecz-
ności i bezpieczeństwa stosowa-
nia badanego preparatu u dzieci 
i młodzieży w różnych zespołach 
chorobowych.

– Czekamy na wyniki badań 
klinicznych. Jeśli epidiolex oka-
że się skutecznym i bezpiecznym 
preparatem oraz jeśli zostanie 
zarejestrowany do leczenia ze-
społu Dravet i Lennox-Gastaut, 
na pewno będziemy go stosować. 
Obydwa te zespoły padaczkowe 
są niezwykle lekooporne i poja-
wienie się każdego nowego leku 
przeciwpadaczkowego może bu-
dzić nadzieje na osiągnięcie lep-
szych efektów terapeutycznych 
w postaci tłumienia napadów pa-
daczkowych – wyjaśnia prof. Bar-
bara Steinborn, przewodnicząca 
Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Neurologów Dzie-
cięcych.

Stosowanie kanabidiolu i in-
nych niezarejestrowanych leków 

zawierających pochodne mari-
huany o mało znanej skutecz-
ności i bezpieczeństwie użycia 
związane jest z koniecznością za-
chowania najwyższej ostrożności 
odpowiedniej do reżimu ekspe-
rymentu medycznego (tj. wymóg 
każdorazowego uzyskania zgody 
komisji bioetycznej, odpowiednie 
przygotowanie lekarza prowa-
dzącego, rzetelne poinformowa-
nie opiekunów dziecka w kwestii 
bezpieczeństwa i możliwych po-
wikłań takiego postępowania). 
Prof. Mazurkiewicz-Bełdzińska 
zwraca także uwagę na inny kon-
tekst stosowania preparatów ma-
rihuany u chorych dzieci:

– Rozumiem rodziców ciężko 
chorych dzieci poszukujących 
dla nich cudownych, ozdro-
wieńczych leków. Jeśli rodzic 
ma ciężko chore dziecko, to ja-
sne jest, że dla swojego dziecka 
zrobi wszystko, aby przywrócić 
mu zdrowie. Wszystko, co tylko 
jest możliwe, choć niekoniecznie 
legalne. Problem polega na tym, 
że w takiej sytuacji to rodzic i le-
karz prowadzący biorą na siebie 
odpowiedzialność za leczenie 
prowadzone na granicy prawa. 
Jak wiemy, nieznajomość prawa 
nie zwalnia z jego przestrzegania.

Oprócz kwestii legalności sto-
sowania preparatów marihuany 
przez pacjentów w celach leczni-
czych specjalistka wskazuje rów-
nież na pozaterapeutyczny aspekt 
takiej sytuacji.

– Cała sprawa jest delikatna, 
ponieważ myślę, że istnieje duże 
lobby, chcące legalizacji marihu-
any, które będzie „chwytać się” 
pacjentów, a zwłaszcza chorych 
dzieci. To jest niedopuszczal-
ne i nieetyczne. Moim zdaniem 
w przypadku tzw. medycznej 
marihuany mamy do czynienia 
z paradoksalną sytuacją, w której 
przy pomocy dzieci próbuje się 

pozyskać społeczne przyzwole-
nie na marihuanę dla dorosłych. 
Jeśli mieszają się w to grupy lu-
dzi, którzy lobbują za marihuaną, 
to jesteśmy w dwóch różnych 
miejscach. My mówimy o lecze-
niu pochodnymi marihuany, na-
tomiast sama legalizacja marihu-
any z tym leczeniem nie ma nic 
wspólnego – dodaje prof. Mazur-
kiewicz-Bełdzińska. 

Źródło: „Służba Zdrowia” i strona 
internetowa: Medexpress.pl,

autor Mariusz Kielar, 
26 listopada 2015 

Darowizna 
= mniejszy 

podatek
Osoba fizyczna, np. 

czytelnik tego tekstu, 
przekazując darowiznę, 
może podczas rozliczania 
PIT odliczyć jej wartość 
– do 6 procent – od 

podstawy opodatkowania.

Dzięki temu zapłaci niższy podatek. 
Gdy przedmiotem darowizny 
są pieniądze, to powinna być 

udokumentowana dowodem wpłaty 
na rachunek bankowy organizacji. 

Dowód powinien zawierać 
wskazanie celu darowizny.

Przekaż 1% na Stowarzyszenie za 
pośrednictwem Fundacji „Żyć z chorobą 

Parkinsona"
KRS 0000221902

Cel szczegółowy: Mazowieckie Stowa-
rzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona 
lub wpłać darowiznę na konto PKO S.A.

29 1240 6319 1111 0000 4778 1379
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Złożona w grudniu ub.r. oferta konkursowa na dofinansowanie 
zadania publicznego uzyskała pozytywną ocenę i Zarząd podpisał 
umowę z m.st. Warszawa Dzielnica – Ochota na realizację zadania 
„Nie jestem sam z chorobą Parkinsona – terapia przez integrację” 
w okresie marzec-grudzień 2016 r. Będziemy mogli kontynuować 
w gościnnych salach ŚDS „Pod Skrzydłami” terapię z p. Żanetą 
oraz nasze spotkania integracyjne. Jednym z pierwszych było uro-
czyste spotkanie wielkanocne 17 marca. Przy pięknie udekorowa-
nych stołach mogliśmy spędzić wspólnie czas i dzieląc się jajecz-
kiem, złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt.

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
w okresie od marca do grudnia 2016 r. 

dzięki dofinansowaniu ze środków 
m.st. Warszawy – Dzielnica Ochota 

prowadząc działalność, realizuje zadanie: 
Nie jestem sam z chorobą Parkinsona  

– terapia przez integrację
W ramach realizacji zadania odbywają się:

spotkania integracyjne – w każdy czwartek, godz. 14-16
terapia tańcem i ruchem – w 2 i 4 czwartek miesiąca

Życzliwa miłość
My o litość nie żebrzemy
nam potrzebna miłość,
miłe słowo, twoja pomoc
tylko tego chcemy.

Gdy choroba sił pozbawia, 
gdy ogarnia niemoc, 
na nic słowa górnolotne 
nam potrzebna miłość.

Taka zwykła, ta na co dzień,
aby nie raniła,
litość twoja niepotrzebna,
nam potrzebna miłość.

Ta, o której mówił papież,
bo sam cierpiał i wiedział
ile bólu, upokorzeń
znieść na co dzień trzeba.

Lucyna Osmolak
marzec 2016

Wielkanocna integracja „Pod Skrzydłami” – 17.03.2016 r.

Wielkanocne wspomnienie Dźwirzyna naszego 
kolegi Józka.


