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Z  dużym prawdopodobieństwem można po-
wiedzieć, że światowe media nie wspomną o 190 
rocznicy śmierci (w  grudniu br.) tego, który 
pierwszy opisał chorobę od jego nazwiska na-
zwaną. Wszak mają jeszcze dwa lata, by zaczęły 
przygotowywać się do okrągłego jubileuszu wy-
dania  artykułu o „drżące poraźnej”, opubliko-
wanego w Londynie, w 1817 r. Historia terapii 
choroby, niestety głównie dotyczy leczenia ob-
jawów, bo jak zauważył red. Andrzej Krzysztof 
Wróblewski „od 200 lat nazwana, lecz nie do 
końca rozpoznana”. Pisał tak w 2009 r., z okazji 
pięciolecia utworzenia Fundacji  „Żyć z choro-

bą Parkinsona”. Właśnie mijają dziesiąte uro-
dziny Fundacji i od krajowych mediów zapew-
ne też nie można wiele oczekiwać. A przecież 
ludziom działającym w  Fundacji, pracującym 
dla jej dobra należą się słowa podziękowania 
Życzymy im wszystkiego najlepszego, jak naj-
więcej wytrwałości, jak największej liczby tych, 
którym można nieść pomoc, a  wśród których 
jest sporo naszych czytelników. 
Wszyscy wiemy, że choroba mocno dotknęła 
współtwórcę Fundacji ŻzchP p. Jerzego Łuka-
siewicza i zmaganie się z nią uniemożliwia Mu 
cieszenie się z jubileuszu. Bądźmy z Nim myśla-
mi, wspierajmy Go modlitwą, słowami otuchy. 
Sprawmy, by poczuł od nas sygnał, że pamięta-
my, że jesteśmy z Nim! 

Dwadzieścia lat minęło –  czy coś się zmieniło?
Przypomnijmy: my też mamy swoje jubileusze, 
doczekaliśmy się bowiem 50 numeru Biuletynu, 
a wkrótce będziemy obchodzić okrągłą rocznicę 
założenia naszego Stowarzyszenia. A jubileusze 
to dobry moment do podsumowań. 

Jubileuszowo

„Wszystko co się dzieje w czasie razem 
z czasem ginie, jeżeli nie zostanie przez 
dowód piśmienny uwiecznione”

– Biskup Piotr z Płocka, 1237 r. (Dyplom lokacyjny miasta)
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Na pewno w  tym czasie Stowarzyszenie ulegało 
wielu zmianom, ale mamy nadzieję, że pozosta-
ło w nim to co najważniejsze, to, co jest potrzeb-
ne wielu ludziom, nie tylko chorym - możliwość 
edukacji, wymiany doświadczeń, rozmowy, zaba-
wy, wspólnego wypoczynku, a nawet jedynie spo-
tykania się, żeby nie czuć się samotnym w niedoli. 

Biuletyn nasz jest najstarszą gazetą wydawaną 
przez krajowe stowarzyszenie „parkinsończy-
ków” (termin, wymyślony może i  niechcący 
przez kol. Olka, ale obejmujący jednym słowem 
tych, których chP dotyka, nie tylko samych cho-
rych, ale także ich opiekunów i  bliskich). My-
ślę, że to ważne dziedzictwo, kapitał, o którym 
powinniśmy pamiętać, jeśli zastanowimy się 
chwilę nad przeszłością i przyszłością Stowarzy-
szenia. To wartość, której nie mają inni i której 
można nam pozazdrościć. Bo my nawet w sytu-
acji, kiedy niektóre organizacje w kraju ograni-
czają swoją aktywność, pielęgnujmy elementy 
naszej, bardzo młodej przecież tradycji. 

Pamięć ulotna (a my niezbyt pamiętliwi) dlatego 
trzeba o nią dbać. Nie tylko o tę indywidualną, 
ale także naszą wspólną. O pewnych sprawach, 
o  historii i  o  znaczących postaciach trzeba po 
prostu pamiętać – to jest naszym obowiązkiem. 
Takie niełatwe ciąży na nas wszystkich zadanie. 

Tego trudu przypomnienia, naszych działań 
i osiągnięć, podjęli się Adam i Patrycja (z nie-
wielką moją pomocą), którzy już w  zeszłym 
roku zebrali materiały dotyczące historii nasze-
go Stowarzyszenia i prezentują je w artykule pt. 
„Dwadzieścia lat minęło” s. 3. Ale w  numerze 
nie pomijamy spraw współczesnych: optymi-
stycznego doniesienia o obiecujących badaniach 
nad lekiem mogącym powstrzymać chorobę 
(s. 6) i protestu neurologa – prof. J. Sławka (s. 8), 
starając się, żeby zawartość numeru była różno-
rodna i  ciekawa. 
Zapraszamy zatem do lektury naszego jubile-
uszowego wydania Biuletynu.

październik 2014
L. D.

Serdecznie zapraszamy chorych i opiekunów
na spotkania integracyjne, które odbywają się w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” 

w Warszawie, ul. Grójecka 109, w każdy czwartek, w godz. 14.00 – 16.00. 

W ramach tych spotkań w 2 i 4 czwartek miesiąca odbywają się zajęcia terapii tańcem i ruchem.

Zapraszamy również do Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”
na spotkania w 3 sobotę miesiąca, w godz. 11.00 – 15.00 w Warszawie, ul. Tarczyńska 11 m. 24
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Dwadzieścia lat minęło 
- historia Stowarzyszenia cz. I

Opierając się na własnych do-
świadczeniach, prof. Janusz Łę-
towski zamieścił jesienią 1993 
roku artykuł w  miesięczniku 
„Twój Styl” (nr 9/1993, str 44) 
pod przekornym tytułem „Po-
lubić Parkinsona”. Nie tyle boga-
ta w  dobre rady treść artykułu, 
ile samo określenie „polubić” 
zbulwersowało sędziego Józefa 
Wieczorka do tego stopnia, że 

na podstawie własnych zmagań 
z  tym schorzeniem wystosował 
replikę do „Życia Warszawy” 
stwierdzając w liście z 18 stycznia 
1994 roku, że „Parkinsona w ża-
den sposób polubić się nie da, 
można go tylko znienawidzić”.

W  wyniku tej polemiki posy-
pały się listy i  rozdzwoniły te-
lefony, gdyż okazało się, że set-

ki osób w  samej tylko stolicy, 
dotknięte są tym schorzeniem. 
Nie będąc w stanie odpowiadać 
na każdy list, Janusz Wieczo-
rek, zwołał zebranie wszystkich 
zainteresowanych. I  właśnie 
na tym pierwszym spotkaniu, 
po ciekawej prelekcji sędziego 
Janusza Wieczorka i zademon-
strowaniu przez niego odpo-
wiednich sposobów gimnasty-

Kalendarium
17 kwietnia – Stadion Narodowy w Warszawie (sala Lon-
dyn), „Pacjent, a budżet – co jest priorytetem w leczeniu 
chorób rzadkich w Polsce?” Debata ekspercka Fundacji 
Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się. Reprezentowali nas 
kol. Olek Wiechowski i Mirek Korwin–Kulesza.

CZERWIEC
17 czerwca – konferencja Forum 55 PLUS – KIERUN-
KI ROZWOJU RYNKU SENIORALNEGO W POLSCE, 
w Konstancinie-Jeziornej, było konferencją inaugurującą 
cykl wydarzeń – konferencji oraz targów senioralnych, 
poświęconych problematyce rozwoju rynku senioralne-
go i opiekuńczego w Polsce. Reprezentowali nas kol. Lu-
cyna Osmolak i Andrzej Strzylak.
21 czerwca – 3-cio sobotnie spotkanie – po raz kolejny 
spotkaliśmy się w  gościnnych pomieszczeniach ochoc-
kiego CSM „Sami Sobie” przy ul. Tarczyńskiej 11. Po 
odśpiewaniu “Sto lat” dla solenizantki Alicji, przy kawie, 
herbacie i  pysznym serniku na zimno z  truskawkami 
omawialiśmy sprawy bieżące. Powitaliśmy dwie oso-
by pragnące przystąpić do Stowarzyszenia. Kol. Teresa 
Stępień-Mazurkiewicz omówiła sparwy organizacyjne 
związane z wyjazdem i pobytem na turnusie w Dźwirzy-
nie (wyjazd 29. sierpnia, godz. 7:00). Ostatecznie 5 osób 
wyraziło chęć wyjazdu na Parkinsoniadę (1-3 sierpnia). 
Łącznie w spotkaniu uczestniczyły 23 osoby.

LIPIEC
Na początku m-ca nasz kol. Olek uzyskał obietnicę uży-
czenia bezpłatnie minibusika na druga sobotę lipca i po-

stanowił zorganizować pielgrzymkę przedstawicieli Sto-
warzyszenia na Jasną Górę. Swój pomysł przedstawił na 
poniedziałkowym spotkaniu i  zebrał grupkę 6-ciu osób, 
które 12 lipca udały się do Częstochowy. Relację z tej piel-
grzymki znajdziecie w poprzednim nr Biuletynu.
16 lipca – o  godz. 7:00 została odprawiona Msza świę-
ta zbiorowa na Jasnej Górze o  uzdrowienie wszystkich 
chorych na chorobę Parkinsona; intencja od Aleksandra 
i  MSOzChP (naszych przedstawicieli uczestniczących 
w pielgrzymce 12 lipca).
3-cio sobotnie spotkanie – po raz kolejny spotkaliśmy się 
w gościnnych pomieszczeniach przy ul. Tarczyńskiej 11. 
Po odśpiewaniu „Sto lat” dla jubilata Olka (właśnie 16 lip-
ca miał „okrągłe” urodziny), przy kawie, herbacie i ptasim 
mleczku mogliśmy usłyszeć ciągle jeszcze gorące, pełne 
pozytywnych duchowych emocji opowieści uczestników 
pielgrzymki jasnogórskiej. Potem kol. Staszek Golatowski 
pokazał nam filmy dot. terapii infuzyjnej podskórnej – 
apomorfiną. Następnie opowiedział o swoich perypetiach 
z uzyskaniem zgody w Ministerstwie Zdrowia na zakup 
apomorfiny i  zaprezentował swój pomysł by objechać 
Polskę, odwiedzić chorych. Opowiedzieć o tym co moż-
na zmienić i nie narzekać, tylko przekonać, że musimy się 
zebrać i wystąpić sami o lepszą przyszłość. O tym, że jest 
lepsze leczenie! I my, chorzy, mamy do niego prawo! Łącz-
nie w spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

SIERPIEŃ
28 sierpnia – ponad 40-osobowa grupa wyjechała na 
turnus rehabiltacyjno-integracyjny do Dźwirzyna, by 
w zaprzyjaźnionym O.W. Rybitwa spędzić wspólnie dwa 
tygodnie
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ki, zrodziła się pierwsza myśl 
i  potrzeba zorganizowania się 
osób z chorobą Parkinsona.
Następnie w  1995 roku sto-
sownie do tego postanowienia 
grupa inicjatywna pod kierun-
kiem Józefa Wieczorka opra-
cowała statut Stowarzyszenia, 
który został zarejestrowany 26 
stycznia 1995 roku.
Pierwsze Walne Zgromadzenie 
odbyło się 20 maja 1995 roku. 
Wybrany został Zarząd Sto-
warzyszenia, które liczyło 50 
członków. Aby ułatwić kontakt 
między Zarządem i  członkami 
Stowarzyszenia podzielono się 
na grupy według dzielnic War-
szawy, a  na czele każdej grupy 
działał „łącznik”. (Należy jed-
nak zauważyć, że tworzenie 
grup, kółek w  ramach jednej 
organizacji się w  praktyce nie 
sprawdziło).

Powstanie stowarzyszenia w War-
szawie było  impulsem do powo-
łania kolejnych  stowarzyszeń 
regionalnych w  Polsce. 21-22 
października 1998 r. w  Warsza-
wie odbył się I.  Krajowy Zjazd 
Delegatów Stowarzyszeń Osób 
z  Chorobą Parkinsona (26 de-
legatów z  13 miast), podpisano 
Porozumienie o zasadach współ-
pracy Stowarzyszeń, Rezolucję 
o  uznanie choroby Parkinsona 
za chorobę przewlekłą oraz Kartę 
Praw Osób Chorych na Chorobę 
Parkinsona  (oryginał wisi w biu-
rze naszego Stowarzyszenia).

Mazowieckie Stowarzyszenie 
Osób z Chorobą Parkinsona
Po kilkunastu latach działania 
w listopadzie 2009 roku Walne 
Zgromadzenie zmieniło statut, 
w którym najważniejszą zmia-
ną była możliwość wstępowa-

nia do Stowarzyszenia także 
osób nie dotkniętych choro-
bą Parkinsona oraz zmiana 
struktury zarządu, co uczy-
niło go ciałem kolegialnym. 
Dokonało też zmiany nazwy 
na obecną – Mazowieckie Sto-
warzyszenie Osób z  Chorobą 
Parkinsona.
Naszym celem jest reprezen-
towanie interesów członków 
stowarzyszenia oraz wyzwa-
lanie inicjatywy osób cierpią-
cych na chorobę Parkinsona 
w kierunku wszechstronnej ich 
rehabilitacji i  leczenia dla za-
pewnienia im optymalnego 
poziomu sprawności i  zdol-
ności do kierowania własnym 
życiem poprzez: rozpowszech-
nianie informacji o  chorobie 
i  metodach leczenia drogą 
wymiany doświadczeń i publi-
kacji, współdziałanie z organa-
mi administracji państwowej 
i  placówkami służby zdrowia 
oraz organizacjami społeczny-
mi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a  także 
organizowanie samopomocy 
członkowskiej, mającej na celu 
przeciwdziałanie postawom re-
zygnacji, osamotnienia i  bez-
radności, zwłaszcza wśród osób 
najciężej poszkodowanych.

Działania
Początkowo organizowano spo-
tkania chorych, chorych z leka-
rzami, prowadzono działania in-
formacyjne (artykuły w  prasie, 
konferencje prasowe, koncerty 
charytatywne), wprowadzono 
kontynuowane do 2013 r. zajęcia 
rehabilitacji grupowej na sali 

Duchowy wymiar zmagania się z chorobą, rozmowa z ks. Mariuszem Bernysiem – spotkanie integracyjne w ŚDS 
„Pod Skrzydłami”

Spotkania z neurologiem zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem - sala konferencyjna szpitala przy Wołoskiej.



5Biuletyn Parkinson Nr 5/50/2014

gimnastycznej w  MOS nr 7 na 
Ochocie.
Od wielu lat tradycyjnie odby-
wają się tzw. trzecio-sobotnie 
spotkania, na które zapraszani 
są lekarze, osoby zajmujące się 
problemami osób chorych i ich 
bliskich. Przez 13 lat spotyka-
liśmy się w  sali widowiskowej 
na terenie szpitala MSW przy 
ul. Wołoskiej. Tutaj odbyło się 
1. Ogólnopolskie Spotkanie 
Stowarzyszeń Osób z  Choro-
bą Parkinsona (16-17 kwietnia 
2005 r.) zorganizowane przez 
świeżo utworzoną, przez v-ce 
przewodniczącego Stowarzy-
szenia Jerzego Łukasiewicza, 
Fundację „Żyć z  chorobą Par-
kinsona”. Obecni na Spotkaniu 
powołali Radę Krajową Sto-
warzyszeń Regionalnych osób 
z chorobą Parkinsona w Polsce. 
Jednakże inicjatywa ta nie prze-
trwała próby czasu, chociaż ofi-
cjalnie nie została rozwiązana.
Następnie w  celu pozyskania 
środków finansowych na do-
tychczasowe działania Stowa-
rzyszenia zaczęto realizować 
zadania wspierane finansowo. 
Początkowo przez Fundację 
„Wspólna Droga”, później przez 
m.st. Warszawa.

Składaliśmy oferty (konkursy 
ofert) na współfinansowanie 
działań i  uzyskaliśmy dotacje 
na zadania: 2007-2008 „Towa-
rzyszenie w  chorobie Parkin-
sona” – Fundacja „Wspólna 
Droga”, 2008 – 2010 „Rehabili-
tacja społeczno-medyczna osób 
z chorobą Parkinsona” – Biuro 
Polityki Zdrowotnej m.st. War-
szawa, 2011 – „Wspólnie ła-
twiej pokonać niepełnospraw-
ność w  chorobie Parkinsona” 
– Biuro Polityki Społecznej 
m.st. Warszawa (dotacja w  ra-
mach małych grantów), 2011-
2013 „Rehabilitacja społecz-
no-medyczna osób z chP i  ich 
opiekunów” – Biuro Polityki 
Zdrowotnej m.st. Warszawa, 
2012 „Nie jestem sam z choro-

bą Parkinsona – terapia przez 
integrację” – Dzielnica Ochota 
m.st. Warszawa
2013 „Nie jestem sam z choro-
bą Parkinsona – terapia przez 
integrację” – Dzielnica Ochota 
m.st. Warszawa, 2014 „Nie je-
stem sam z chorobą Parkinso-
na – terapia przez integrację” 
– Dzielnica Ochota m.st. War-
szawa
W  ramach wymienionych za-
dań realizowaliśmy działania 
dla chorych i ich bliskich:
* rehabilitacja grupowa na sali 
gimnastycznej
* rehabilitacja w domu chorego
* rehabilitacja na basenie w ba-
senie z ciepłą wodą (30oC) in-
dywidualnie i w grupie
* konsultacje lekarskie ambula-
toryjne i w domu chorego
* ćwiczenia logopedyczne in-
dywidualne i w grupie
* spotkania integracyjne, w tym 
wspólne obchodzenie świąt, 
wycieczka autokarowa
* terapia tańcem i ruchem.

CDN.

Zmęczeni tańcem ćwiczymy wspólne śpiewanie hymnu Stowarzyszenia – zajęcia terapii tańcem i muzyką w ŚDS  
„Pod Skrzydłami”.

Sala widowiskowa szpitala przy Wołoskiej - tu odbywały się wykłady, zebrania, a czasem też wspólne ćwiczenia pod 
kierunkiem logopedy.
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Nowości w badaniach naukowych

Zastrzyki  
hamujące rozwój choroby
Przeglądając czasopismo Charaktery (magazyn 
psychologiczny, Nr 9 (212) z września 2014 r.), na-
trafiliśmy na krótki artykuł pt. „Igłą w Parkinso-
na” o eksperymentach na zwierzętach, u których 
udało się zahamować postęp choroby Parkinsona 
przez podawanie w zastrzykach (stąd tytuł arty-
kułu) innowacyjnego leku XPro1595*. Postanowi-
liśmy dowiedzieć się więcej o  tych obiecujących 
badaniach.
Okazało się, że dzięki wsparciu finansowemu 
fundacji The Michael J. Fox Foundation’s, za-
łożonej przez amerykańskiego aktora Micha-
ela J. Foxa** (to nie jedyne badania finansowane 
obecnie przez tę Fundację) naukowcy z Emory 
University School of Medicine w Atlancie (stan 
Georgia, USA), pracujący pod kierunkiem pani 
dr Malu Tansey, mogli przeprowadzić badania, 
których wyniki opublikowano właśnie w  Jour-
nal of Parkinson’s Disease (1) z 24 lipca br. Zwie-
rzętom laboratoryjnym podawano eksperymen-
talny lek przeciwzapalny XPro1595 - selektywny 
inhibitor (bloker aktywności) cytokiny TNF***, tj. 
czynnika martwicy komórek nowotworowych. 
Badania opierały się na założeniu, że stan za-

* – XPro1595 jest produktem pionierskiej firmy biotechnologicznej z USA - 
FPRT Bio.
** – The Michael J. Fox Foundation’s  - aktor M.J. Fox, zdiagnozowany w wieku 
30 lat, siedem lat zwlekał nim ogłosił to publicznie, po czym wkrótce zakoń-
czył karierę aktorską. Założona przez niego w 2001 r. Fundacja zbiera pienią-
dze i  finansuje badania nad lekami antyparkinsonowskimi. Dziennik New 
York Times nazwał ją „najbardziej wiarygodnym głosem w sprawie badań nad 
chorobą Parkinsona w świecie.” Dzisiaj to największy bezinteresowny fundator 
badań nad lekami chP na świecie. Jej twórca jest powszechnie podziwiany za 
niestrudzoną pracę jako adwokat osób z chP. https://www.michaeljfox.org/fo-
undation/grant-detail.php?grant_id=1074
*** – TNF – czynnik martwicy nowotworów – jedna z najważniejszych cytokin, 
wydzielana w stanach zapalnych działa cytotoksycznie (niszcząco) względem 
wielu linii komórek nowotworowych (stąd nazwa); Cytokiny − białka wpły-
wające na wzrost, podział i  pobudzenie komórek biorących udział w  odpo-
wiedzi odpornościowej oraz komórek krwiotwórczych (hemopoetycznych). 
Nadmierne wydzielanie TNF-α łączy się ze zwiększoną podatnością na alergie 
i zapadalnością na astmę.  

palny w mózgu, co prawda nie jest  czynnikiem 
inicjującym chorobę Parkinsona, ale może być 
odpowiedzialny za następujący potem zanik 
neuronów istoty czarnej.  

Zastosowanie XPro1595 w  szczurzym mode-
lu choroby Parkinsona wskazuje na możliwość 
chronienia wrażliwych neuronów poprzez zli-
kwidowanie stanu zapalnego (Rycina). Zatrzy-
manie utraty neuronów dopaminergicznych 
związane było ze zmniejszeniem deficytu ru-
chowego bez narażania organizmu na immu-
nologiczne skutki uboczne typowe dla innych 
leków anty-TNF, stosowanych np. w  leczeniu 
reumatyzmu. Eksperymentalny model chP po-
legał na podawaniu zwierzętom bezpośrednio 
do mózgu, po jednej jego stronie, neurotoksy-
ny 6-hydroksydopaminy (6-OHDA). Ta metoda 
prowadzi do wywołania niektórych objawów 
chP: obumierania neuronów produkujących do-
paminę po tej stronie mózgu, do której podano 
neurotoksynę i  objawów ruchowych po prze-
ciwnej stronie ciała. Testowany lek podawany 
w  formie zastrzyków podskórnych był najsku-
teczniejszy, gdy podawano go trzeciego dnia po 
zainicjowaniu choroby. Pięć tygodni później ob-
serwowano uszkodzenie tylko 15% neuronów, 
natomiast 55% ulegało zniszczeniu, gdy nie sto-
sowano leczenia. Kiedy lek podawano czterna-
stego dnia po zainicjowaniu  choroby, zniszcze-
niu ulegało 44% neuronów.
Na podstawie dotychczasowej wiedzy uważa 
się, że u  ludzi przez pierwsze pięć lat choroby 
dochodzi do największych zniszczeń neuronów 
produkujących dopaminę. Jeśli tak jest w istocie 
i stan zapalny odgrywa w tym okresie kluczową 
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rolę w procesie neurodegeneracji, to być może 
stosowanie wtedy leku XPro1595 spowolni lub 
wręcz zatrzyma rozwój chP.
Pozytywne wyniki opisanych powyżej badań 
przedklinicznych sprawiły, że naukowcy otrzy-
mali już fundusze na badania na innym (bliż-
szym człowiekowi) modelu zwierzęcym, tj. na 
małpach. W badaniach tych, w szerszym stop-
niu ocenione zostanie również znaczenie stanu 
zapalnego w  mózgu, jako czynnika odpowie-
dzialnego za rozwój chP.
W kolejnym etapie, na który Fundacja poszuku-
je środków finansowych, planowane są badania 
na grupie ludzi. Celem będzie również spraw-
dzenie skuteczności XPro1595 przy podaniu 
podskórnym, co pozwoliłoby na zastąpienie 
metody operacyjnej (praktycznie trudnej do za-
stosowania u  ludzi) równie skutecznym, mniej 
inwazyjnym sposobem leczenia. W pierwszym 
etapie badań nad skutecznością tego leku po-
dawano go szczurom bezpośrednio do mózgu. 
Ta metoda podawania leków, często z powodze-
niem stosowana u  zwierząt, niestety nie może 
być wykorzystana do leczenia ludzi.
Należy podkreślić, że w  opublikowanych wła-
śnie badaniach podawany szczurom podskór-

nie lek przekraczał barierę krew-mózg i osiągał 
w mózgu stężenia skutecznie ograniczające de-
generację komórek dopaminergicznych.
Niestety, planowane badania będą prowadzone 
we wczesnym stadium choroby, bowiem jedynie 
w okresie 4-5 lat (pomiędzy rozpoznaniem cho-
roby, a  stanem utracenia maksymalnej liczby 
neuronów) możliwa jest skuteczna walka z cho-
robą za pomocą XPro1595. Pewnym świateł-
kiem w tunelu dla chorych w bardziej zaawan-
sowanych etapach chP może być fakt, że dzięki 
funduszom wspomnianej Fundacji prowadzi się 
badania nad nowymi lekami z L-dopą, o czym 
powiemy w kolejnych numerach Biuletynu.

Opracowanie: Patrycja Poczciwek,  
Leszek Dobrowolski, Adam Poczciwek,  
Korekta: Barabara Waglewska MSOzChP
1 - Journal of Parkinson’s Disease, Volume 4, Number 3 / 2014, pp. 
349-360.

http://pl.wikipedia.org/wiki/TNF

Linki do tekstów źródłowych:

http://www.news.emory.edu/stories/2014/07/anti_inflammatory_
parkinsons_tansey/campus.html

http://bionews-tx.com/news/2014/07/31/specific-anti-tnf-drug-
xpro1595-licensed-by-fprt-bio-is-preparing-for-initial-parkinsons-
disease-clinical-trials/

http://fprtbio.dreamhosters.com/products/

+

DN-TNF drug

zastrzyk z XPro1595

Active TNF

Inactive heterotrimers

przed podaniem leku
(aktywna cytokina TNF 
może łączyć się z właściwym 
receptorem – rozwija się stan 
zapalny i postęp choroby)

po podaniu leku
(heterotrimer nie może 
połączyć się z receptorem 
– stan zapalny nie rozwija się)

Działanie testowanego leku polega na zamianie aktywnych cząstek chorobotwórczej cytokiny w cząstki nieaktywne. Lewa strona - cząsteczki testowanego leku (DN-TNF drug) i aktywnej 
cytokiny TNF (Active TNF) składają się z trzech elementów (monomerów) o podobnej budowie, ale różnych właściwościach. Te monomery w leku (kulki z wypustkami), w odróżnieniu od 
tych w cytokinie (kulki gładkie), nie mogą łączyć się z właściwym receptorem. Na przykład w istocie czarnej mózgu aktywacja receptora wyzwala procesy prowadzące do zaniku neuronów 
produkujących dopaminę, w następstwie czego rozwija się choroba Parkinsona.
Lek XPro1595 jest tak skonstruowany, że jego „nieaktywne” monomery zastępują „aktywne” (TNF). W wyniku tej interakcji z aktywnej cytokiny (trzy monomery tworzące jednolite cząstki 
- „homo-trimery”) powstaje związek  składający się co prawda z trzech monomerowych cząstek, podobnie jak TNF, ale jeden lub dwa monomery pochodzą z leku (patrz: zielona ramka). 
W ten sposób cytokina zostaje zamieniona w związek nieaktywnych „hetero-trimerów” (inactive heterotrimers).
Prawa strona – oczekuje się, że w badaniach klinicznych, po wprowadzeniu XPro1595 do organizmu, w cząsteczkach chorobotwórczej TNF aktywne monomery zostaną zastąpione przez 
nieaktywne monomery z leku i nastąpi „deaktywacja” czynnika zapalnego. Lek przenika także do mózgu i jeżeli rozwinął się w nim stan zapalny, może i tam nastąpić zahamowanie tego 
stanu i procesu neurodegeneracji - czynnika wspólnego w patologii wielu chorób neurologicznych. Powinno to prowadzić do złagodzenia objawów lub wręcz zahamowania rozwoju choroby.
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Czy leki przeciw chorobie 
Parkinsona mogą wywołać 
depresję?
Profesor Jarosław Sławek protestuje. Sierpień 2014 r.

Samobójcza śmierć amerykańskiego 
aktora Robina Williamsa w sierpniu 
br. wstrząsnęła wszystkimi. jedno-
cześnie dotarła informacja, że nie-
dawno zdiagnozowano u niego cho-
robę Parkinsona. Co łączy chorobę 
Parkinsona i depresję - o tym pisano 
już wielokrotnie. Natomiast pojawi-
ły się opinie, ze leki antyparkinso-
nowskie mogą wywoływać depresję. 
Prof. Jarosław Sławek*, neurolog, 
stanowczo protestuje przeciwko 
takim stwierdzeniom. Poniżej przy-
taczamy kluczowy fragment jego wy-
powiedzi w  tej sprawie zamieszczo-
nej na łamach Medexpressu. 
„Szanowni Państwo, ....Leki stoso-
wane w  leczeniu choroby Parkinso-
na NIE POWODUJĄ depresji. Ta-
kie twierdzenie [że leki stosowane 
w chorobie Parkinsona mogą wywo-
łać depresję – przyp. red.] jest całko-
wicie nieodpowiedzialne, bowiem 
odciagac może chorych od jedynego 
skutecznego leczenia, jakim jest le-
czenie dopaminergiczne (lewodopa, 
agoniści dopaminy), a  skutki niele-
czenia mogą być fatalne.
Leki dopaminergiczne (wyrównu-

ją niedobór dopaminy w  mózgu), 
w wielu schematach leczenia depresji 
w chorobie Parkinsona, której istotą 
jest niedobór dopaminy, ale także 
serotoniny, stad depresja jako ob-
jaw choroby jest częsta, są zalecane, 
zanim włączymy lek przeciwdepre-
syjny. Nawet niektóre z  tych leków 
(pramipeksol) mają udowodnione 
w  badaniach naukowych działanie 
przeciwdepresyjne. Przypadek R. 
Williamsa jest niefortunny, jak też 
i oskarżenie leków przeciwparkinso-
nowskich o wywołanie depresji. Oso-
ba uzależniona, szczególnie w okre-
sie odstawienia używek, doznaje 
spadku nastroju, niekiedy nasilonej 
depresji. To pewnie niestety prawdzi-
wa przyczyna tego, co się stało.
Skutki takiego przedstawiania leków 
przeciwparkinsonowskich mogą być 
fatalne dla chorych także z  powodu 
ograniczen dostepu polskich cho-
rych do wielu leków stosowanych 
na świecie (jak chocby wspomniany 
pramipeksol). Polscy chorzy wypa-
dają pod tym względem najgorzej 
w  Unii Europejskiej i  nieodpowie-
dzialne oskarżanie dodatkowo tych 

terapii o takie działania niepożadane 
może służyć jako kolejny argument 
usprawiedliwiajacy te sytuacje.
ŻADEN ALGORYTM LECZENIA 
CHOROBY PARKINSONA PU-
BLIKOWANY NA ŚWIECIE NIE 
ZALECA ODSTAWIENIA LEKÓW 
PARKINSONOWSKICH W  PRZY-
PADKU WYSTĄPIENIA DEPRESJI!
Walczmy wspólnie o  szeroki dostęp 
do tradycyjnych i nowoczesnych te-
rapii dla naszych chorych” – napi-
sał prof. Jarosław Sławek, specjalista 
neurolog.
frag. pochodzi z art. zamieszczonego 
27 sierpnia 2014 r. w portalu Mede-
xpress, autor: Alicja Dusza.
* Dr hab. Jarosław Sławek, prof. 
nadzw., kierownik Zakładu Piele-
gniarstwa Neurologiczno-Psychia-
trycznego Gdanskiego Uniwersyte-
tu Medycznego; członek Komitetu 
Nauk Neurologicznych PAN na ka-
dencję 2011-2014.
Opracowano na podstawie:
http://www.medexpress.pl/pacjent/czy-leki-
na-parkinsona-wywoluja-depresje-profesor-
slawek-protestuje/48670/
http://www.medexpress.pl/pacjent/czy-leki-
-na-parkinsona-moga-wywolywac-depre-
sje/48613/


