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STRESZCZENIE: Pacjenci z chorobą Parkinsona (PD) doświadczają wielu objawów ruchowych

i pozaruchowych, które są związane ze stopniem jej zaawansowania. Oddziaływanie tych objawów
i ich znaczenie dla chorych jest indywidualne. Ponadto mogą istnieć wyraźne różnice między
manifestacją kliniczną objawów a stopniem ich uciążliwości dla pacjenta, które utrudniają
leczenie PD. W prezentowanym badaniu oceniano 265 kolejnych pacjentów z PD, których
poproszono o uszeregowanie pod względem ważności trzech najbardziej kłopotliwych objawów
występujących u nich w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Celem była ocena wpływu choroby na jakość
życia. Chorych podzielono na grupę z wczesną PD (<6 lat od wystąpienia pierwszych objawów)
i późną PD (≥6 lat). Granicę 6 lat ustalono na podstawie średniego czasu od wystąpienia objawów
do pojawienia się powikłań ruchowych. W grupie wczesnej PD pięcioma najczęściej podawanymi
objawami były (uszeregowane od najistotniejszych do najmniej ważnych): spowolnienie, drżenie,
sztywność, ból oraz utrata smaku i węchu. W grupie zaawansowanej PD jako najważniejsze
objawy wymieniano: zmienną odpowiedź na stosowane leki (najczęściej objaw wyczerpania dawki
[wearing off], a na drugim miejscu dyskinezy), zaburzenia nastroju, ślinotok, zaburzenia snu
(najczęściej bezsenność pojawiająca się w środku nocy lub nad ranem, z nadmierną sennością
w ciągu dnia) oraz drżenie. Wyniki te dowodzą, że problemy, z jakimi zmagają się chorzy na PD,
mogą być różne. Ponadto wskazują, że wraz z postępem choroby największym problemem
pacjentów staje się brak odpowiedzi klinicznej na stosowane leki oraz objawy pozaruchowe.
Badanie pokazuje również, że bardzo duże znaczenie ma właściwa ocena chorych oraz
ukierunkowanie leczenia na ich indywidualne potrzeby.

SŁOWA KLUCZOWE: klasyﬁkacja, pacjenci, ruchowe, pozaruchowe, rozpowszechnienie, objawy

C

horoba Parkinsona (PD) jest przewlekłym i postępującym schorzeniem, polegającym na
stopniowym pojawianiu się zaburzeń ruchowych i pozaruchowych. Na objawy ruchowe
składa się podstawowa triada: spowolnienie, sztywność i drżenie. Zaawansowana PD jest
często oporna na leczenie konwencjonalne i powikłana ﬂuktuacjami ruchowymi i objawami pozaruchowymi. Na znaczenie objawów pozaruchowych zwrócono uwagę w ostatnich latach głównie z powodu ich znaczącego wpływu zarówno na jakość życia, jak i duże koszty społeczne.
Objawy te obejmują zmiany nastroju, zaburzenia funkcji poznawczych, ból, zaburzenia snu i zaburzenia autonomiczne.1 Objawy pozaruchowe korelują z wiekiem i nasileniem PD, chociaż niektóre objawy, takie jak depresja, zaburzenia węchu, zaparcia i zaburzenia snu, mogą wystąpić we
wczesnym okresie choroby, a nawet w stadium poprzedzającym pojawienie się objawów rucho-
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TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA
265 uczestników z chorobą Parkinsona
Całkowita liczba (n)
Grupy
Liczba chorych
Czas trwania choroby (zakres)
Wiek w chwili badania (lata ± SD)
Wiek w chwili wystąpienia pierwszych objawów choroby (lata ± SD)
Udział płci
H&Y w fazie off (mediana, zakres)b
Dzienna LEDcałkowita (mg ± SD)c

Czas trwania PD <6 lat
(wczesna faza)a

Czas trwania choroby ≥6 lat
(zaawansowana faza)a

92
0,1-5,9
65,32±10,4
62,41±14,7
53 mężczyzn (57,6%)
39 kobiet (42,4%)
2,0 (1,0-3,0)
402,7±204,9

173
6,0-28,2
67,44±11,2
56,07±10,9
106 mężczyzn (61,3%)
67 kobiet (38,7%)
3,0 (2,0-5,0)
925,2±395,7

a

Czas trwania choroby obliczano od czasu wystąpienia objawów ruchowych PD (a nie od chwili rozpoznania).
H&Y – stadium zaawansowania według Hoehn i Yahra.
c Dzienna LED
całkowita – dzienna ekwiwalentna dawka lewodopy (L-dopa). Obliczenia LEDcałkowitej oparto na teoretycznej równoważności z L-dopą na podstawie
wcześniejszych prac:7,8 dzienna LEDcałkowita (mg) = (1 × L-dopa) + (0,77 × L-dopa CR) + (1,43 × L-dopa+entakapon) + (1,11 × L-dopa CR+entakapon) +
(20 × ropinirol) + (20 × ropinirol ER) + (100 × pramipeksol) + (30 × rotigotyna) + (10 × bromokryptyna) + (8 × apomorﬁna) + (100 × pergolid) +
(67 × kabergolina). L-dopa z karbidopą lub chlorowodorkiem benserazydu. W połączeniach L-dopa/karbidopa lub chlorowodorek benserazydu do obliczeń
włączano tylko dawkę L-dopy.
b

wych.2 Stwierdzano, że rozszerzający się z czasem wachlarz
objawów ruchowych i pozaruchowych PD może być miarą
ilościową zaawansowania choroby.3-5
Celem niniejszej pracy była ocena rozpowszechnienia najbardziej kłopotliwych dla pacjentów z chorobą Parkinsona
objawów ruchowych i pozaruchowych. Uczestników badania
proszono o podanie trzech najbardziej kłopotliwych objawów, które w największym stopniu wpływały na jakość ich życia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy oraz uszeregowanie ich
pod względem ważności.

Pacjenci i metody
Od 2007 do 2009 roku 265 kolejnych chorych z PD badano
podczas wizyt przesiewowych oraz wizyt związanych z uczestnictwem w różnych badaniach klinicznych w ośrodku autorów – szpitalu Hammersmith, Imperial College, w Londynie
(Wielka Brytania). Badanie prowadzono przy okazji włączania pacjentów do innych badań, dla których uzyskano zgodę
odpowiednich komisji bioetycznych (Hammersmith and
Queen Charlotte’s and Chelsea Hospitals Research Ethics
Committee). Wszyscy badani spełniali kliniczne kryteria rozpoznania PD według UK Brain Bank.6
Dla każdego pacjenta obliczono średni czas od wystąpienia
objawów choroby do pojawienia się powikłań ruchowych. Na
tej podstawie ustalono granicę między wczesnym a zaawansowanym stadium choroby. Średni czas do wystąpienia powikłań ruchowych podawany przez pacjentów wynosił 6 lat
(6,04±3,54, lata±SD) i był podobny do obliczonego w innym
badaniu.3 Pacjenci, u których objawy PD trwały krócej niż
6 lat, byli zaliczani do grupy wczesnej PD, a ci, których objawy trwały co najmniej 6 lat, byli kwaliﬁkowani do grupy za-
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awansowanej PD. Charakterystykę chorych przedstawiono
w tabeli 1.
Badanych proszono o podanie trzech najbardziej ich zdaniem kłopotliwych objawów choroby, które występowały
u nich w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Każdy badany miał 5 minut na zastanowienie się, nie udzielano mu w tym czasie żadnych podpowiedzi. Odpowiedzi były uważane za ważne, gdy
dotyczyły objawu lub stanu somatycznego lub psychicznego,
który mógł być związany z PD. Odpowiedzi związane z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, innymi urazami i chorobami wykluczano z analizy, a chorych proszono o uzupełnienie
odpowiedzi.
Odpowiedziom przyznawano punkty zgodnie z kolejnością
ich podawania, tzn. najbardziej kłopotliwy objaw, wymieniony jako pierwszy otrzymywał 3 punkty, drugi pod względem
uciążliwości otrzymywał 2 punkty, a trzeci 1 punkt. Dla każdej
z grup obliczano ważoną sumę dla każdego objawu.
W niektórych przypadkach podobne odpowiedzi grupowano. Na przykład skargi na „wahania odpowiedzi na leczenie” traktowano jako podobne do takich wyrażeń, jak: „leki
nie działają tak dobrze, jak dawniej”, „działanie leku się
zmniejsza”, „działanie leku nie jest stabilne przez cały czas”,
„leki powodują ruchy mimowolne, zrywania”. Objawy „dysfunkcji seksualnych” były też określane jako: „utrata libido”
i „zaburzenia erekcji”. Z kolei w „zaburzeniach nastroju” mieściły się też takie odpowiedzi, jak: „czuję się przygnębiony”,
„smutny”, „utraciłem przyjemność z życia” oraz „odczuwam
nasilony lęk”. Objawy związane z apetytem oznaczały: „utratę apetytu” oraz stwierdzenia: „mój apetyt jest większy niż dotychczas”, „mam kłopoty z utrzymaniem wagi”. Skargi na
„zaburzenia oddawania moczu” obejmowały „parcia naglące”,
„częste oddawanie moczu”, „częstsze oddawanie moczu
w nocy”, natomiast problemy „jelitowe” dotyczyły „zaparć”,
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TABELA 2. LISTA 24 NAJBARDZIEJ KŁOPOTLIWYCH OBJAWÓW LUB STANÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ 92 PACJENTÓW WE
WCZESNEJ FAZIE CHOROBY PARKINSONA (<6 LAT OD POJAWIENIA SIĘ PIERWSZYCH OBJAWÓW RUCHOWYCH).
Pozycja Objaw/stan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
–
17
–
19
20
–
–
23
–
Inne

Spowolnienie
Drżenie
Sztywność
Ból
Utrata węchu lub smaku
Nastrój
Pisanie
Zaburzenia jelitowe
Sen
Apetyt lub waga
Zespół niespokojnych nóg
Zaburzenia seksualne
Trudności z oddawaniem moczu
Zmienna odpowiedź na leki
Ślinienie się
Nadmierne pocenie
Omamy lub urojenia
Pamięć
Zachowania kompulsyjne
Upadki
Zamrożenie
Mowa
Zmęczenie
Połykanie

Całkowity
wynik
112
101
76
50
30
28
18
17
15
13
11
10
9
8
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
5

„nietrzymania kału”, „wrażenia niepełnego wypróżnienia”.
Skargi na „sen” dotyczyły z kolei: „bezsenności”, „realistycznych snów” i „nadmiernej senności w ciągu dnia”. Skargi pacjentów na nadmierną skłonność do kupowania, patologiczny
apetyt, skłonność do hazardu i hiperseksualność, zakwaliﬁkowano jako „zachowania kompulsyjne”.
Analizy statystyczne dla porównania średnich i wyliczeń
p prowadzono przy użyciu dwustronnego testu nieparametrycznego Manna-Whitneya korzystając z programu InStat
(wersja 3.1 dla Macintosh, Uniwersytet Medycyny i Stomatologii, NJ).

Wyniki
Zebrano dane od 173 pacjentów z zaawansowaną PD
(106 mężczyzn, 67 kobiet) i 92 pacjentów w początkowym
stadium choroby (53 mężczyzn, 39 kobiet). Obie grupy dobrano pod względem wieku (67,44±11,2 vs 65,32±10,4,
lata±SD, p >0,1). Stadia 1-3 zaawansowania choroby według
skali Hoehn i Yahra (H & Y) były reprezentowane głównie
w grupie pacjentów z wczesną PD, a stadia 2-5 w grupie chorych z zaawansowaną PD (H & Y w fazie off: zaawansowana
PD vs początkowa PD, p <0,001). Aktualny wywiad na temat
zażywanych leków był niekompletny w 9 przypadkach (jakość
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Pierwszy
wybór %
32,6
29,3
6,5
9,8
3,3
4,3
2,2
2,2
2,2
0,0
1,1
2,2
1,1
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Drugi
wybór %
5,4
8,7
26,1
9,8
9,8
6,5
3,3
3,3
4,3
3,3
1,1
1,1
2,2
2,2
1,1
1,1
1,1
2,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Trzeci
wybór %

Rozpowszechnienie objawu
wśród trzech odpowiedzi

13,0
4,3
10,9
5,4
3,3
4,3
6,5
5,4
1,1
7,6
6,5
2,2
2,2
1,1
2,2
5,4
4,3
2,2
0,0
2,2
2,2
2,2
1,1
1,1
3,3

51,1
42,4
43,5
25,0
16,3
15,2
12,0
10,9
7,6
10,9
8,7
5,4
5,4
4,3
4,3
6,5
5,4
4,3
2,1
3,2
3,2
3,2
2,2
2,2
4,3

danych 96,6%). Pacjenci z grupy zaawansowanej PD otrzymywali znacznie większe dawki dopaminowej terapii zastępczej
(dzienna LEDcałkowita: 952,2±395,7 vs 402,7±204,9, średnia±SD, p <0,001).
W grupie chorych z wczesną PD (tab. 2) trzema najwyżej
notowanymi odpowiedziami były spowolnienie, drżenie oraz
sztywność. Uzyskały one odpowiednio 112, 101 i 76 punktów.
Jako najbardziej kłopotliwe objawy chorzy podawali sztywność i drżenie, które stanowiły odpowiednio 32,5 i 29,3%
najczęściej podawanych odpowiedzi. Na drugim miejscu spośród najbardziej kłopotliwych objawów była wymieniana
sztywność mięśni (26,1%). Spośród objawów pozaruchowych
najczęściej wymieniano ból, który zajmował wysoką czwartą
pozycję wśród wszystkich objawów. Za najbardziej kłopotliwe 42% osób uznało bóle kostno-mięśniowe, a 28% – ból
trzewny. Wczesne objawy PD, takie jak utrata węchu i smaku
oraz trudności z pisaniem, wymieniano na piątej i siódmej
pozycji. Na liście 10 najbardziej dokuczliwych objawów podawanych przez pacjentów we wczesnej fazie PD znalazły się
także zaburzenia nastroju, funkcji jelit, snu i apetytu. W kategorii zaburzeń nastroju najczęściej zgłaszanymi objawami były: smutek (26%), pesymizm (24%), nasilenie lęku (22%)
i utrata zdolności do odczuwania przyjemności (17%). Zaparcia były najczęściej (64%) zgłaszanym problemem związanym
z funkcją jelit, a w kategorii zaburzeń snu chorzy najczęściej
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TABELA 3. LISTA 24 NAJBARDZIEJ KŁOPOTLIWYCH OBJAWÓW/STANÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE PRZEZ 173 PACJENTÓW
W ZAAWANSOWANEJ FAZIE CHOROBY PARKINSONA (≥6 LAT OD POJAWIENIA SIĘ PIERWSZYCH OBJAWÓW RUCHOWYCH)
Pozycja Objaw/stan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
–
–
17
18
–
–
21
–
23
–
Inne

Zmienna odpowiedź na leczenie
Nastrój
Ślinienie się
Sen
Drżenie
Ból
Zaburzenia jelitowe
Trudności z oddawaniem moczu
Upadki
Apetyt lub waga
Spowolnienie
Zmęczenie
Zaburzenia seksualne
Omamy lub urojenia
Zespół niespokojnych nóg
Mowa
Zachowania kompulsyjne
Pisanie
Utrata węchu lub smaku
Pocenie się
Sztywność
Połykanie
Zamrożenie
Pamięć

Całkowity
wynik
115
96
85
83
67
60
46
40
39
36
34
31
29
26
26
26
25
23
23
23
22
22
21
21
19

wymieniali bezsenność późno w nocy (37%) oraz trudności
w zasypianiu (32%). Mimo że skargi na zmiany apetytu lub
wagi nie były odpowiedzią pierwszego wyboru, to jednak
chorzy wymieniali je często na trzecim miejscu pod względem uciążliwości (7,6%), a utrata apetytu i wagi (łącznie 71%)
była największym zmartwieniem chorych wymienianym w tej
kategorii.
W grupie z zaawansowaną PD (tab. 3) najpowszechniejszymi skargami pacjentów były: niesatysfakcjonująca odpowiedź
na stosowane leki, zaburzenia nastroju i ślinotok. Uzyskały
one odpowiednio 115, 96 i 85 punktów. W kategorii obejmującej problemy związane ze stosowaniem leków chorzy najczęściej zgłaszali objaw wyczerpania dawki (63%), a po nim
występowanie nasilonych zrywań mięśniowych (22%). W kategorii nastroju najczęściej zgłaszano pesymizm (29%) i utratę zdolności do odczuwania przyjemności (26%). Zaburzenia
snu były czwartą z najczęściej podawanych skarg i obejmowały zarówno bezsenność pojawiającą się w środku nocy
(25%), jak i późno w nocy (24%) oraz nagłą senność w ciągu
dnia (20%). Drżenie (piąte miejsce) i częste upadki (dziewiąte) były jedynymi klasycznymi objawami ruchowymi, które
znalazły się w pierwszej dziesiątce objawów. Dolegliwości
bólowe zajmowały szóstą pozycję. Najczęściej zgłaszanymi postaciami bólu w tej grupie chorych były bóle kostno-mięśniowe (33%) oraz bóle związane z dyskinezami i dystonią (24%).
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Pierwszy
wybór %
15,0
7,5
10,4
9,8
8,1
6,4
4,0
2,9
4,0
2,3
3,5
2,3
4,6
2,3
1,7
1,2
3,5
2,3
1,7
1,2
1,2
0,0
2,3
1,2
0,6

Drugi
wybór %
8,1
12,1
6,9
5,2
5,2
5,8
4,0
5,2
4,0
4,6
3,5
2,9
1,2
2,9
2,9
3,5
1,2
1,7
1,7
2,9
3,5
4,6
1,7
1,7
2,9

Trzeci
wybór %

Rozpowszechnienie objawu
wśród trzech odpowiedzi

5,2
8,7
4,0
8,1
4,0
4,0
6,4
4,0
2,3
4,6
2,3
5,2
0,6
2,3
4,0
4,6
1,7
2,9
4,6
4,0
2,3
3,5
1,7
5,2
3,5

28,3
28,3
21,4
23,1
17,3
16,2
14,5
12,1
10,4
11,6
9,2
10,4
6,4
7,5
8,7
9,2
6,4
6,9
8,1
8,1
6,9
8,1
5,8
8,1
6,9

Innymi problematycznymi objawami wymienianymi w pierwszej dziesiątce przez pacjentów z zaawansowaną PD były zaburzenia jelitowe, objawy dyzuryczne oraz wahania apetytu
lub wagi. W kategorii zaburzeń jelitowych na pierwszym miejscu znalazły się zaparcia (59%), zaś wśród zaburzeń funkcji
układu moczowego – częstsze oddawanie moczu w nocy
(36%) oraz zwiększenie częstotliwości oddawania moczu
(31%). W odniesieniu do skarg na wahania apetytu lub wagi,
pacjenci najczęściej skarżyli się na utratę apetytu i wagi (łącznie 66%).

Omówienie
W omawianym badaniu zwrócono uwagę na objawy, które
mogą upośledzać jakość życia, i uszeregowano je zgodnie
z opinią 173 pacjentów z zaawansowaną PD i 92 chorych we
wczesnej fazie PD. W początkowej fazie PD pacjenci najczęściej wymieniali objawy należące do triady objawów ruchowych, czyli drżenie, spowolnienie i sztywność. Z kolei osoby
we wczesnej fazie PD wśród 10 najbardziej uciążliwych dolegliwości wymieniały tylko jeden objaw ruchowy, czyli drżenie.
W kategorii zmiennej odpowiedzi na leczenie pacjenci
z zaawansowaną chorobą najczęściej podawali „wyczerpywanie się dawki”, czyli objaw polegający na wcześniejszym
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od spodziewanego po przyjęciu leku pojawianiu się typowych
objawów parkinsonowskich, jak drżenie, spowolnienie
i sztywność. Niektórzy pacjenci w zaawansowanym stadium
PD podawali też objawy należące do klasycznej triady objawów ruchowych, nie wiążąc ich z niedostatecznym działaniem leków, co oznacza prawdopodobnie, że kategoria
„zmiennej odpowiedzi na leki” jest niedostatecznie reprezentowana w tej grupie. Podsumowując, w grupie chorych w zaawansowanym stadium PD najważniejszą kwestią jest jakość
odpowiedzi na stosowane leczenie.
Wysoką pozycję w rankingu objawów zgłaszanych przez
pacjentów we wczesnej fazie PD zajmowały również utrata
węchu i smaku oraz trudności w pisaniu. Jako trzeci z najbardziej uciążliwych objawów był wymieniany ślinotok. Mimo że
pacjenci z PD nie wiązali tego objawu z parkinsonizmem, to
twierdzili, że jest on dla nich najbardziej żenujący, a jego konsekwencją jest izolacja społeczna. Uważa się, że ślinotok w PD
jest spowodowany upośledzonym połykaniem lub rzadkim
przełykaniem śliny, a nie nadmierną jej produkcją,9,10 dlatego
trudne jest zakwaliﬁkowanie tego objawu do zaburzeń ruchowych lub pozaruchowych.
Zgodnie z obserwacjami poczynionymi w tym badaniu najbardziej problematycznymi objawami pozaruchowymi zarówno we wczesnej, jak i zaawansowanej PD są dolegliwości
bólowe, zaburzenia nastroju i snu. Wyniki autorów są zgodne
z uzyskanymi w dwóch wcześniejszych badaniach kwestionariuszowych, które charakteryzowały się holistycznym
podejściem do kwestii rozpowszechnienia objawów pozaruchowych4 oraz ostatnio opublikowanym badaniem Priamo.11
Ból odnotowywano u 83% pacjentów z PD12 i był on jednym
z głównych wyzwań terapii PD. Zarówno we wczesnej, jak i zaawansowanej PD najbardziej rozpowszechnione były dolegliwości bólowe dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego.
W grupie chorych z wczesną PD na drugim miejscu znajdowały się bóle trzewne, a w grupie z zaawansowaną chorobą
bóle związane z objawami dystonii i dyskinezami. Wyniki
autorów podkreślają znaczenie właściwej oceny nasilenia
dolegliwości bólowych i ich leczenia. W tym kontekście interesujące są niedawno opublikowane informacje, zgodnie
z którymi nasilenie bólu, w tym bólów kostno-mięśniowych
jest największe w czasie fazy off.13
Depresja występuje u ponad połowy pacjentów z PD14
i jest głównym czynnikiem determinującym ich jakość życia.15
Jednak mimo swojego niewątpliwego znaczenia w praktyce
klinicznej problem ten nie jest ani wystarczająco dobrze diagnozowany, ani właściwie leczony.16 Wyniki badania autorów
są zgodne z wcześniejszymi obserwacjami, a jednocześnie stanowią kolejny dowód na to, że rozpoznawanie i odpowiednie postępowanie w zaburzeniach nastroju ma ogromne
znaczenie dla pacjentów z PD.
Według ustaleń autorów problemy ze snem pojawiają się
na początku choroby i nasilają się w miarę postępu PD. U pacjentów we wczesnej fazie PD dominowały skargi na bezsenność późno w nocy, dopiero na drugim miejscu podawano
trudności z zasypianiem. W grupie zaawansowanej PD najczęściej zgłaszano bezsenność w środku nocy i późno w nocy,
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a następnie nadmierną senność w ciągu dnia. Senność w ciągu dnia jest jednak związana głównie z zaawansowaniem choroby i leczeniem dopaminergicznym, natomiast senność
nocna z przyjmowaniem agonistów dopaminy i lewodopą.17
Mimo że ostatnio opracowano i oceniono skale do oceny zaburzeń snu w chorobie Parkinsona,18 problem ten nadal nie
jest dostatecznie rozpoznawany, a jego leczenie nie jest optymalne. Również w badaniu autorów istotnym problemem
chorych z PD są nagłe ataki senności. Zjawisko to jest rozpoznawane coraz częściej. Prawdopodobnie występuje ono
u podatnych chorych z PD, których fenotyp przypomina katapleksję bez narkolepsji.19 Wyniki uzyskane przez autorów
sugerują, że pytanie o jakość snu powinno być częścią rutynowej oceny pacjentów z chorobą Parkinsona, a badania nad
sposobami leczenia zaburzeń snu w PD są konieczne.
Zaburzenia funkcji jelit i dróg moczowych były klasyﬁkowane na wysokich pozycjach w obu grupach, a najczęściej
zgłaszanym objawem były zaparcia. Wiadomo, że wraz
z rozwojem choroby i stosowaniem większych dawek leków
dopaminergicznych zaburzenia układu moczowego i pokarmowego stają się częstsze.20 Objawy te również nasilają się
stopniowo wraz z postępem choroby, a tym samym wymagają leczenia dostosowanego do ich nasilenia. Na przykład pacjentom z PD i zaburzeniami jelitowymi, w przypadku
współistniejących zaburzeń czynności pęcherza nie należy podawać leków działających cholinolitycznie,21,22 natomiast problem zaparć można rozwiązać przez zastosowanie środków
przeczyszczających osmotycznie czynnych.23
Ważnym elementem składającym się na jakość życia pacjentów z PD są upadki,15 czego dowodzi również badanie
autorów. Upadki stanowią problem zarówno dla pacjentów
z wczesną, jak i zaawansowaną PD, dlatego w celu poprawy
zdolności utrzymywania równowagi, poruszania się i zwrotów, należy zachęcać pacjentów do treningu ﬁzycznego i intelektualnego.
W badaniu autorów chorzy wymieniali również liczne objawy autonomiczne, które również są niedostatecznie często
rozpoznawane i leczone. Występowanie tych objawów w PD
tłumaczą opublikowane ostatnio wyniki badań z zastosowaniem technik obrazowych, które wykazały, że w PD dochodzi
do dysfunkcji dopaminergicznej w obrębie podwzgórza.24
Prowadzone aktualnie prace nad skalami oceny klinicznej
dysautonomii25 powinny być zatem kontynuowane, ponieważ opracowanie odpowiednich skal może pomóc zarówno
w diagnostyce, jak i leczeniu objawów autonomicznych.
Problemy poznawcze i seksualne są rzadko zgłaszane przez
chorych z PD. Pacjenci mogą nie chcieć rozmawiać na ten
temat lub nie łączą tego typu objawów z chorobą. Niska pozycja tego typu dolegliwości w rankingu najbardziej kłopotliwych dla pacjentów objawów może być wynikiem takiego
podejścia. U typowego pacjenta z PD wraz z rozwojem choroby pojawia się około 9-12 różnych objawów pozaruchowych,4 towarzyszących typowym objawom ruchowym. W tym
badaniu objawy pozaruchowe uzyskiwały wysokie pozycje
w rankingu najbardziej kłopotliwych dolegliwości, co świadczy o ich niekorzystnym wpływie na jakość życia chorych.
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Opisywana praca jest kolejnym dowodem na różnorodność objawów PD. Jednocześnie wskazuje, że w miarę rozwoju choroby najważniejsze z punktu widzenia chorego stają się:
zmienna odpowiedź na leczenie oraz pozaruchowe objawy
choroby, a zwłaszcza zaburzenia snu, dolegliwości bólowe,
zmiany nastroju i problemy jelitowe. Objawy te są problemem
także we wczesnym stadium choroby. Wydaje się więc, że duże znaczenie w opiece nad chorymi z PD mają regularne wizyty kontrolne u specjalistów oraz właściwa ocena ich
problemów. Wyniki autorów sugerują potrzebę szkolenia neurologów ogólnych w zakresie problematyki PD oraz rozwoju
nowych technik umożliwiających lepszą opiekę nad chorymi
z PD.
Udział autorów: Marios Politis: projekt badawczy: założenia, organizacja, realizacja
i analiza wyników, manuskrypt: przygotowanie wstępnej wersji. Kit Wu: projekt badawczy:
organizacja, rękopis: recenzja, krytyczne uwagi. Sophie Molloy: projekt badawczy:
organizacja, rękopis: recenzja, krytyczne uwagi. Peter G. Bain: rękopis: recenzja, krytyczne
uwagi. Chaudhuri Ray K.: rękopis: recenzja, krytyczne uwagi. Paola Piccini: projekt
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P

raca:„ObjawychorobyParkinsona–perspektywapacjenta”podejmujeszczególnieintrygującytemat–jak
pacjencisamioceniajązaburzeniawystępującew tej
chorobie.Opracowaniezawierarzetelnąanalizę,przeprowadzonąw oparciuo badanieankietowe265chorych.Okazało się, że najbardziej dokuczliwe, kłopotliwe dla nich
objawywystępującenapoczątkuchoroby(<6lattrwania)
to:spowolnienie,drżenie,sztywność,bóli utratawęchu
lubsmaku,a w zaawansowanejfazie(>6lat)to:zmienna
odpowiedźnaleczenie,zaburzenianastroju,ślinieniesię,
zaburzeniasnu,drżenie.
Przedstawionaanalizawskazujenaróżnorodnośćuciążliwychobjawówdlachorego,cojestrównieżwskazaniem
do indywidualnegoustalanialeczeniakażdegopacjenta–
jakopraktycznywniosekdlalekarzy.Wartozacytowaćzdaniez komentowanejpracy:„Stwierdzono,żerozszerzający
sięz czasemwachlarzobjawówruchowychi pozaruchowychPDmożebyćmiarązaawansowaniachoroby”.Ważne
jesttakżeustalenie,w jakisposóbstosowaneleczeniewpływanastanpacjenta(np.zmianaschematuleczenialewodopąmożenasilaćodczuwaniebólu).
Objawyuciążliwetozarównoobjawyruchowe(od dawnauznanezatypowedlachorobyParkinsona),jaki pozaruchowe (coraz powszechniej znane i doceniane przez
neurologów).ObjawypozaruchowechorobyParkinsona
to:osłabieniewęchu,objawyneuropsychiatryczne,zaburzeniasnu,czuciai autonomiczne,jakzaburzeniaukładu
sercowo-naczyniowego,przewodupokarmowego,układu
moczowo-płciowego, termoregulacji, odżywiania i nadmiernegowydzielaniałoju.W zaleceniachdotyczącychpostępowania w chorobie Parkinsona coraz więcej uwagi
poświęcasięterapiizaburzeńpozaruchowych.Niewystarczaocenatylkoobjawówruchowychi ichleczenie.
Zmiennaodpowiedźnaleczenielewodopąw faziezaawansowanej(ﬂuktuacjei dyskinezy)jestznanymproblemem klinicznym, ustawicznie dyskutowanym. Badania
wykazały,żeniesprawnośćosóbz chorobąParkinsonajest
jednakgłówniezwiązanaz objawaminieodpowiadającymi
naleczenielewodopą(zaburzenianeuropsychiatryczne,
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układumoczowego,niedociśnienieortostatycznei upadki).Zaburzeniateznaczniepogarszająjakośćżyciachorego,
a nawet uniemożliwiają mu samodzielne funkcjonowanie.1,2 Obecnieprowadzonesąbadaniadotycząceczynnikówwpływającychnaprogresjęschorzenia.3
W jakisposóbpowinnosięwięcleczyćchorych,abypostępowaniebyłowłaściwei wartościowedlapacjentów?Jakie
zasadyprzyjąć,abyterapiachorobybyłasatysfakcjonująca
dlachorego?
W opracowanymprzezAmerykańskąAkademięNeurologii4 sposobieocenyjakościopiekimedycznejw chorobie
Parkinsonanajważniejszymielementamisą:
1. RozpoznaniechorobyParkinsona–weryﬁkacjaobjawówklinicznychi odpowiedzinaleczenielewodopą
conajmniejrazw roku
2. Ocena zaburzeń psychiatrycznych co najmniej raz
w roku
3. Ocenazaburzeńpoznawczychconajmniejrazw roku
4. Zapytaniao dysfunkcjeautonomiczneconajmniej
razw roku
5. Zapytaniao zaburzeniasnuconajmniejrazw roku
6. Zapytaniao upadkipodczaskażdejwizyty
7. Opcjerehabilitacji(ruchowa,zawodowa,mowy)co
najmniejrazw roku
8. Konsultacjedotyczącebezpieczeństwachorego(zabezpieczenieprzedurazami,przyjmowanieleków,
prowadzeniepojazdów)conajmniejrazw roku
9. Zapytaniao polekowezaburzeniaruchowe(ﬂuktuacjeruchowe,dyskinezy)podczaskażdejwizyty
10.Ocenafarmakologicznychi operacyjnychsposobów
leczeniaconajmniejrazw roku.
Wydajesię,żepraktycznarealizacjaopiekimedycznej
oceniana według powyższych elementów będzie miała
wpływnazmniejszenieuciążliwościobjawówu pacjentów
z chorobąParkinsona.
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