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- Jakie sà najwa˝niejsze objawy
choroby Parkinsona? Czy atakuje
ona przede wszystkim ludzi star-
szych?

- G∏ówne objawy choroby Parkinso-

na zwiàzane sà z ruchem. Sà to: spo-

wolnienie i zubo˝enie ruchu, zaburze-

nia równowagi i postawy cia∏a, sztyw-

noÊç mi´Êni. Niektórzy pacjenci majà

równie˝ dr˝enie koƒczyn. Niestety,

schorzenie to stwarza tak˝e inne pro-

blemy zdrowotne. Najbardziej dokucz-

liwe sà zaburzenia funkcji autonomicz-

nego uk∏adu nerwowego powodujàce

mi´dzy innymi wahania ciÊnienia t´tni-

czego, zaparcia, zaburzenia funkcji p´-

cherza moczowego. Cz´sto u chorych

wspó∏istnieje depresja i upoÊledzenie

funkcji intelektualnych.  Typowy wiek

zachorowania, czyli wystàpienia pierw-

szych objawów, to okres mi´dzy 55.

a 65. rokiem ˝ycia. Czy to jest wiek

osoby starszej, proponuj´ nie dyskuto-

waç, bo temat jest delikatny. Chc´ jed-

nak zaznaczyç, ˝e choroba Parkinsona

mo˝e równie dobrze zaczàç si´ w wie-

ku 30 lat, jak i po osiemdziesiàtce.

- Czy schorzeniom neurologicznym
towarzyszy nietrzymanie moczu?

- Nietrzymanie moczu mo˝e byç wy-

nikiem zaburzeƒ kontroli neuronalnej na

wszystkich pi´trach uk∏adu nerwowego,

poczàwszy od mózgu. Wszystkie stany

patologiczne uszkadzajàce mózg w spo-

sób rozleg∏y mogà powodowaç niepra-

wid∏owoÊci funkcji zwieraczy p´cherza

moczowego. Sà to takie sytuacje jak na-

czyniowe uszkodzenie mózgu (stan po

kilku udarach lub przewlek∏e zmiany

niedokrwienne), wodog∏owie, guz mó-

zgu. WÊród chorób o pod∏o˝u immuno-

logicznym najcz´stszà przyczynà nie-

trzymania moczu jest stwardnienie roz-

siane, które mo˝e uszkadzaç zarówno

mózg jak i rdzeƒ kr´gowy. Schorzenia

zwyrodnieniowe mózgu, na przyk∏ad

choroba Alzheimera czy Parkinsona,

równie˝ powodujà problemy. Uszko-

dzenie rdzenia kr´gowego, pourazowe

czy na tle dyskopatii, prowadzà do upo-

Êledzenià funkcjonowania p´cherza. Po-

lineuropatie, czyli choroby uszkadzajàce

obwodowà cz´Êç nerwów równie˝ prze-

biegajà z zaburzeniami zwieraczowymi.

- Jaki odsetek Pana pacjentów
skar˝y si´ na k∏opoty z kontrolowa-
niem funkcji p´cherza moczowego?

- To zale˝y od konkretnych schorzeƒ.

WÊród osób z chorobà Parkinsona czy

z zespo∏ami ot´piennymi praktycznie

wszyscy majà tego typu problemy.

Wczesny okres stwardnienia rozsianego

lub choroby dyskowej kr´gos∏upa spo-

radycznie zaburza funkcj´ zwieraczy

czy p´cherza ale te˝ zaburzenia czynno-

Êci dolnych dróg moczowych mogà byç

pierwszymi objawami tych schorzeƒ!

W okresie póêniejszym tych schorzeƒ

problemy te wyst´pujà coraz cz´Êciej

i niemal u wszystkich pacjentów.

- Czy ludzie mówià o problemach
z pecherzem otwarcie, czy te˝ parali-
˝uje ich wstyd?

- Tak si´ sk∏ada, ˝e do rutynowego

post´powania lekarskiego - szczególnie

w neurologii -  nale˝y zebranie infor-

macji od pacjenta lub jego opiekunów

na temat funkcji kontroli zwieraczy pe-

cherza moczowego. Kiedy lekarz

pierwszy poruszy ten temat, zwykle

chorzy nie próbujà pomniejszaç swoich

k∏opotów. Zdarzajà si´ jednak sytuacje,

kiedy to rodzina,  a nie sam pacjent bar-

dziej drà˝y t´ spraw´.

- Jak pacjenci sobie radzà z k∏opo-
tami z p´cherzem w ˝yciu codzien-
nym: stosujà cewniki czy pieluchy dla
doros∏ych? Czy mo˝e wycofujà si´
z aktywnego ˝ycia, organizujàc je tak,
˝eby toaleta by∏a w zasi´gu wzroku?

- Najcz´Êciej stosowane sà pielucho-

majtki. Cewnik ma zastosowanie przy

ca∏kowitym zatrzymaniu moczu, zwy-

kle u pacjentów z uszkodzeniem rdze-

nia kr´gowego. Cz´Êciowe z∏agodzenie

zaburzeƒ mo˝na uzyskaç przy pomocy

leków wp∏ywajàcych na unerwienie

i mi´Êniówk´ p´cherza moczowego

i zwieraczy. OczywiÊcie objawy ze

strony p´cherza sprawiajà dodatkowe

k∏opoty niezale˝nie od upoÊledzenia

sfery ruchowej. Pacjenci ograniczajà

swoje wyjÊcia z domu, nawet jeÊli ich

sprawnoÊç ruchowa pozwala na poru-

szanie si´ po mieÊcie.

- Czy dolegliwoÊci ze strony p´che-
rza dodatkowo pogarszajà stan cho-
rych neurologicznie?

- Zaburzenia funkcji dolnych dróg

moczowych sà czu∏ym wskaênikiem

funkcji uk∏adu nerwowego. Neurolog

uwzgl´dnia je w kontekÊcie ca∏ego ze-

spo∏u objawów. Daje to istotne informa-

cje diagnostyczne i pomaga w podj´ciu

decyzji dotyczàcych sposobu leczenia. 

- Jakie sà cele Sto∏ecznego Stowarzy-
szenia Osób z Chorobà Parkinsona?

- Przede wszyskim zajmuje si´ ono

rozpowszechnianiem informacji o tej

chorobie w postaci biuletynów i porad-

ników oraz wymianà w∏asnych do-

Êwiadczeƒ podczas spotkaƒ pacjentów.

Zorganizowanie Stowarzyszenia zmo-

bilizowa∏o wielu chorych do aktywno-

Êci, co ma korzystne znaczenie dla

przebiegu choroby. Z czasem Stowa-

rzyszenie zaj´∏o si´ organizacjà prelek-

cji dla pacjentów i ich bliskich o istocie

choroby Parkinsona,  o rehabilitacji ru-

chowej i pomocy lekarskiej i piel´-

gniarskiej w domu. Zdobywa na to fun-

dusze od ró˝nych sponsorów.

- S∏ysza∏am, ˝e dok∏adnie Pan od-
dziela prac´ lekarza od dzia∏alnoÊci
artystycznej. Ale obserwowa∏am wie-
lokrotnie, ˝e dla zwyk∏ych ludzi kon-
takt z kimÊ, kto nale˝y do Êwiata me-
diów, jest ogromnym prze˝yciem.
Czy wi´c to, ˝e zdoby∏ Pan popular-
noÊç jako lider zespo∏u “Elektryczne
Gitary”, dzi´ki piosenkom znanym
wielu Polakom, pomaga w kontak-
tach z pacjentami? Czy ∏atwiej jest
im mówiç o sobie lekarzowi, który po
pracy zdejmuje bia∏y kitel i bierze do
r´ki mikrofon?

- Nie oddzielam dok∏adnie estrady od

medycyny, poniewa˝ sà to zaj´cia bar-

dzo zbli˝one do siebie. Jak s∏usznie Pa-

ni zauwa˝y∏a, im bardziej pacjentom

podobajà si´ piosenki, tym ∏atwiej jest

ich leczyç.

- Dzi´kuj´ Panu za rozmow´.

Parkinsonowcy majà “ten” problem
Z dr Jakubem Sienkiewiczem, neurologiem,

konsultantem Sto∏ecznego Stowarzyszenia Osób z Chorobà Parkinsona rozmawia Wanda Jelonkiewicz


