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PARTNERZY STRATEGICZNI:

 Ile osób w Europie cierpi na choroby mózgu?

Nie jestem w stanie podać konkretnej liczby chorych, ale 
wiem, ile pieniędzy wydajemy na te choroby w Unii Europej-
skiej prawie 800 mld euro rocznie. To więcej niż łącznie prze-
znaczamy na leczenie chorych na raka, cukrzycę i choroby 
sercowo-naczyniowe. Jeszcze w 2004 roku na leczenie pa-
cjentów z chorobami mózgu wydawaliśmy w Unii „zaledwie” 
386 mld euro. Koszty związane z leczeniem tej grupy zwięk-
szają się z roku na rok i nie możemy tego powstrzymać. 

 Dlaczego?

Europejczycy żyją coraz dłużej. To wspaniała wiadomość, 
powinniśmy się z niej cieszyć. Długowieczność zawdzięczamy 
dobrym lekarzom i firmom farmaceutycznym. Ale faktem jest, 
że im dłużej żyjemy, tym częściej zapadamy na chroniczne cho-
roby, w tym choroby mózgu, np. udary, demencję, Parkinsona. 
A te choroby bardzo obciążają finansowo służbę zdrowia. 

 W ciągu ostatnich kliku lat w Polsce podwoiła się licz-
ba stulatków. W Japonii aż 50% niemowlaków, które dzi-
siaj przychodzą na świat, ma szansę dożyć tego wieku. 
Czy chorób mózgu będzie przybywać głównie w tej po-
większającej się populacji ludzi starszych? 

Obawiam się, że ten problem dotyczy także ludzi mło-
dych. Niektóre z tych chorób dotykają dzisiaj nawet nowo-
rodki i małe dzieci.

 Jakie są tego przyczyny?

W całej Europie kobiety bardzo późno decydują się na ma-
cierzyństwo. Ja urodziłam pierwsze dziecko w wieku 23 lat. 
Trzech synów miałam przed moimi 30. urodzinami. Dzisiaj 
dużo kobiet zmuszonych jest do zarabiania pieniędzy lub, 
dzięki edukacji, chce to robić. Dlatego „odkładają” dzieci na 
później. Kiedy po 40. roku życia mają problemy z zajściem 
w ciążę, decydują się na in vitro. Ta metoda zapłodnienia wią-
że się z ryzykiem występowania u noworodków problemów 
neuropediatrycznych. 

 Jak wyglądają zagrożenia w innych grupach 
wiekowych? 

U coraz większej liczby 20- i 30-latków diagno-
zowany jest Parkinson. Duża grupa 40- i 50-latków 
narażona jest na udar. Jak widać, choroby mózgu, 
bez względu na wiek, zagrażają całej populacji. 

 „Choroby mózgu” to bardzo ogólny termin. 
Jakie choroby dokładnie obejmuje?

Po pierwsze, neurodegeneracyjne, czyli cho-
roby układu nerwowego. Zaliczamy do nich m.in. 
Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane. 
Kolejna grupa to choroby psychiczne, np. depre-
sja, schizofrenia. Definicja chorób mózgu obejmuje 
również samobójstwa i uzależnienia.

 Europejska Rada Mózgu zwraca dużą uwagę 
na problem picia alkoholu w Europie. Podkre-
ślacie, że jest on dużo bardziej niebezpieczny od 
narkotyków. Jak to możliwe?

Uważamy, że największym zagrożeniem są pa-
pierosy, potem alkohol, a na trzecim miejscu nar-
kotyki. Heroina jest w Europie nielegalna. Palenie 
i picie alkoholu cały czas są zgodne z prawem.

 Czy to duże zagrożenie wynika z liczby cho-
rób, które wywołuje picie alkoholu? Na wa-
szej stronie internetowej można przeczytać, że jest ich 
sześćdziesiąt. 

Chodzi nie tylko o choroby. Uzależnieni od heroiny zamy-
kają się w domu i po wstrzyknięciu trucizny tam zostają. Al-
kohol pijemy w pubach i barach. Kiedy z nich wychodzimy 
i wsiadamy do samochodu, auto zmienia się w maszynę do 
zabijania. Po alkoholu jesteśmy niebezpieczni nie tylko dla 
siebie, ale także dla naszej rodziny i całego społeczeństwa. 

 W europejskich mediach bardzo dużo mówimy o pro-
filaktyce nowotworów czy chorób serca. Choroby mózgu, 
tak powszechne i obciążające finansowo służbę zdrowia, 
rzadko są tematem debat publicznych. 

Choroby psychiczne to cały czas tabu w Europie. Wielu na-
szych znajomych czy członków rodziny cały czas wstydzi się 
swoich dolegliwości. Zamiast pójść do specjalisty, potrzebne 
lekarstwa kupują przez Internet. To może skończyć się tra-
gedią. Chcemy zmienić podejście Europejczyków do tego 
tematu. 

 Ciągle słyszymy, że komputery, Internet, których dzi-
siaj używamy na okrągło, negatywnie wpływają na funk-
cjonowanie naszego mózgu. Czy Pani podziela te opinie?

Nie potrafię powiedzieć, czy komputery lub telefony, 
przez które rozmawiamy w tej chwili, rujnują nasze zdro-
wie. Ale wierzę, że w przyszłości dostęp do Internetu będzie 
bardzo ważny dla ludzi chorych. Już dzisiaj używamy termi-
nu e-zdrowie (e-health), który oznacza korzystanie z nowo-
czesnych technologii do diagnozowania i leczenia pacjentów. 
Komisja Europejska pracuje m.in. nad tym, by komputery jak 
najlepiej pomagały w życiu osobom chorym, które pozosta-
ją w domu. Dzięki Internetowi będą one niezależne, zadbają 
o własne leczenie.

 Czy do leczenia „przez Internet” uda się przekonać 
samych pacjentów?

Obserwuję moje dzieci, a w szczególności moje wnuki. Je-
stem pewna, że w podeszłym wieku będą w stanie same ode-
brać receptę, zamówić lekarstwa, zrobić zakupy czy ćwicze-
nia gimnastykujące mózg – wszystko oczywiście online. Mam 
nadzieję, że wkrótce przestaniemy postrzegać ludzi starszych 
wyłącznie jako obciążenie finansowe dla państwa. Oni mogą 
być bardzo przydatni społeczeństwu. 

 W Polsce babcie i dziadkowie często pomagają w opie-
ce nad wnukami. Dzięki temu ich obydwoje rodzice mogą 
pracować. 

Nie bez powodu najważniejszym przesłaniem naszej kam-
panii jest hasło: „Zdrowie narodu jest jego bogactwem”. Nie 
możemy postrzegać zdrowia jako kosztu, ale jako bardzo 
ważną inwestycję. Muszę jeszcze podkreślić, że w propago-
waniu tych idei wiele zawdzięczamy Polsce. Jednym z naszych 
patronów jest Jerzy Buzek. Wasz były premier i były przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego uroczyście zainauguro-
wał Europejski Rok Mózgu na konferencji w Warszawie. Dużo 
zawdzięczamy też profesorowi Grzegorzowi Opali, który był 
polskim wiceministrem zdrowia. Chciałabym bardzo podzię-
kować im za wsparcie dla naszych starań.

Źródło: Numer 1(1)/2014 kwartalnika Świat Mózgu, strony 12-13.

MÓZG: WRAŻLIWY 
ZARZĄDCA

Stają się coraz bardziej powszechne, kosztowne, a my cały czas wstydzimy 
się o nich rozmawiać. Europejczycy muszą pokonać strach i zacząć otwarcie 
dyskutować o chorobach mózgu.  O tym, dlaczego to właśnie mózgowi 
należy się szczególna uwaga i opieka, rozmawiamy z Dr Mary Baker, 
byłą Przewodniczącą Europejskiej Rady Mózgu (European Brain Council), 
doradczynią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Choroby psychiczne to cały czas 
tabu w Europie. Wielu naszych 

znajomych czy członków  
rodziny cały czas wstydzi się 

swoich dolegliwości.
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SPASTYCZNOŚĆ 
PO UDARZE fort związany z uczuciem stałego napię-

cia, ograniczenie czynności higienicznych 
(mycie dłoni, pielęgnacja paznokci), trud-
ności w ubieraniu (wkładanie rękawów, 
rękawiczek). 

Powoduje także utratę równowagi 
w czasie chodzenia, ma niekorzystne 
działanie psychologiczne i stanowi styg-
mat choroby widoczny dla otoczenia. 

 LECZENIE

Zwykle leki doustne w nasi-
lonej spastyczności nie są sku-
teczne, a wiele z nich u osób po 
udarze mózgu wywołuje także 
działania uboczne, ograniczające 
ich stosowanie. Udało się jed-
nak wprowadzić w Polsce do użycia 
metodę aktualnie uważaną na świecie za 
najlepszą i najbezpieczniejszą w leczeniu 
spastyczności – iniekcje toksyny botulinowej 
do nadmiernie aktywnych, napiętych, bole-
snych mięśni. Podawanie miejscowe leku 
w postaci zastrzyku eliminuje ryzyko skut-
ków ubocznych. Metoda ta od dwóch lat 
jest refudnowana w Polsce i jak do tej pory 
z leczenia skorzystało ponad tysiąc pacjen-
tów. Jej stosowanie zaleca się w połączeniu 
z rehabilitacją, co wymaga współpracy leka-
rzy różnych specjalności i fizjoterapeutów. 
Warto pamiętać o tej dodatkowej szansie 
na lepsze życie po udarze mózgu, warto też 
być wytrwałym i cierpliwym w rehabilitacji, 
bo to jedyne recepty na sukces. 

 Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
Gdański Uniwersytet Medyczny, Oddział Neu-
rologii, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha 
w Gdańsku

 FAKTY

Objawy udaru rozwijają się błyskawicz-
nie, niekiedy w ciągu kilku minut. Powrót do 
sprawności trwa niestety bardzo długo, zwy-
kle miesiące, niekiedy lata. Nie wymyślono jak 
dotąd skutecznych leków „regenerujących” 
komórki nerwowe w uszkodzonych obszarach 
mózgu. Wiele substancji budzi takie nadzie-
je, ale jak dotąd nie ma przekonywujących do-
wodów, opartych na solidnych badaniach na-
ukowych. Dlatego największe szanse ograni-
czenia skutków udaru daje wczesne jego roz-
poznanie i leczenie w okresie ostrym. Bardzo 
wcześnie trafia jednak do szpitala jedynie nie-
wielka część chorych i nie zawsze możliwe jest 
skuteczne przeciwdziałanie skutkom udaru. 
Konsekwencje udaru mózgu to zazwyczaj nie-
dowłady kończyn (zwykle jednej połowy cia-
ła), zaburzenia mowy, widzenia, czucia. 

 NIEZBĘDNA REHABILITACJA

Największe ograniczenie w życiu codzien-
nym stwarzają niedowłady kończyn. Osłabie-

nie sprawności 
ręki (niekiedy 
całkowite jej porażenie) najtrudniej podda-
je się leczeniu. Ręka jest wysoko wyspecja-
lizowanym narządem, wykonującym bar-
dzo złożone i precyzyjne ruchy (np. pisania). 
Dlatego tylko niewielka część chorych może 
odzyskać taką jej sprawność, jak przed uda-
rem. Niezbędnym warunkiem poprawy jest 
profesjonalna, szybko wdrożona i wytrwała 
rehabilitacja. 

 WYZWANIA PACJENTÓW

U części chorych (20-40%) w ciągu kilkuna-
stu tygodni dochodzi dodatkowo do rozwo-
ju niekorzystnych zjawisk, ograniczających 
możliwości usprawniania za pomocą rehabi-
litacji. Jednym z nich jest wzmożone napięcie 
mięśniowe (spastyczność). To nadmierne na-
pięcie dotyczy w kończynie górnej zazwyczaj 
tzw. mięśni zginaczy. Dla odzyskania ruchu 
potrzebna jest jednak harmonijna współpra-
ca zginaczy i prostowników. Napięcie mięśni 
może być tak duże, że ogranicza odzyska-
nie funkcji ruchowych poprzez dalszą reha-
bilitację. Powoduje ono także ból i dyskom-

„Otwórz dłoń po udarze” to kampania 
kierowana do wszystkich chorych dotkniętych 
niesprawnością ręki po przebytym uszkodzeniu 
mózgu, powstałym wskutek udaru – zarówno 
niedokrwiennego, jak i krwotocznego. 

Partnerzy kampanii:

            Dowiedz się więcej: 
Fundacja Udaru mózgu  
Kampania Otwórz Dłoń po Udarze 

http://www.fum.info.pl/page/index/221
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UDAR MÓZGU

 FAKTY

O udarze mówimy wtedy, gdy wystąpi 
zaburzenie krążenia mózgowego. Może do 
tego dojść na dwa całkowicie odmienne spo-
soby. Gdy następuje wylew krwi do mózgu, 
mówimy o udarze krwotocznym. Z kolei gdy 
dojdzie do zwężenia lub zamknięcia naczy-
nia doprowadzającego krew do najważniej-
szego organu, przez co nie może ona swo-
bodnie przepływać, mówimy o udarze niedo-
krwiennym. W obu przypadkach skutek jest 
taki sam - mózg jest niedotleniony. O tym, jak 
poważne będą konsekwencje udaru, decydu-
je przede wszystkim czas, w którym pacjent 
otrzyma pomoc.

Udar zdecydowanie częściej dotyka męż-
czyzn. Choć jest chorobą cywilizacyjną i ko-
jarzy nam się z typowo “europejską” dole-
gliwością, statystycznie osoby rasy czar-

nej oraz żółtej mają większe skłonności do 
udaru. Niezwykle istotnym czynnikiem jest 
również wiek - po 55. roku życia prawdopo-
dobieństwo wystąpienia udaru gwałtownie 
wzrasta.

Na powyższe czynniki ryzyka nie mamy 
wpływu, jest jednak szereg zmiennych, któ-
re możemy kontrolować, aby odsunąć od 
siebie widmo wystąpienia udaru.

 CZYNNIKI RYZYKA

Należy przede wszystkim kontrolować 
nadciśnienie tętnicze, ponieważ sprzyja ono 
wylewowi. Oprócz tego niezwykle istotna 
jest również gospodarka lipidowa, bowiem 
wysoki poziom złego cholesterolu prowadzi 
do miażdżycy, a co za tym idzie do zwęża-
nia światła naczyń krwionośnych. To z kolei 
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 
udaru niedokrwiennego. W grupie podwyż-
szonego ryzyka znajdują się również osoby 

UDAR  
– MUSISZ  

DZIAŁAĆ SZYBKO
W Polsce udar dotyka co roku aż 60 tys. osób! W związku  
z tym plasuje się w niechlubnej czołówce na trzecim miejscu 
czynników wywołujących zgon. Tymczasem zmieniając styl życia 
i kontrolując przewlekłe choroby, można znacznie obniżyć ryzyko 
wystąpienia udaru.

z cukrzycą, dlatego powinny one stale kon-
trolować poziom glukozy we krwi i stosować 
się do zaleceń lekarza.

Ważne są również zmiany w stylu życia. 
Jeżeli masz nadwagę, powinieneś zacząć od 
zrzucenia zbędnych kilogramów. Zgubne są 
również nałogi - zwłaszcza palenie papiero-
sów oraz nadużywanie alkoholu. Stan two-
jego układu krwionośnego poprawią niefor-
sowne, ale regularne ćwiczenia fizyczne.

 SZYBKA POMOC

Jeżeli jednak dojdzie do wylewu, kluczowe 
jest szybkie rozpoznanie incydentu tak, aby 
chory mógł błyskawicznie uzyskać pomoc. 
Dlatego każda osoba powinna wiedzieć, jakie 
są symptomy udaru - może to uratować życie 
tobie lub komuś w twoim otoczeniu. Objawy 
są nieco odmienne dla udaru krwotocznego 
oraz niedokrwiennego.

W przypadku udaru krwotocznego poja-
wia się ostry ból głowy, nudności, a nawet 
wymioty. Po kilku-kilkunastu minutach pa-
cjent zazwyczaj traci przytomność. Charakte-
rystyczne jest porażenie jednej strony ciała, 
co szczególnie uwidacznia się na twarzy. Je-
żeli udar nie był rozległy i objął tylko jeden 
płat, chory przeważnie nie mdleje. Wówczas 
pojawiają się różnego rodzaju objawy neuro-
logiczne: zaburzenia czucia, niedowidzenie, 
problemy z mową.

Jeżeli dojdzie do udaru niedokrwienne-
go, również pojawia się połowiczne pora-
żenie ciała, które przebiega z osłabieniem 
lub całkowita utratą czucia w tym obsza-
rze. Oprócz niedowładów mogą pojawić 
się zaburzenia innych funkcji: problemy 

z mówieniem, pisaniem lub czytaniem, li-
czeniem, trudności w przełykaniu, niedo-
widzenie czy amnezja. Niekiedy dochodzi 
do zaburzeń świadomości i majaczenia, 
a w niektórych przypadkach nawet do napa-
du padaczkowego.

Jeżeli podejrzewasz, że osoba w twoim 
otoczeniu doznała udaru, musisz działać szyb-
ko. Jeżeli jest nieprzytomna, ułóż ją w pozycji 
bezpiecznej i upewnij się, że drogi oddecho-
we są drożne. Następnie wezwij karetkę. Je-
żeli chory jest przytomny, również należy go 
niezwłocznie przetransportować do szpitala, 
jednak należy mieć na uwadze, że małe pla-

cówki mogą nie mieć sprzętu diagnostyczne-
go umożliwiającego szybką pomoc. Bezpiecz-
niej jest wybrać większy obiekt. 

Więcej informacji na ten temat moż-
na znaleźć w serwisie medonet.pl

Jeżeli dojdzie do wylewu, kluczowe jest szybkie 
rozpoznanie incydentu tak, aby chory mógł bły-

skawicznie uzyskać pomoc. Dlatego każda osoba 
powinna wiedzieć, jakie są symptomy udaru.

http://www.fum.info.pl
http://fizjoterapeuci.org
https://ptneuro.pl/sekcje_ptn/sekcja_chorob_naczyniowych_mozgu
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STWARDNIENIE ROZSIANE 
– RÓŻNE OBLICZA CHOROBY

 Panie Profesorze, tytułem wstępu czym 
charakteryzuje się stwardnienie rozsiane 
i kto najczęściej na nie choruje? 

Prof. dr hab. n med. Krzysztof Selmaj: 
Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła choro-
ba neurologiczna, która ma zróżnicowany obraz 
kliniczny. Oznacza to, że występują różne obja-
wy neurologiczne w różnym czasie, okresowo 
objawy te się nasilają. Momenty zaostrzeń na-
zywamy rzutami. Pomiędzy tymi rzutami, mogą 
występować krótsze lub dłuższe okresy remisji. 
Remisja to czas, w którym u pacjenta objawy nie 
występują bądź następuje stabilizacja objawów. 
Pamiętajmy jednak, że z czasem choroba ta nie-
uchronnie prowadzi do stopniowego rozwoju 
niepełnosprawności ruchowej, ale i także nie-
pełnosprawności neurologicznej, w niektórych 

przypadkach może prowa-
dzić również do ciężkiego 
inwalidztwa.

Z racji, iż SM to choroba 
autoimmunologiczna to cho-
rują częściej kobiety, jednak 
nie jest to drastyczna róż-
nica. Stosunek zachorowań 
kobiety vs mężczyźni wynosi 
2:1.

Co więcej SM może wystą-
pić w każdym wieku, mamy 
zachorowania u dzieci, ale 
także w wieku późniejszym, 
u osób po 60 roku życia. Jed-
nak klasyczny okres zachoro-
wań to jest 20 -40 lat.

 Czy znane są ponadto 
przyczyny jego powstania 
i patomechanizm?

K.S.: Patomechanizm 
stwardnienia rozsianego jest 
autoimmunologiczny, nato-
miast przyczyna tej autoim-
munologicznej reakcji, czyli 
etiologia schorzenia jest do 
tej pory nieznana.

 A jakie postacie stwardnienia rozsianego 
możemy wyróżnić?

K.S.: Większość pacjentów ma na początku 
postać rzutową remisyjną. 

Charakteryzuje się ona tak jak wspomniałem 
okresami zaostrzeń i remisji. 

Zaostrzenia mogą mieć różne nasilenie , mogą 
być słabsze, mogą być silne, ale i bardzo silne np. 
tak że pacjent na jakiś czas przestaje chodzić. 
Czasami cofają się zupełnie, a czasami niezupeł-
nie. Czyli po niektórych zaostrzeniach pozostaje 
pewien stopień niepełnosprawności, z czasem 
on się kumuluje. Nie ma jednoznacznych czynni-
ków determinujących ilość rzutów. Jednak czyn-
nikiem wyzwalającym aktywność choroby często 
są infekcje. 

Po kilku latach chorowania w taki sposób 
u większości chorych rzuty ulegają osłabieniu, 
stopniowo rozwija się niepełnosprawność. Pa-
cjent chodzi nieco gorzej, następnie dużo gorzej, 
za kilka lat dotyka go pełna niepełnosprawność 
ruchowa. Ten właśnie drugi okres choroby nazy-
wamy postacią wtórnie postępującą.

Istnieje jeszcze postać pierwotnie postępu-
jąca SM. Mówimy o niej wówczas, gdy pacjenci 
nie mają okresu rzutowo remisyjnego, tylko od 
samego początku pojawiają się objawy neurolo-
giczne, które w sposób ciągły stopniowo się nasi-
lają i prowadzą do niepełnosprawności. Możemy 
powiedzieć, iż jest to cięższa postać tej choroby, 
gdyż jest bardzo trudna do leczenia.

 Jak przedstawiają się dane epidemiolo-
giczne dotyczące zachorowań na te postacie? 
Która z nich jest częściej spotykana?

K.S.: W ogólnej populacji pacjentów z SM, 
ok.45% stanowią pacjenci z postacią rzutowo-

-remisyjną, 45% z postacią wtórnie przewlekłą 
i 10% pacjenci z postacią pierwotnie przewle-
kłą. W Polsce choruje ok. 60 tyś. pacjentów co 
oznacza, iż jest po dwadzieścia kilka tysięcy 
pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną i ok.  
6 tyś. pacjentów z postacią pierwotnie przewle-
kłą. 

Najczęściej spotykana postać to postać rzu-
towo remisyjna. Postać wtórnie postępująca 
zaś– następuje u zdecydowanie największej 
ilości pacjentów po wielu latach zmagania się 
z postacią rzutowo-remisyjną.

Ostatnia pierwotnie postępująca to najrzad-
sza postać stwardnienia rozsianego.

 Czy pacjenci z postacią pierwotnie po-
stępującą SM mogą liczyć na skuteczne le-
czenie choroby? 

 K.S.: W tej chwili możliwości leczenia tej po-
staci SM są ograniczone, ale to nie oznacza, iż 
nie powinno podejmować się żadnego leczenia. 
U poszczególnych pacjentów można uzyskać 
korzystny efekt leczenia, polegający przede 
wszystkim, na spowolnieniu rozwoju niespraw-
ności stosując kilka z możliwych terapii.

 A czy jest nadzieja na to, że dzięki postę-
powi medycyny pacjenci Ci będą mieli szan-
se na uzyskanie odpowiedniego leczenia?

K.S.: Wyniki badań z ostatniego roku dają 
nadzieję dla pacjentów z postacią pierwotnie 
postępującą SM i pokazują, iż przy użyciu odpo-
wiedniej terapii można osiągnąć wyraźny efekt 
terapeutyczny. Cały czas trwają jednak dalsze 
próby kliniczne i miejmy nadzieję, że być może 
za rok, może dwa medycyna okaże się i dla tej 
grupy pacjentów łaskawsza. 

Rozmawiamy z Prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Selmaj na 
temat różnych postaci SM występujących u pacjentów, danych 
epidemiologicznych oraz objawów dla nich charakterystycznych.

CHOROBA PARKINSONA STWARDNIENIE ROZSIANE

DIAGNOZA – SM I CO DALEJ?

 W momencie ustalenia diagnozy – 
stwardnienie rozsiane - świat najczęściej 
młodej osoby zatrzymuje się nagle, plany 
dotyczące kariery, rodziny, dzieci posta-
wione zostają pod ogromnym znakiem za-
pytania. Dlaczego tak się dzieje i w jakim 
stopniu ma to wpływ na psychikę chorego?

Prof. dr hab. n med. Andrzej Potemkow-
ski: Dla wielu osób informacja, że są chore 
na stwardnienie rozsiane ( SM ), jest szokiem, 
a ranga rozpoznania porównywana jest przez 
nich do rozpoznania raka czy AIDS. Takie za-
chowanie wobec SM z pewnością może wyni-
kać ze złej komunikacji lekarz - pacjent oraz 
nabywania wiedzy o SM jedynie ze źródeł in-
ternetowych. Stąd tak bardzo obecnie pod-
kreśla się znaczenie właściwej komunikacji. 

Zwykle i rozpoznania innych chorób też po-
wodują, że plany dotyczące kariery, rodziny, 
dzieci są analizowane. W tych rozważaniach 
konieczna jest pomoc neurologa, psychologa, 
wsparcie rodziny - bardzo wielu chorym uda-
je sie zrealizować plany macierzyństwa, oj-
costwa, skończyć zamierzoną edukację. Roz-
poznanie SM, rzeczywiście choroby mogącej 
spowodować wieloletnią niepełnosprawność, 
nie może być jednak traktowane jak „koniec 
świata”.

Okres bezpośrednio po przekazaniu dia-
gnozy uznawany jest za najbardziej determi-
nujący reakcje psychologiczne: depresję, lęk, 
dolegliwości bólowe, uczucie stałego zmę-
czenia, aleksytymię (utrata zdolności prze-
żywania uczuć). Większe nasilenie depresji 
występuje u chorych młodszych, mniej wy-
kształconych, którzy nie otrzymują wsparcia 
społecznego. Wykazano, że depresja zwięk-
sza stopień inwalidztwa, a renta jest czynni-
kiem ryzyka wystąpienia depresji. Lęk w po-
czątkowym okresie SM źle wpływa na stra-
tegie radzenia sobie z chorobą i zmniejsza 
efektywność terapii SM. Chorzy z depresją 
i lękiem trzykrotnie częściej skarżą się na sta-
łe uczucie zmęczenia.

 Wynika z tego, że psychika jest ogrom-
ną siłą w walce z chorobą, a jaką rolę od-
grywa wsparcie bliskich w   życiu chorego 
na SM?

A.P.: SM „przeorganizowuje” życie chorego: 
zmianie ulega rytm życia rodziny, która może 
odczuwać lęk o chorego i los rodziny, odczu-
wać bezradność, zmęczenie fizyczne i psy-
chiczne. Może pojawić się wypalenie psychicz-
ne - zmęczenie, niechęć do przebywania z cho-
rym, agresja. Dzieci chorych wchodzą w rolę 
opiekunów bądź powierników. Z powodu na-
warstwiania się problemów psychologicznych, 
społecznych, egzystencjalnych zarówno chory, 
jak i jego bliscy wymagają wsparcia oraz po-
mocy psychologicznej. 

Wsparcie ma na celu zmniejszenie stresu 
i opanowanie kryzysu psychicznego, podtrzy-
manie psychiczne. Przewlekły stres powodu-
je powstawanie w mózgu kortyzolu - hormonu 
stresu, który działając nadmiernie długo obniża 
odporność człowieka. Wsparcie może mieć cha-
rakter profesjonalny lub nieprofesjonalny i przy-
bierać różne formy - wsparcie emocjonalne po-
lega na przekazywaniu pozytywnych emocji 
wspieranemu, informacyjne to przekazywanie 
informacji istotnych, dzielenie się doświadcze-
niem, instrumentalne ma charakter instrukcji 
o konkretnych sposobach postępowania, rze-
czowe to udzielanie pomocy materialnej czy fi-
nansowej. Ważne jest też wsparcie duchowe - 
odnoszące się do życia i śmierci czy motywacyj-
ne pełniące funkcję zachęty do aktywności. 

 SM to także problem społeczny. Dia-
gnoza stawiana  jest przeważnie w młodym 

wieku pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Jak 
przedstawia się aspekt związany z koszta-
mi społecznymi w przypadku tego schorze-
nia, na jakie wsparcie Państwa chory i jego 
rodziną mogą liczyć? 

A.P.: SM wśród chorób układu nerwowe-
go, jest uznane za jedno ze schorzeń naj-
bardziej wpływających na powstawanie nie-
pełnosprawności, której rozwój mogą ogra-
niczyć nowe terapie, a przez to wpłynąć na 
zmniejszenie bardzo wysokich kosztów spo-
łecznych. Niestety w Polsce farmakoekono-
mika nie stanowi podstawowego argumen-
tu. W ocenie dostępności do leczenia Euro-
pean Multiple Sclerosis Platform, w rankingu 
35 krajów Polska od lat zajmuje ostatnie miej-
sca. W kwestii wprowadzania nowych leków 
- niestety jesteśmy zawsze kilka lat za inny-
mi krajami Europy. Podobnie w temacie reha-
bilitacji - dostęp do jedynie zaledwie dwóch 
istniejących specjalistycznych ośrodków re-
habilitacji - Borne Sulinowo i Dąbek - nie jest 
prosty. Na duże koszty społeczne wpływa 
też przedwczesne wyłączenie z aktywności 
zawodowej - brakuje programów odniesio-
nych do restrukturyzacji zawodowej, miejsc 
pracy dla osób z SM. To powinno ulec zmia-
nie o co od lat apeluje i konsultant krajowy 
w dziedzinie neurologii i Polskie Towarzystwo 
Neurologiczne.

Prof. dr hab. n med. Andrzej Potemkowski na temat stwardnienia rozsianego jako problemu 
społecznego i aspektu psychiki pacjentów z diagnozą SM.

 Joanna Lewandowska

WYZWANIA PACJENTA  
Z CHOROBĄ PARKINSONA

 Co dla pacjentów z chorobą Parkinso-
na stanowi największy problem/wyzwanie 
w życiu codziennym?

Prof. Dr hab. n.med Urszula Fiszer: Cho-
roba Parkinsona jest postępującym schorze-
niem, w którym występują tzw. zaburzenia 
ruchowe, m.in. spowolnienie ruchów, drże-
nie kończyn, sztywność i niestabilność posta-
wy oraz pozaruchowe, m.in. – zaburzenia neu-
ropsychiatryczne, zaburzenia snu, zaburzenia 
czucia.

Bardzo trudnym okresem dla chorego jest 
czas postawienia rozpoznania choroby i ak-
ceptacja tej diagnozy (na ogół chorzy nie po-
trafią pogodzić się z tym faktem).

W chorobie Parkinsona pomimo stałego 
leczenia zmniejsza się zdolność codziennego 
funkcjonowania chorego, prowadząc do po-
gorszenia jakości jego życia.

Badania przeprowadzone wśród pacjen-
tów wykazały, że najbardziej dokuczliwe, kło-
potliwe dla nich są objawy występujące na 

początku choroby (poniżej 6 lat trwania), ta-
kie jak spowolnienie, drżenie, sztywność, ból 
i utrata węchu lub smaku, a w zaawansowanej 
fazie (powyżej 6 lat trwania) - zmienna odpo-
wiedź na leczenie, nastrój, ślinienie się, zabu-
rzenia snu, drżenie.

Niesprawność osób z chorobą Parkinsona 
jest głównie związana z objawami niereagują-
cymi na leczenie.

Wskazana powyżej różnorodność uciążli-
wych objawów jest również wskazaniem do 
indywidualnego ustalania leczenia każdego 
pacjenta.

Istnieje wiele poradników jak radzić so-
bie z chorobą Parkinsona (przygotowanych 

wspólnie przez chorych i lekarzy) - najważniej-
sze jednak moim zdaniem jest, aby chorzy po-
zostawali jak najdłużej aktywni, także zawodo-
wo, wykonując czynności które na danym eta-
pie choroby są możliwe.

 Chorobę Parkinsona można wyleczyć / 
„zaleczyć”? Jak sobie z nią radzić w życiu 
codziennym? 

U.F.: Przyczyna tej choroby jest ciągle nie-
jasna i to pomimo od wielu lat intensywnie 
prowadzonych badań. Leczenie przyczynowe 
nie jest znane, nie można jej wyleczyć. Moż-
liwe jest jednakże leczenie objawowe, łago-
dzące objawy choroby i ograniczające działa-
nia niepożądane stosowanej farmakoterapii. 
Leczenie objawowe obejmuje postępowa-
nie niefarmakologiczne, farmakologiczne 

i operacyjne. Chcę podkreślić 
istotne znaczenie postępo-
wania niefarmakologicznego, które obejmuje 
edukację chorego, rehabilitację, właściwe od-
żywianie oraz – bardzo ważny - udział w gru-
pach samopomocy chorych.

 Czy obserwuje Pani Profesor problem 
stygmatyzacji - a może to tylko stereotyp? 
Bo dostępne terapie pozwalają w pełni 
ukryć objawy choroby?

U.F.: Ujawnienie się zaburzeń funkcjo-
nowania chorego uzasadnia rozpoczęcie le-
czenia objawowego. Leczenie w początko-

wym okresie pozwala na utrzymanie chorego 
w dobrej sprawności. Chorzy w tym okre-
sie na ogół nie ujawniają otoczeniu - zwłasz-
cza w miejscu pracy - swojej choroby. Okres 
ten jest różny u chorych, co zależy od wielu 
czynników.

W okresie zaawansowanym występują wy-
raźne zaburzenia ruchowe (chodu, upadki), 
zaburzenia mowy, trudności w komunikowa-
niu się – wtedy właśnie chorzy często mówią 
o stygmatyzacji, co prowadzić może do de-
presji, lęku i izolowania się.

Problem walki ze stygmatyzacją jest na 
tyle istotny, że opracowane przez Europejskie 
Stowarzyszenie Choroby Parkinsona (EPDA - 
European Parkinson’s Disease Association) 
tzw. „Europejskie Standardy Opieki nad pa-
cjentami z chorobą Parkinsona” podkreślają, 
że należy zwiększyć społeczną świadomość 

problemów choroby Parkinsona, co z kolei 
mogłoby zredukować stygmatyzację i dyskry-
minację chorych. Pacjenci z chorobą Parkin-
sona oczekują dostępu do specjalisty, prawa 
do właściwej diagnozy, dostępu do pomocy 
medycznej, w tym wielospecjalistycznego ze-
społu lekarzy, stałej opieki medycznej i wpły-
wu na wybór metody leczenia i oczywiście ak-
ceptację otoczenia.

 Jeżeli chodzi o farmakoterapię wiem, 
że pacjenci mają dostęp do refundowa-
nych leków. Jak wygląda sytuacja z dostę-
pem do rehabilitacji?

U.F.: Podstawowe leki oraz leczenie ope-
racyjne – głęboka stymulacja mózgu – która 
jest stosowana w okresie zaawansowanym 
choroby są objęte refundacją NFZ. Pozosta-
łe, nowe terapie nie są natomiast objęte re-
fundacją. Występuje zróżnicowany dostęp do 
rehabilitacji, w tym – w zależności od miej-
sca zamieszkania chorego, co stawia w lep-
szej pozycji osoby zamieszkałe blisko ośrod-
ków rehabilitacyjnych. Najistotniejsze jest 
jednak uświadomienie pacjentowi możliwo-
ści własnych ćwiczeń ruchowych, pozwalają-
cych na spowolnienie choroby. Służą temu 
m.in. liczne publikacje i poradniki dla cho-
rych i ich opiekunów. Wiadomo, że ćwiczenia 
fizyczne opóźniają narastanie zaburzeń ru-
chowych w chorobie Parkinsona i wydłużają 
funkcjonalną niezależność chorego. Już kilka 
lat temu uznano ćwiczenia fizyczne jako tera-
pię dodatkową w leczeniu objawowym choro-
by Parkinsona.

Liczba osób z chorobą Parkinsona będzie 
wzrastać wraz z ogólnym starzeniem się spo-
łeczeństwa, co z kolei powoduje wzrost spo-
łecznych kosztów zapewnienia opieki.

O stygmatyzacji pacjentów z chorobą Parkinsona  
i problemach z jakimi spotykają się na co dzień rozmawiamy  
z Prof. dr hab. n. med. Urszulą Fiszer.

 Choroba Parkinsona wielu osobom koja-
rzy się z osobami starszymi, u których moż-
na zaobserwować charakterystyczne drże-
nie rąk. To oczywiście wielkie uproszczenie - 
czym tak na prawdę jest Choroba Parkinsona 
i jak wygląda jej epidemiologia w Polsce? 

Prof. Dr hab. n. med Jarosław Sławek: Cho-
roba Parkinsona (ch.P) rzeczywiście kojarzy się ze 
starszym wiekiem i drżeniem. Ale... średnia wie-
ku zachorowania na nią to 58 lat, a 30% chorych 
w ogóle nie ma drżenia! Jak widać z tych danych 
na Ch. P. chorują także młodsi ludzie. Choroba 
dotyczy 0,3% populacji ogólnej, ale po 65 roku 
życia, to już 1,5% populacji, co plasuje ją po cho-
robie Alzheimera na drugim miejscu wśród tzw. 
chorób neurozwyrodnieniowych.

Na początkowych etapach choroby niektóre 
objawy nie są łatwe do zauważenia. Pogorsze-

nie chodu, niezgrabność, wolniejsze wykony-
wania czynności lub depresja mogą być przypi-
sywane starzeniu się lub tzw. schorzeniom reu-
matycznym np. bóle barku. Najważniejszy (tzw. 
osiowy) objaw to spowolnienie ruchów- wol-
niejsze ubieranie się czy chodzenie. 

Dla ch. P. na początku choroby charaktery-
styczne jest asymetryczne, jednostronne wy-
stępowanie objawów: brak balansowania ręką 
podczas chodzenia czy pociąganie nogą. Rów-
nież charakterystyczne dla ch. P. jest także 
drżenie jednostronne, pojawia się w spoczyn-
ku, a zmniejsza się lub zanika podczas wykony-
wania ruchu.

 Przy tak rozbudowanym wachlarzu ob-
jawów diagnoza nie jest prosta. Na co nale-
ży zwrócić szczególną uwagę, aby prawidło-
wo i szybko rozpoznać ch. P.?

J.S.: Szybkie rozpoznanie choroby jest waż-
ne, bo na wczesnym etapie leczenie jest szcze-
gólnie skuteczne. Odpowiedź na podawane leki 
(lewodopę) jest   jednym z kryteriów diagno-
stycznych. Jeśli podejrzewamy ch. P., a w/w ob-
jawy zmniejszają się lub ustępują po lewodo-
pie, to prawdopodobieństwo prawidłowego 
rozpoznania jest bardzo wysokie. Zasada ta nie 
dotyczy jedynie drżenia, gdyż u ok. 30% cho-
rych leczenie nie poprawia tego objawu, ale 
i także nie wyklucza to rozpoznania ch. P.

Oczywiście na samym początku trzeba cho-
rego starannie zbadać, czy nie ma innych jesz-
cze objawów podważających rozpoznanie, wy-
kluczyć parkinsonizm tzw. objawowy, związa-
ny np. z przewlekłym podawaniem niektórych 
leków, obecnością guza mózgu czy wodo-
głowia. W tym celu wykorzystuje się badanie 
neuroobrazowe.

 Jak leczy się w Polsce chorobę Parkinsona?

J.S.: Terapia ch. Parkinsona w Polsce jest do-
stępna jedynie w ograniczonym stopniu. Do-
stępny jest podstawowy lek 
- lewodopa - ale wiele innych 
leków jest tylko częściowo re-
fundowanych lub trzeba je ku-
pić ze 100% odpłatnością.

Sytuacja dotycząca terapii 
chorych z Ch. Parkinsona w Pol-
sce odbiega na pewno od śred-
niej europejskiej. Dostępność 
chorych do nawet podstawo-
wych leków jest ograniczona, 
ponieważ nie wszystkie są re-
fundowane. Ostatnie lata to 
szczególnie rozkwit metod le-
czenia zaawansowanej posta-
ci choroby. Metody te wydłu-
żają nie tylko przeżycie, ale ży-
cie w dobrej formie o kolejne 

lata. Zabiegi głębokiej stymulacji mózgu są re-
fundowane, ale w ograniczonej ilości (około 300 
rocznie w całej Polsce), jednak sposób organiza-
cji tej procedury (kwalifikacji chorych i prowadze-
nia po zabiegach) pozostawia wiele do życzenia. 
Natomiast terapie tzw. infuzyjne nie są w Polsce 
w ogóle refundowane. Stwarzają natomiast szan-
se na godne życie tym chorym, którzy nie uzysku-
ją już zadowalającej poprawy po lekach doust-
nych (standardowych) lub z jakiegoś powodu nie 
kwalifikują się do operacji. 

Skuteczne leczenie, dostęp do rehabilitacji to 
szansa na godne życie, mobilność, zdolność do 
wychodzenia z domu, ale także zmniejszenia groź-
nych dla życia (i budżetu Państwa także) upadków 
i złamań. Rehabilitacja w Polsce także „nie widzi” 
tych chorych, nie ma wypracowanych metod fi-
zjoterapii dedykowanej tej grupie chorych. Chorzy 
z ch. Parkinsona organizują się i sami opłacają so-
bie zbiorową rehabilitację. 

Na koniec chcę powiedzieć, że ch. Parkinsona 
jest jedyną chyba chorobą neurozwyrodnienio-
wą, której wprawdzie nie możemy na razie  wy-
leczyć ani zatrzymać, ale której objawy możemy 
przez wiele lat skutecznie opanowywać, pozwala-
jąc choremu na godne życie. 

Na temat faktów związanych z chorobą Parkinsona, diagnostyki, 
objawów oraz możliwości terapeutycznych rozmawiamy  
z Prof. dr hab. n. med. Jarosławem Sławkiem.

CHOROBA PARKINSONA  
– PODSTAWA TO PRAWIDŁOWA DIAGNOZA



Depresja zajmuje 4 miejsce na liście najpoważniejszych  
chorób według WHO i jest 4-tą w kolejności przyczyną 
niepełnosprawności ogółu populacji.

 Około 80% osób cierpiących aktualnie na 
depresję nie podejmuje leczenia.

Źródło: Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI, www.depresja.org

I    II    III    IV

80%

DEPRESJA W LICZBACH

Depresja dotyczy 12% populacji europejskiej.

12%

O 70% wzrasta ryzyko wystąpienia depresji u chorych 
z chorobami sercowo-naczyniowymi.

70%

¼ chorych z głęboką depresją  
podejmuje próby samobójcze.

Kobiety chorują 2 razy częściej,  
niż mężczyźni.

Ponad 50% chorych nie 
otrzymuje właściwej  
profesjonalnej pomocy.
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Szacuje się, że co trzeci Europejczyk 
jest lub będzie dotknięty chorobą mózgu. 
Oznacza to, nie tylko wydatki związane 
z ochroną zdrowia, ale przede wszystkim 
ogromny problem społeczny. Te prze-
wlekłe nieuleczalne choroby dotykają 
bowiem nie tylko samego chorego, ale 
także jego bliskich. 

Kiedy pada diagnoza taka jak alzheimer, 
schizofrenia, stwardnienie rozsiane lęk 
ogarnia nie tylko chorego. Poczucie bez-
radności ogarnia też bliskich, którzy widzą 
przed sobą długie lata ciężkiej i samotnej 
opieki nad nieuleczalnie chorym. To oni 
stanowić będą główne źródło wsparcia, to 
oni chcąc podołać wyzwaniom choroby, 
będą musieli zmienić całe swoje życie, pod-
porządkować je codziennym problemom 
związanym z chorobą, czasem też zrezygno-
wać z własnych planów i marzeń. Staną się 
szoferami, pielęgniarkami, psychologami. 
I – zazwyczaj będą w tej codziennej pracy 
samotni. Dotychczas brak bowiem jakiego-
kolwiek systemowego wsparcia, które po-
mogłoby zarówno chorym jak i ich bliskim 
na sprawniejsze radzenie sobie z trudną 
codziennością.

 LAWINA

A, co istotne, choroby mózgu są obecnie, 
mimo ogromnego postępu neuronauko-
wego, nieuleczalne. To co medycyna potra-
fi, obejmuje jedynie łagodzenie objawów 
i ewentualnie zwolnienie, (nie zaś zatrzyma-
nie) postępu choroby. Co więcej, wchodzące 

na rynek nowe generacje leków i sposoby 
terapii są co prawda skuteczniejsze, ale 
również droższe i nierefundowane. Ozna-
cza to, że chory od chwili diagnozy, która 
niekiedy, tak jak w przypadku SM następu-
je w młodym wieku, przez całe swoje życie, 
czyli przez kilkadziesiąt lat, jest zdany na sie-
bie i swoich bliskich.

Eksperci nie mają jednak złudzeń co do 
tego, że w przyszłości będzie lepiej. Pro-
gnozy nie są optymistyczne. Zmiany cywi-
lizacyjne sprawiły, że nasz mózg choruje 
coraz częściej. Wg. oficjalnych szacunków 
European Brain Council w 2005 r. w Euro-

pie było ok. 127 milionów pacjentów z cho-
robami mózgu. W 2010 r. już 299 milionów 
leczonych z powodu chorób mózgu (liczby 
uwzględniają jedynie 12 chorób mózgu, 
w tym: depresja, stwardnienie rozsiane, 
udar, migreny czy choroba Alzheimera). 
Szacunki WHO są jeszcze brutalniejsze. We-
dług ekspertów WHO W 2030 roku główną 
przyczyną zgonów stanie się depresja, dru-
gie miejsce zajmą konsekwencje choroby 
niedokrwiennej serca (w tym niedokrwienie 
mózgu), na czwartym miejscu, zaraz za wy-
padkami drogowymi, znajdą się pozostałe 
choroby mózgu.

 W POGONI ZA PUSTKĄ

Tempo życia, brak ruchu, przewlekły 
stres, niewłaściwa - śmieciowa dieta, za-
lew i szum informacyjny sprawia, że choć 
żyjemy coraz dłużej, to jakość tego życia, 
a właściwie jakość pracy naszego mózgu 
spada. Fakt, że dzieci więcej czasu spę-
dzają przed komputerem lub telewizorem 
niż na świeżym powietrzu, oznacza, że 
w przyszłości będą one bardziej narażone 
m.in. na problemy z pamięcią. Badania 
bowiem wykazują związek między wagą 
ciała a rozmiarem hipokampu, obszaru 
mózgu odpowiedzialnego za uczenie się 

i pamięć. Jak sprawdzili australijscy na-
ukowcy istnieje związek miedzy wielkością 
hipokamu, a indeksem masy ciała (BMI). 
Osoby po 60-tce, które mają nadwagę lub 
są otyłe mają mniejszy hipokamp niż oso-
by z normalną wagą ciała. Zmniejszanie się 
z wiekiem obszaru hipokampu jest natural-
ne, ale u osób otyłych ta atrofia jest znacz-
nie większa, co prowadzi do silniejszych 
problemów z pamięcią. 

Podobnie niebezpieczny dla mózgu jest 
przewlekły stres. Przewlekły stres powoduje 
zaburzenia równowagi biochemicznej, któ-

re przekładają się na problemy z pamięcią, 
upośledzenie funkcji immunologicznych. 

 ZADBAĆ O SZARE KOMÓRKI

O sprawność mózgu należy zatem dbać 
i to od najwcześniejszych lat. Jest to in-
westycja, która pozwala utrzymać dłużej 
sprawność tego organu, nawet jeśli pojawi 
się choroba neurodegeneracyjna taka jak 
alzheimer. Jak bowiem wynika z badań oso-
by, które regularnie ćwiczą pamięć, dłużej 
zachowują sprawność intelektualną. 

Nade wszystko jednak potrzeba kom-
pleksowego systemu, który poprawi sytuację 
chorych i ich bliskich, tak by nie byli osamot-
nieni w walce z codziennością i zwiększy 
świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą 
przyszłość. Właśnie do przygotowywania 
i wprowadzenia takich strategicznych rozwią-
zań, zarówno na poziomie europejskim jak 
i narodowym nawołuje dokument „Call to Ac-
tion” ogłoszony w listopadzie 2015 w Brukseli 
przez European Brain Platform. Sygnatariu-
szami zostali czołowi europarlamentarzyści, 
również polscy. Miejmy nadzieję, w imieniu 
chorych i ich bliskich, że po wezwaniu do 
działań, przyjdzie czas na ich podjęcie... 

CZAS NA MÓZG
Prezes Fundacji NeuroPozytywni Izabela Czarnecka Walicka na temat chorób mózgu jako 
globalnego problemu społecznego, wyzwań i kroków jakie są niezbędne w walce z nimi.

WYZWANIA

Potrzebny jest kompleksowy system,
który poprawi sytuację chorych z chorobami

mózgu i ich bliskich, tak by nie byli osamotnieni
w walce z codziennością.



Objawy występujące w chorobach 
neurodegeneracyjnych, mogą 
wpływać na sposób odżywania 
się osób chorych, co w rezultacie 
może prowadzić do zaburzeń stanu 
odżywienia, a nawet niedożywienia.

 Czy dieta ma wpływ na ryzyko wystą-
pienia chorób neurodegeneracyjnych?

Prof. dr hab. med. Dariusz Włodarek: 
Dieta ma bardzo istotne znacznie jako czyn-
nik wpływający na ryzyko wystąpienia wielu 
schorzeń, również neurodegeneracyjnych. 
Badania naukowe wykazują, że osoby które 
stosują się do zaleceń prawidłowego żywie-
nia, a ich dieta jest zbliżona w składzie do die-
ty Śródziemnomorskiej rzadziej zapadają na 
tego typu schorzenia. Chcąc zmniejszyć ry-
zyko wystąpienia chorób neurodegeneracyj-

nych należy zadbać, o to aby regularnie spo-
żywać warzywa, szczególnie zielone warzy-
wa liściaste, owoce jagodowe, orzechy, ryby 
morskie (ale przygotowane w inny sposób 
niż smażenie), warzywa strączkowe, produk-
ty zbożowe pełnoziarniste, do przyrządzenia 
potraw stosować oliwę z oliwek. Ponadto na-
leży ograniczać  spożywanie tłuszczu mlecz-
nego, margaryn, spośród produktów mię-
snych wybierać te chude i również nie prze-
sadzać z ich ilością. Ważne również, aby jak 
najrzadziej spożywać żywność typu fast food 

oraz słodycze, a wino pić w ilości nie więk-
szej niż jeden kieliszek dziennie. Okazuje 
się także, że regularne picie kawy ma wpływ 
na zmieszenie ryzyka wystąpienia tego typu 
schorzeń. Dla prawidłowego funkcjonowania 
mózgu istotne jest dostarczenie wielu skład-
ników odżywczych, dlatego tak istotne jest 
urozmaicenie diety, gdyż pozwala to na do-
bre jej zbilansowanie. 

 Zaburzenia stanu odżywiania towa-
rzyszą wielu chorobom, jednak są bardzo 
częste w przypadku pacjentów ze scho-
rzeniami neurologicznymi, dlaczego?

D.W.: Objawy występujące w chorobach 
neurodegeneracyjnych mogą wpływać na 
sposób odżywania się osób chorych, co w re-
zultacie może prowadzić do zaburzeń sta-
nu odżywienia, a nawet niedożywienia. Wy-
stępujące w chorobie Parkinsona objawy ru-
chowe (np. drżenie, spowolnienie ruchowe, 
wzmożone napięcie mięśniowe) mogą pro-
wadzić do trudności w przygotowywaniu so-
bie posiłków oraz w ich spożywaniu. Ponadto 
u osób chorych mogą wystąpić brak apetytu, 
dysfagia (zaburzenia połykania), wolniejsze 
opróżnianie żołądka i szybkie uczucie sytości 
oraz zaparcia. Z kolei w wyniku demencji (jej 
najczęstszą postacią jest choroba Alzheime-
ra) chorzy mają trudności w wykonywaniu 
złożonych czynności, a takimi czynnościami 
są  przygotowanie posiłków i ich spożywanie, 
mogą odmawiać jedzenia, mieć zmienione 
upodobania żywieniowe, trudności w rozpo-
znaniu co nadaje się do jedzenia. Są to tylko 
wybrane objawy chorobowe mogące wpły-
wać na sposób żywienia chorych. W ich efek-
cie osoby takie zaczynają jeść mniej, a ich 
dieta staje się monotonna. Warto zaznaczyć, 
że niedożywienie może wpływać na pogor-
szenie objawów chorobowych.  

 Czy któreś ze składników diety są szcze-
gólnie istotne dla funkcjonowania mózgu?

D.W.: Wszystkie składniki pokarmowe 
mają znaczenie dla naszego zdrowia i peł-
nią określone funkcje. Ważne jest nie tyko 
ich dostarczanie, ale również ich wzajemna 
proporcja, a to zapewnia właśnie zdrowa die-
ta. Rzeczywiście niektóre składniki pokarmo-
we wydają się odgrywać szczególną rolę dla 
prawidłowego funkcjonowania mózgu. Dużo 
badań wskazuje, że nienasycone kwasy tłusz-
czowe omega 3 (zwłaszcza kwas dokozahek-
saenowy - DHA, występujący w tłustych ry-
bach) ma bardzo korzystny wpływ na funk-
cjonowanie komórek nerwowych. Ponadto 
istotne znacznie mają witaminy antyoksyda-
cyjne (witamina E, C, karotenoidy, flawono-
idy), witaminy z grupy B ( witamina B12, wita-
mina B6, foliany), witamina D. 

 Czym powinna charakteryzować się 
dieta pacjentów z chorobami mózgu? 

D.W.: Dieta osób już chorujących na cho-
roby neurodegeneracyjne powinna być zbli-
żona do zaleceń prawidłowego żywienia, 
z uwzględnieniem modyfikacji, które wyni-
kają z objawów chorobowych. Powinna być 
urozmaicona i smaczna, tak aby osoby cho-
re miały ochotę na spożywanie posiłków. 
Gdy występują trudności w gryzieniu i po-
łykaniu lub szybkie uczucie sytości należy 
zadbać o takie przygotowanie potraw, aby 
ułatwić ich zjedzenie. Czasami istnieje ko-
nieczność większego rozdrobnienia produk-
tów, zadbanie o to aby potrawy miały odpo-
wiednią temperaturę. Wskazane może być 
zwiększenie częstości posiłków, których roz-
miar nie będzie zbyt duży.  Są to tylko przy-
kładowe sposoby pomagające chorym le-
piej sie odżywiać. 

Ze względu na starzenie się organizmu 
i mniejszą aktywność fizyczną, zmniejszają 
się potrzeby energetyczne osób starszych, 
dodatkowo u osób chorych może docho-
dzić do zmniejszania ilości spożywanej żyw-
ności. Ma to istotne konsekwencje dla zbilan-
sowania diety, ponieważ spożywając mniej-
szą ilość pożywienia dostarczamy mniejsze 
ilości składników pokarmowych. Dlatego też 
ważne jest, aby w diecie tych osób znalazły 
się produkty o dużej gęstości odżywczej, czy-
li bogate w białko, witaminy i składniki mine-
ralne. Powinna składać się ona z produktów 
o bardzo dobrej jakości, świeżych i o mniej-

szym stopniu przetworzenia, które powinny 
być tak przyrządzone, aby nie traciły cennych 
dla zdrowia składników. Pozwala to na do-
starczenie większej ilości składników pokar-
mowych w mniejszej objętości spożywanego 

pożywienia. Gdy nie jest możliwe dobre zbi-
lansowanie diety, warto deficytowe składniki 
pokarmowe uzupełnić poprzez odpowiednią 
suplementację. W niektórych przypadkach 
konieczne staje się włączenie preparatów 
odżywczych. 

Nie bez znaczenia jest również pomoc 
osobom chorym zarówno w przygotowaniu 
jak i w spożywaniu posiłków. Dlatego też duży 
wpływ na sposób odżywania się osób cho-
rych ma postawa osób opiekujących się nimi. 

 Czy stosowane leki mogą wpływać na 
sposób odżywania się osób z chorobami 
neurodegeneracyjnymi?

D.W.: Istnieje zjawisko interakcji między 
lekami i żywnością, dlatego też lekarz powi-
nien przekazać pacjentowi lub jego rodzinie 
informacje, które leki można spożywać ra-
zem z posiłkiem, a które muszą być przyjęte 
na czczo, na pewien czas przed posiłkiem lub 
mogą być przyjmowane po dłuższej przerwie 
po jedzeniu. Może to mieć istotne znaczenie 
dla skuteczności leczenia i występowania ob-
jawów ubocznych terapii. Ponadto należy pa-
miętać o istnieniu takich działań niepożąda-
nych leków jak nudności, zmniejszanie ape-
tytu i inne, co będzie powodowało niechęć 
do spożywana posiłków oraz zmniejszenie 
ilości spożywanej żywności. 

 Kornelia Nelec
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Prof. dr hab. med. Dariusz Włodarek z Wydziału Nauk  
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, 
na temat roli diety i ryzyka niedożywienia u pacjentów 
cierpiących na schorzenia neurologiczne.

NIEDOŻYWIENIE  
U PACJENTÓW Z CHOROBAMI MÓZGU

RACJONALNA DIETA

Gdy nie jest możliwe 
dobre zbilansowanie 
diety, warto deficy-
towe składniki po-

karmowe uzupełnić 
poprzez odpowiednią 

suplementację.

http://souvenaid.pl
https://cubitan.pl
http://nutilis.pl
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CHOROBY MÓZGU

 Pani Profesor, w jaki sposób, jako neu-
ropsycholog, pojmuje Pani choroby mó-
zgu? Jak to się ma do podziału na choroby 
psychiczne i neurologiczne?

Prof. dr hab. n med. Alina Borkowska: 
Choroby mózgu są pojęciem bardzo szero-
kim, obejmują one schorzenia, w których 
stwierdzić można anomalie strukturalne mó-
zgowia, lub zaburzenia jego funkcjonowania. 
Do tej grupy chorób należą zarówno choro-
by neurologiczne, jak udar mózgu, padaczka, 
stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, 
choroba Alzheimera i inne choroby otępien-
ne, stany po urazach traumatycznych, ope-
racjach neurochirurgicznych, jak też choro-
by psychiczne, np. schizofrenia, depresja, czy 
choroba afektywna dwubiegunowa. Coraz 
częściej zwraca się uwagę na mózgowy wy-
miar chorób somatycznych, jak choćby cu-
krzyca, nadciśnienie i choroby naczyniowe, 
zapalenia mózgu w przebiegu chorób auto-
immunologicznych (m.in. w chorobach reu-
matoidalnych jak toczeń, RZS), wirusowych 
i bakteryjnych. Chorobom tym z reguły towa-
rzyszą zaburzenia różnych obszarów funk-
cji poznawczych, jak pamięć, uwaga, mowa, 
odbiór bodźców z otoczenia. Ponadto wyra-
zem zaburzonej czynności mózgu mogą być 
zmiany emocjonalne, zaburzenia psychotycz-
ne, świadomości, które ogólnie nazywamy za-
burzeniami neuropsychiatrycznymi. Ostatnio 
wiele interesujących danych przyniosły bada-
nia nad stresem. Opisano m.in. mechanizm 
powstawania atrofii hipokampa, czyli uszka-
dzania neuronów hipokampa poprzez czynni-
ki stresowe. Wykazano silną zależność pomię-
dzy stresem, a przebiegiem chorób neurolo-
gicznych, psychicznych i somatycznych, zaś 
wyniki badań z ostatnich lat pozwoliły na lep-

sze zrozumienie tego mechanizmu. Podział 
na choroby neurologiczne i psychiczne nie 
ma w tym momencie większego uzasadnie-
nia, gdyż choroby te mają wiele wspólnego, 
np. objawy typowe dla chorób psychicznych 
występują też u pewnej części osób z choro-
bami neurologicznymi i stanowią one raczej 
odzwierciedlenie stopnia destabilizacji pracy 
mózgu. 

 Mówi się o epidemii chorób mózgu. 
Jak Pani Profesor to postrzega? Jakie są 
przyczyny zjawiska i czynniki sprzyjające 
zachorowaniom?

A.B.: Nie wiem, czy to epidemia chorób, 
czy lepsze możliwości ich diagnostyki i lecze-
nia. Jeszcze kilka lat temu w Polsce praktycz-
nie nie rozpoznawało się niektórych chorób 
autoimmunologicznych mózgu, jak np. zapa-
lenie mózgu z przeciwciałami przeciwko re-
ceptorom NMDA. Zapalenie to jest bardzo 
szczególne, osoba chora może zostać niepra-
widłowo zdiagnozowana jako atypowy prze-
bieg choroby psychicznej, czy w przypadku 
dzieci – jako autyzm i prawdopodobnie wielu 
chorych z powodu złej diagnozy nigdy nie uzy-
skało właściwej pomocy. W diagnostyce tych 
rzadkich chorób zrobiono ogromny postęp, 
podobnie jak w szybkim reagowaniu w przy-
padku udaru mózgu. Coraz więcej chorych 
na czas uzyskujących leczenie przeciwudaro-
we sprawnie funkcjonuje po chorobie. Istot-
nym problemem jest natomiast zwiększenie 
się częstości występowania udarów u coraz 
młodszych osób, co należy wiązać z czynni-
kami środowiskowymi i nieprawidłowym sty-
lem życia. Najczęściej rozpoznane przyczyny 
zwiększenia się liczby osób z chorobami mó-
zgu to czynniki związane z postępem medy-
cyny. Medycyna coraz częściej ratuje bardzo 
małe wcześniaki, które kiedyś nie miałyby 

szans na życie. Podobnie jest z osobami star-
szymi, średnia wieku się wydłuża i wraz z tym 
wzrasta częstość występowania chorób wieku 
starszego, które są coraz lepiej leczone. Wzra-
sta też liczba traumatycznych urazów mózgu 
w wyniku wypadków, które w większości doty-
czą młodych osób w okresie najlepszego roz-
woju osobistego i społecznego. Poznaliśmy 
też znaczenie stresu w etiologii chorób mó-
zgu, zwłaszcza depresji , ale nie umiemy sobie 
z nim radzić. Wielu czynników nie jesteśmy 
w stanie kontrolować, wielu nie znamy, ale 
wiemy, że czynniki te doprowadzają do zmian 
ekspresji naszych genów związanych z podat-
nością na chorobę. 

 W przypadku których chorób mózgu 
pomoc neuropsychologa jest niezbędna? 
W którym momencie powinna być wdro-
żona?

A.B.: Każdy pacjent z chorobą mózgu po-
winien otrzymać jak najszybszą pomoc neu-
ropsychologiczną, zarówno na etapie dia-
gnostyki, jak i rehabilitacji. Muszę stwierdzić, 
że w Polsce zasada ta nie jest realizowana. 
Aż trudno sobie wyobrazić, że np. w oddzia-
łach neurochirurgii, gdzie operowani są cho-
rzy z powodu guza mózgu nie ma wymogu 
NFZ do wykonania badania neuropsycholo-
gicznego ani zatrudnienia neuropsychologa. 
Podobnie jest na oddziałach kardiochirurgii, 
gdzie problem dysfunkcji mózgu i zaburzeń 
neuropsychiatrycznych dotyczy około 70-80% 
osób po operacjach. Nieco lepiej jest na od-
działach neurologii . W świecie cywilizowanym 
błędem w sztuce jest nie wykonanie diagnozy 
neuropsychologicznej przed planowaną ope-
racją guza mózgu, czy tętniaka. Badanie takie 
ma na celu opracowanie profilu neuropsy-
chologicznego, który będzie podstawą do za-
planowania indywidualnej terapii neuropsy-

chologicznej dla pacjenta. Tu kolejny rozdział 
dramatu – w kraju nie istnieje kompleksowa 
systematyczna rehabilitacja z uwzględnie-
niem intensywnej terapii neuropsychologicz-
nej. Dla wielu chorych po operacjach neuro-
chirurgicznych nawet nie jest proponowa-
na konsultacja neuropsychologa. Natomiast 
chorzy po urazach mózgu i udarach, po uzy-
skaniu lub nie rehabilitacji wczesnej, trwającej 
kilka tygodni, czekają w kilkuletnich (czasami 
kilkunastoletnich) kolejkach, podczas gdy naj-
lepsze efekty rehabilitacji po urazie czy uda-
rze mózgu są obserwowane w pierwszych 
trzech latach od zachorowania, zaś w prze-
wlekłych chorobach mózgu, jak dziecięce po-
rażenie mózgowe, SM, choroby otępienne re-
habilitacja taka musi być prowadzona syste-
matycznie i długofalowo.

 Lilianna Miśkiewicz

GDY MÓZG CHORUJE

CHOROBA  
ALZHEIMERA

Ciągle jeszcze wiele osób, a wśród nich również 
lekarze, uważa, że kłopoty z pamięcią są naturalną 
konsekwencją starzenia się. I chociaż rzeczywiście 
szybkość zapamiętywania i zdolności intelektual-
ne pogarszają się nieznacznie wraz z wiekiem, takie 
problemy nie powinny przeszkadzać w codziennym 
życiu. Postępujący zanik pamięci może być wcze-
snym sygnałem otępienia, może też być spowodo-
wany inną chorobą, np. depresją, guzem mózgu, 
urazem głowy, nadużywaniem alkoholu lub leków, 
niedożywieniem. Gdy utrata pamięci zaczyna zabu-
rzać codzienne funkcjonowanie, czas zwrócić się do 
lekarza o pomoc.

WCZESNE OBJAWY CHOROBY ALZHEIMERA  
I INNYCH OTĘPIEŃ:
• zaburzenia pamięci wpływające niekorzystnie na 

codzienne życie,
• trudności w wykonywaniu zwykłych, znanych za-

dań i czynności,
• trudności w nazywaniu przedmiotów,
• gubienie się nawet w znanych sobie wcześniej 

miejscach,
• zmiany nastroju, zachowania i osobowości,
• utrata zainteresowania dotychczas ulubionym 

zajęciem lub hobby.

Źródło: http://www.alzheimer-waw.pl/o-chorobie


