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Choroby neurodegeneracyjne – od podłoża do terapii 

Dr hab. Dorota Hoffman-Zacharska, prof. IMiD, UW, Pracownia Neurogenetyki, 

Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 

Choroby neurodegeneracyjne („neuro” – odnosi się komórek nerwowych, 

„degeneracja” – dotyczący utraty struktury czy funkcji tkanki czy organu) 

stanowią poważny problem medyczny i społeczny. Są to jednostki, w których 

dochodzi do postępującego obumierania neuronów mózgu lub obwodowego 

układu nerwowego. Z klinicznego punktu widzenia są to nieuleczalne 

i wyniszczające choroby których objawy i przebieg odzwierciedlają lokalizację 

obszarów układu nerwowego ulegających uszkodzeniu. Mają charakter postę-

pujący i prowadzą do stopniowej utraty samodzielności i uzależnienia chorego  

od opieki innych. 

Patrząc z perspektywy starzejących się populacji krajów wysokorozwiniętych  

na pierwszy plan wysuwają się choroby neurodegeneracyjne wieku późnego. 

Praktycznie każdy zapytany o choroby z tej grupy wymieni chorobę Alzheimera  

czy Parkinsona, które faktycznie są najczęstszymi chorobami neurologicz-

nymi wieku podeszłego. Nic dziwnego, skoro w Europie ponad 7 milionów 

osób cierpi na chorobę Alzheimera i zaburzenia z grupy chorób otępiennych. 

Zgodnie z szacunkową analizą oczekuje się, że się liczba ta będzie się 

podwajać co każde 20 lat, a już teraz koszty opieki nad tymi chorymi 

przekraczają 130 miliardów euro rocznie.  

Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że choroby otępienne i choroba 

Parkinsona to nie wszystko. Procesy neurodegeneracyjne towarzyszą szeregu 

innym chorobom neurologicznym zarówno w wieku rozwojowym (np. ence-

falopatie padaczkowe i rozwojowe, leukodystrofie, rdzeniowy zanik mięśni), 

jak i dojrzałym (np. ataksje, choroba Huntingtona, stwardnienie zanikowe 

boczne). Chorobom, w których dochodzi do różnej patologii neuronów 

wynikającej z czynników genetycznych, ale i środowiskowych. 

W przypadku chorób neurologicznych uwarunkowanych genetycznie  

większość ma podłoże wieloczynnikowe. Jednak to ten niewielki odsetek 

jednostek o dziedziczeniu mendlowskim, poprzez identyfikacje genów 
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sprawczych, daje możliwość poznania podłoża molekularnego i szlaków 

prowadzących do dysfunkcji neuronalnej. Pozwala to myśleć o opracowaniu 

terapii ingerującej w procesy komórkowe zaangażowane w patogenezę 

określonych jednostek chorobowych i to zarówno na poziomie farmakoterapii 

jak i możliwości zastosowania terapii genowej, czego najlepszym przykładem 

są możliwości leczenia rdzeniowego zaniku mięśni  (preparaty Spinraza, 

Zolgensma) czy wrodzonej retinopatii barwnikowej (Luxturna). Niestety nie 

wszystkie próby zastosowania tak nowoczesnego leczenia kończą się 

sukcesem, o czym świadczą przerwane w bieżącym roku próby kliniczne nad 

preparatami antysensownych oligonukleotydów (terapia ASO) w chorobie 

Huntingtona. To oczywiście pojedyncze przykłady, które wpisują się jednak 

w szeroko zakrojone badania nad terapią  chorób neurodegeneracyjnych 

i które dla różnych jednostek wchodzą w fazę badań klinicznych lub są już na 

różnych ich etapach. Pozwala to mieć nadzieję, że choroby neurodegene-

racyjne przestaną być w przyszłości synonimem chorób dla których nie ma 

terapii innej niż objawowa.  
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Zaburzenia poznawcze u pacjentów  

po przebytym COVID-19 

prof. dr hab. Alina Borkowska, Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia Uczestników 

 

  



 

 

  



IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby neurodegeneracyjne –  

objawy, diagnostyka, leczenie”, 28 października 2021 r., Wystąpienia Uczestników 

 

17 

Aducanumab – przełom w leczeniu choroby Alzheimera 

Anna Głowacka, ania.kontakt00@gmail.com, Kolegium Nauk Medycznych, 

Uniwersytet Rzeszowski, https://www.ur.edu.pl 

Choroba Alzheimera to choroba zwyrodnieniowa mózgu. Jej cechami 

neuropatologicznymi są: występowanie zwyrodnienia neurofibrylarnego oraz 

odkładanie złogów amyloidu zewnątrzkomórkowego pod postacią blaszek 

amyloidowych. Prowadzi to do zaniku neuronów i ich połączeń. Klin icznie 

choroba przejawia się zaburzeniami pamięci, orientacji w przestrzeni oraz 

innych funkcji poznawczych. Niejednokrotnie występują także zaburzenia 

zachowania i nastroju. Na świecie choroba Alzheimera dotyka obecnie 15-21 mln 

osób. Na podstawie badań epidemiologicznych szacuje się, że w Polsce różne 

postacie otępienia dotyczą ok. 500 tys. osób. W przybliżeniu połowa osób 

z tej grupy wykazuje otępienie typu Alzheimera. Aducanumab (BIIB037) to 

przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko agregatom amylo idu beta 

(Aβ). Badania nad lekiem prowadzone są przez firmę Biogen, Inc. Jako 

pierwsze przeciwciało monoklonalne mające usuwać złogi amyloidu wykazuje 

skuteczność w badaniach klinicznych. Celem pracy było przedstawienie 

mechanizmu działania Aducanumabu w terapii choroby Alzheimera na 

podstawie dostępnego piśmiennictwa. Praca opisuje również dotychczasowe 

opcje terapeutyczne w przypadku choroby Alzheimera, a także historię badań 

klinicznych prowadzących do powstania Aducanumabu. Praca poddaje 

również ocenie dostępność tego typu leczenia dla pacjentów w Polsce. 

Z uwagi na proces starzenia się społeczeństw, częstość występowania 

zespołów otępiennych stale wzrasta. Dlatego szczególnie istotne jest 

wprowadzenie leczenia przyczynowego, które pozwoli zapobiec postępowi 

choroby Alzheimera u pacjentów. 
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Monoterpeny jako reduktory jonów Fe3+ 

Karolina Wojtunik-Kulesza, karolina.wojtunik@umlub.pl, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, http://umlub.pl/ 

Jakub Soja, Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, https://up.lublin.pl/ 

Anna Oniszczuk, anna.oniszczuk@umlub.pl, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, http://umlub.pl/ 

W ostatnim czasie jony metali przejściowych stały się obiektem 

zainteresowania wielu badaczy. Oprócz przemysłu chemicznego, niezwykle 

ważną rolę odgrywają w przemyśle farmaceutycznym, co związane jest z ich 

pozytywnym, ale też negatywnym wpływem na nasz organizm. Spośród wielu 

metali przejściowych, niezwykle ważną rolę pełnią jony Fe2+/Fe3+, których 

prawidłowy poziom w organizmie zapewnia nam optymalne funkcjonowanie. 

Niestety doniesienia naukowe potwierdzają daleko idące negatywne skutki 

nieprawidłowego poziomu wspomnianych jonów w organizmie, co skutkuje 

nasileniem procesów oksydacyjnych prowadzących do uszkodzeń komórek. 

Udowodniono, iż Fe(III) przyczynia się do agregacji białka tau prowadząc do 

odkładania w mózgu płytek starczych. Jednym z proponowanych rozwiązań 

problemu jest stosowanie naturalnych substancji wykazujących zdolność 

redukcji wspomnianych jonów.  

Przedmiotem przedstawionych badań jest grupa 15. naturalnych monoter-

penów będących wtórnymi metabolitami roślinnymi, wykazującymi właściwości  

antyoksydacyjne. Celem badań było określenie zdolności monoterpenów do 

redukcji jonów Fe3+ z jednoczesną optymalizacją kolorymetrycznej metody 

FRAP (ang. ferric reducing antioxidant power). Otrzymane wyniki badań 

przedstawiono w postaci jednostek FRAP [Fe2+ μg/mL] oraz w odniesieniu do 

substancji wzorcowych: troloksu i kwasu galusowego.  

Otrzymane wyniki badań wykazały zdolność monoterpenów do redukcji 

jonów Fe3+. Najwyższą aktywność wykazały γ-terpinen, α-terpinen, α-felan-

dren oraz karwon. Optymalizacja metody FRAP bazująca na zwiększeniu 

rozpuszczalności lipofilowych monoterpenów poprzez dodanie surfaktantu 
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Tween 20, spowodowała zwiększenie aktywności wspomnianych związków 

w stosunku do aktywności otrzymanej po zastosowaniu oryginalnej metodyki.  

Zdolność redukcji jonów Fe3+ przez wspomnianą grupę monoterpenów 

pozwala stwierdzić, iż substancje te, obecne w powszechnie wykorzysty-

wanych ziołach (m.in. szałwia, mięta, melisa) mogą mieć pozytywny wpływ 

na utrzymanie odpowiedniego poziomu jonów żelaza w organizmie.  
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Nowa aplikacja do analizy chodu osób  

z niedowładem połowiczym 

Agnieszka Guzik, agnieszkadepa2@wp.pl, Katedra Fizjoterapii, Instytut Nauk 

o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Andżelina Wolan-Nieroda, wolan.a@gmail.com, Katedra Fizjoterapii, Instytut 

Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Mariusz Drużbicki, mdruzb@ur.edu.pl, Katedra Fizjoterapii, Instytut Nauk o Zdrowiu, 

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Obecnie na rynku nie ma narzędzi ułatwiających a zarazem obiekty-

wizujących obserwacyjną analizę chodu przy użyciu rzetelnej i wiarygodnej 

skali Wisconsin Gait Scale (WGS) w postaci systemów informatycznych. 

Wprowadzenie takiego rozwiązania jak zakładamy, może być szybką, tanią 

a przede wszystkim alternatywną metodą oceny chodu osób z niedowładem 

połowiczym w odniesieniu do kosztownych analiz aparaturowych, co 

znacznie ułatwi fizjoterapeutom ocenę procesu leczenia i działań tera-

peutycznych. Celem badań jest opracowanie nowej aplikacji do analizy chodu 

dedykowanej skali WGS. Badaniem objęto 33 pacjentów z niedowładem 

połowiczym po udarze mózgu. Przygotowano oprogramowanie z użyciem 

składowych skali WGS i możliwości zaznaczenia dodatkowych obiekty-

wizujących ocenę w tej skali linii pomocniczych przechodzących przez 

odpowiednie punkty antropometryczne na ciele badanego, pomiaru wartości 

kątowych, odległości i czasu w zakresie poszczególnych faz chodu. 

Wykonano serie filmów z udziałem zakwalifikowanych pacjentów. Analiza 

chodu została wykonana przez 3 niezależnych badaczy osobno analizując 

zapis video w nowej aplikacji, dwukrotnie (w odstępie dwóch tygodni). 

Wszyscy badani mieli również wykonaną 3-wymiarową (3D) analizę chodu. 

Następnie dokonano walidacji utworzonego nowego narzędzia poprzez 

porównanie wyników oceny chodu za pomocą oprogramowania ze złotym 

standardem w zakresie obiektywnej analizy chodu tj. z analizą 3D. Wykazano 

istotne statystycznie (p < 0,05) korelacje pomiędzy większością pytań w skali 

WGS wykonanej utworzoną aplikacją z odpowiednio dobranymi czasowo-
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przestrzennymi i kinematycznymi parametrami z analizy 3D. Na podstawie 

uzyskanych wyników można stwierdzić, iż utworzona aplikacja pozwala na 

ilościowe zobrazowanie chodu, dając wyniki zbieżne z analizą 3D, a tym 

samym stanowiąc dodatkowe i pomocne narzędzie w zakresie diagnostyki 

chodu hemiparetycznego i właściwego doboru terapii.  
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Proantocyjanidyny –  

nadzieja w leczeniu choroby Alzheimera 

Justyna Ciesielska, ju_cies@hotmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii CM UMK, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 

https://stn.cm.umk.pl/skn-geriatrii/ 

Maja Kubiaczyk, majakkubiaczyk@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii CM UMK, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 

https://stn.cm.umk.pl/skn-geriatrii/ 

Anna Pokrzywa, pokrz.anna@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii CM UMK, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 

https://stn.cm.umk.pl/skn-geriatrii/ 

Choroba Alzheimera (AD) to najczęstsza postać demencji. Należy do 

chorób neurodegeneracyjnych i prowadzi między innymi do utraty funkcji 

poznawczych oraz zaburzeń pamięciowych. Stanowi rosnący problem 

zdrowia publicznego. Obecnie cierpi na nią około 50 milionów osób na całym 

świecie, a liczba ta wciąż wzrasta. Jednocześnie możliwości jej leczenia są 

nieliczne i brakuje skutecznych środków mogących poprawić zarówno życie 

pacjentów, jak i zmniejszyć społeczne oraz ekonomiczne skutki choroby. 

Z tego względu wciąż poszukiwane są nowe terapie, które mogłyby zostać 

skutecznie zastosowane w leczeniu nie tylko samych objawów. Nieustannie 

rośnie więc zainteresowanie opracowaniem rozwiązań terapeutycznych 

ukierunkowanych bezpośrednio na beta-amyloid i białko Tau. Obiecującymi 

związkami leczniczymi wykazującymi takie właściwości okazały się pro-

antocyjanidyny. Wzbudziły one zainteresowanie społeczności naukowej 

i przemysłu farmaceutycznego ze względu na działanie neuroprotekcyjne, 

ukierunkowane na różne mechanizmy patologiczne związane z AD. W pracy 

zebrano i podsumowano dowody wpływu proantocyjanidyn na patomechanizmy 

prowadzące do rozwoju choroby Alzheimera. Omówiono ich szerokie 

spektrum działania, między innymi inhibicję agregacji oraz kumulacji beta-

amyloidu i białka Tau, wzrost przekaźnictwa w układzie cholinergicznym czy 

neutralizację wolnych rodników. Z uwagi na to, że procesy te są ważne 

w utrzymaniu właściwej funkcji neuronów, ograniczaniu neurodegeneracji 
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i zapobieganiu pogorszenia funkcji poznawczych oraz zaburzeń pamięci, 

dalsze badania nad powyższymi związkami i opracowaniem terapeutyków 

zawierających proantocyjanidyny, stały się nadzieją przyszłości w walce z tą 

chorobą. 
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Skuteczność reedukacji funkcji ręki  

u pacjentów z niedowładem połowiczym  

po udarze niedokrwiennym mózgu 

Justyna Leszczak, leszczakjustyna.ur@gmail.com, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium 

Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski www.ur.edu.pl 

Bogumiła Pniak, gabipniak@vp.pl, Szpital uzdrowiskowo-rehabilitacyjny „EXCELSIOR” 

Al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój uzdrowisko-iwonicz.com.pl 

Andżelina Wolan-Nieroda, wolan.a@gmail.com, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium 

Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski www.ur.edu.pl 

Agnieszka Guzik, agnieszkadepa2@wp.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk 

Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski www.ur.edu.pl 

Celem pracy była ocena efektów rehabilitacji ręki u pacjentów po udarze 

mózgu oraz wpływ wybranych czynników tj. wieku, płci, oraz czasu od 

wystąpienia udaru mózgu na osiągane efekty w zakresie rehabilitacji ręk i. 

Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone wśród pacjentów po 

udarze niedokrwiennym mózgu. Liczba badanych wynosiła 17 osób.  Badanie 

zostało przeprowadzone w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym 

w południowo- wschodniej Polsce. Badanie przeprowadzono w dniu przyjęcia 

pacjenta do Szpitala (przed rozpoczęciem rehabilitacji  – badanie I) oraz po 

zakończonym trzy tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego (badanie II). 

W badaniu oceniono funkcję manualną niedowładnej ręki za pomocą testu 

Box and Block, stopień spastyczności ręki niedowładnej skalą Ashworth.  

Wykazano ujemną korelację pomiędzy Ashwort i Box and Blocks, zarówno 

przed (rho = -0,667; p = 0,0034), jak i po rehabilitacji (rho = -0,585; p = 0,0136). 

Im wyższe wyniki w skali Rankin, tym niższy wskaźnik Box and Blocks w ręce 

dominującej przed rehabilitacją (rho = -0,523; p = 0,0313). Ponadto wyka-

zano, że osoby, które miały wyższy wynik Box and Blocks w ręce niedo-

minującej przed rehabilitacją, jednocześnie miały niższe wartości na skali 

Rankin (rho = -0,485; p = 0,0484). Wykazano, że na efekt Box and Blocks 

wpływał czas od udaru (p = 0,0431). Nie wykazano natomiast istotnych 

statystycznie zależności pomiędzy wiekiem badanych i płcią.  
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Wykazano, iż na zmianę w zakresie funkcji manualnej ręki niedowładnej 

wpływa stopień niepełnosprawności oraz nasilenie spastyczności. Dodatkowo 

wykazano, że lepszy efekt rehabilitacji osiągnęły osoby, u których od udaru 

minęło do 2 lat. Nie wykazano natomiast wpływu wybranych czynników tj. 

wiek, płeć na osiągane efekty w zakresie rehabilitacji ręki. Ze względu na to, 

że były to badania pilotażowe w celu potwierdzenia uzyskanych wyników 

konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań z uwzględnieniem większej 

grupy osób po udarze mózgu. 
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Wpływ pandemii COVID-19 na życie i rehabilitację 

pacjentów z chorobą Parkinsona 

Dominika Strzała, doominika05@gmail.com, SKN Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy  

Justyna Ciesielska, ju_cies@hotmail.com, SKN Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy 

Maciej Pesta, maciejpesta2000@gmail.com, SKN Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy, 

https://stn.cm.umk.pl/skn-geriatrii/ 

Wybuch pandemii COVID-19 zmusił lekarzy i terapeutów do zmiany 

dotychczas przez nich stosowanych metod kontaktu z pacjentem. Tradycyjne 

wizyty osobiste w wielu przypadkach musiały zostać zastąpione teleporadami 

lub wideokonferencjami, w obawie przed rozprzestrzenianiem wirusa  

SARS-CoV-2. Jednocześnie zmienione musiały zostać standardy rehabilitacji. 

Zachowanie jej ciągłości jest niezwykle istotne dla osób cierpiących 

z powodu chorób neurodegeneracyjnych. W niniejszym przeglądzie skupiono 

się na specyficznej grupie pacjentów chorujących na chorobę Parkinsona. 

Przedstawiono statystyki dotyczące zachorowań oraz korzystania z reha-

bilitacji. Opisano wpływ pandemii na jakość życia pacjentów ze zdiagnozo-

waną chorobą, a także ograniczenia z jakimi musieli się mierzyć zarówno oni, 

jak i ich opiekunowie, fizjoterapeuci i lekarze. Zbawiennym rozwiązaniem dla 

tej grupy chorych może okazać się korzystanie z różnych narzędzi, które 

oferuje telerehabilitacja. W niniejszym przeglądzie przedstawiono jej zalety 

i ograniczenia, a także opisano najpopularniejsze i najnowsze metody 

rehabilitacji zdalnej wykorzystywanej do terapii osób cierpiących z powodu 

choroby Parkinsona. Zwrócono także uwagę na potrzebę wykonywania 

większej ilości badań klinicznych sprawdzających skuteczność nowych metod 

rehabilitacji oraz na konieczność uelastycznienia usług oferowanych przez 

system ochrony zdrowia dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi 

w czasie pandemii i w przyszłości. Mimo ograniczeń i wad, które wiążą się 

z telerehabilitacją, jest ona prawdopodobnie dziedziną medycyny, która 

w najbliższych latach będzie ulegać stałemu rozwojowi, ponieważ w  nie-

których sytuacjach stanowi ona najlepsze rozwiązanie terapeutyczne, możliwe do 

zaproponowania pacjentowi, co udowodnił wszystkim okres pandemii.  
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Znaczenie endokrynnej funkcji tkanki tłuszczowej 

w terapii chorób neurodegeneracyjnych  

u osób w wieku podeszłym 

Jakub Husejko, kubahusejko@gmail.com, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych 

i Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

www.cm.umk.pl 

Mariusz Kozakiewicz, markoz@cm.umk.pl, Zakład Biochemii i Biogerontologii, 

Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, www.cm.umk.pl 

Znaczenie tkanki tłuszczowej w funkcjonowaniu układu hormonalnego 

dostrzeżono stosunkowo niedawno, kiedy w 1994  roku Friedman i wsp. 

odkryli leptynę i jej wpływ na regulację przyjmowanego pokarmu. Aktualnie 

prowadzone, liczne badania z zakresu funkcji endokrynnej tkanki tłuszczowej 

sugerują jej istotny udział w całościowym funkcjonowaniu organizmu. 

Szczególne znaczenie mają adipokiny, o udowodnionym działaniu 

prozapalnym, a przez to będące istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój 

licznych chorób przewlekłych.  

Celem pracy jest scharakteryzowanie dotychczas poznanych i opisanych 

adipokin oraz określenie ich znaczenia w rozwoju chorób neurodegenera-

cyjnych u osób w wieku podeszłym. 

Dokonano przeglądu artykułów naukowych z lat 2016-2020 zamiesz-

czonych w bazach internetowych, z zastosowaniem słów kluczowych: 

adipokines, adipose tissue, neurodegeneration, the elderly. 

W badaniach Letra i wsp. (2019) wykazano o 33% wyższy poziom 

adiponektyny, jednego z adipokin, u seniorów z chorobą Alzheimera 

w porównaniu z osobami z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, co 

wytłumaczyć można strategią kompensowania możliwych wad sygnalizacji 

ośrodkowej. W najnowszych badaniach zwraca się uwagę na znaczenie 

adipokin jako mediatorów neuroochronnych dla chorób neurodegenera-

cyjnych, a adiponektynę coraz częściej uznaje się za potencjalny terapeutyk 

w przypadku choroby Alzheimera u osób w wieku podeszłym z otyłością. 
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Z drugiej strony, w sytuacji długotrwałego obniżenia stężenia adiponektyny 

u starszych myszy zaobserwowano istotne pogorszenie funkcjonowania 

poznawczego poprzez inaktywację AMPK oraz mózgową insulinooporność.  

Na przykładzie dotychczasowych badań dotyczących adiponektyny 

uzasadniona jest hipoteza, według której stężenie adipokin może mieć wpływ 

na prawidłową terapię chorób neurodegeneracyjnych. Potrzebne są jednak 

dalsze badania potwierdzające lub wykluczające tę hipotezę.  
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Znaczenie wsparcia dla funkcjonowania 

psychofizycznego osób opiekujących się bliskimi 

z chorobą Alzheimera 

Aleksandra Gałuszka, aleksandra.galuszka@interia.pl, Wydział Lekarski, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Choroby neurodegeneracyjne to wrodzone bądź nabyte postępujące 

choroby układu nerwowego. Ich patologia wiąże się z utratą komórek 

nerwowych, zaś istota procesu chorobowego wiedzie do wystąpienia wielu 

objawów uszkodzeń neurologicznych, związanych z funkcją motoryczną (np. 

ataksja) oraz z pamięcią (demencja). Proces wiodący do pojawienia się 

objawów choroby neurodegeneracyjnej rozpoczyna się znacznie wcześniej, 

zanim się one pojawią. Przebiega często przez wiele lat i bywa bezobjawowy. 

Pierwsze symptomy pojawiają się gdy znacząca liczba neuronów ulegnie 

uszkodzeniu, bądź uszkodzenie dotyczy określonej części ośrodkowego 

układu nerwowego. Jedną z chorób neurodegradacyjnych jest choroba 

Alzheimera. Dotyczy głównie osób po 65. roku życia i dotyka 5-7% populacji. 

Czas jej trwania wynosi ok. 8-14 lat. Specyfiką choroby jest stopniowe 

i nieodwracalne zaburzenie homeostazy organizmu, zaburzenia procesów 

poznawczych i postępujący zanik pamięci, który prowadzi do zaburzeń 

orientacji wzrokowo-przestrzennej. Pojawiająca się apraksja  skutkuje 

niemożnością posługiwania się przyborami codziennego użytku. W późnej 

fazie otępienie jest bardzo nasilone zaś pamięć często ograniczona jedynie 

do faktów autobiograficznych. Zaburzenia mowy są na tyle zaawansowane, że 

chory może wypowiadać pojedyncze słowa. Występują również zaburzenia 

emocjonalne, przejawiające się apatią lub agresywnością. Zaburzenia  

obejmują również problemy z przeżuwaniem, przełykaniem i kontrolą 

zwieraczy. Występowanie choroby w strukturze rodziny wywołuje liczne 

zmiany oraz wyrzeczenia ze strony jej członków.  

Cel pracy. Celem pracy była ocena w jakim stopniu otrzymanie wsparcia, 

bądź jego brak, wpływa na psychofizyczne funkcjonowanie członków rodzin 

opiekujących się chorym z chorobą Alzheimera.  
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Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział łącznie 40 osób. Wypełnienie 

kwestionariuszy ankiet zrealizowano drogą internetową.  

Wyniki i wnioski. Badani stwierdzili, iż bardzo ważne jest dla nich 

otrzymywanie wsparcia od rodziny oraz przyjaciół oraz, że poziom wsparcia 

wpływa na ich funkcjonowanie psychofizyczne. 
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