
Polish 

Schorzenie neuronów ruchowych - Motor Neurone Disease (MND): Arkusz 
Informacyjny  

Rozpoznanie jakiejkolwiek powa nej choroby wi e si cz sto z uczuciem szoku, z o ci i 
za amania u chorego, jak równie u osób

 
mu bliskich. Dzieje si tak zw aszcza w 

przypadku ludzi zdrowych i aktywnych, o dobrej kondycji fizycznej, którzy cierpi na

 

wczesne oznaki schorzenia neuronów ruchowych (MND), na przyk ad os abienie d oni.  

Wstrz s, którego do wiadczaj osoby po rozpoznaniu choroby oznacza, e nie pami taj 
wiele z tego, o czym neurolog im mówi . Oto najcz ciej zadawane przez nich pytania, 
oraz odpowiedzi:  

Co to jest schorzenie neuronów ruchowych? 
Mianem schorzenia neuronów ruchowych okre la si zespó chorób, w których komórki 
nerwowe, czyli neurony, zawiaduj ce prac mi ni odpowiedzialnych za poruszanie si , 
mow , oddychanie i po ykanie

 

przestaj dzia a  tak, jak powinny. Gdy nerwy przestaj 
wysy a bod ce, mi nie stopniowo ulegaj os abieniu i zanikowi. Os abienie to rozwija 
si u ka dego w sposób indywidualny.

  

Na czym polegaj objawy choroby? 
Wczesne oznaki choroby nie rzucaj si zbytnio w oczy, a mog polega na przyk ad na 
potykaniu si ze wzgl du na s absze mi ni w nogach, na problemach z utrzymaniem 
rzeczy w r ku z powodu os abionych mi ni d oni, na niewyra nej mowie lub na 
k opotach z po ykaniem spowodowanych os abieniem mi ni j zyka lub gard a. Wp yw 
MND na ycie chorego 

 

wst pne oznaki choroby, tempo i sposób jej post powania oraz 
okres prze ycia po diagnozie -  u ka dego pacjenta jest zupe nie inny.    

Jak wykrywa si MND? 
Wczesne stadia choroby neuronów ruchowych przypominaj swoimi objawami inne 
schorzenia. Do diagnozy wymagana jest opinia do wiadczonego neurologa, jak równie 
seria ró norodnych bada . Badania niezb dne do wydania prawid owej diagnozy mog 
by d ugotrwa e, natomiast samo rozpoznanie choroby mo e by

 

potwierdzone przez 
neurologa szybko.   

Diagnoza okre lana jest na podstawie szeregu bada , w tym tak e takich, które maj na 
celu wykluczenie innych chorób. Wykorzystuje si cz sto do nich aparat o nazwie 
elektromiograf (EMG), wyposa ony w ig wk uwan domi niowo, mierz cy poziom 
aktywno ci elektrycznej mi ni. Badanie to mo e pomóc w rozpoznaniu choroby, jak 
równie w prognozach na przysz o .

  

Na co choroba nie wp ywa? 
W wi kszo ci przypadków, intelekt i pami nie ulegaj zmianie. Podobnie jest w 
przypadku wzroku, s uchu, smaku oraz dotyku. Jelito grube oraz p cherz równie nie 
ulegaj zmianie, jednak e aktywno fizyczna i dieta powinny by ci le kontrolowane.   
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Czy MND mo na wyleczy ? 
W chwili obecnej choroba ta jest nieuleczalna, ale na ca ym wiecie prowadzone s 
skoordynowane badania, których wyniki pozwalaj na pewien optymizm. W badaniach 
klinicznych okaza si pomocny lek o nazwie Rilutek, dzi ki któremu zaobserwowano 
niewielkie przed u enie ycia osób cierpi cych na

 

MND. Jest on dost pny pacjentom, 
którzy wywi zuj si z ustalonych kryteriów w ramach Programu wiadcze 
Farmakologicznych (Pharmaceutical Benefits Scheme).  

Zdarza si , e w dobrej wierze polecane s chorym kosztowne i niewypróbowane terapie. 
Przed rozpocz ciem jakichkolwiek niewypróbowanych metod leczenia, nale y

 

wyst pi 
o profesjonaln porad . Za po rednictwem telewizji lub innych mediów s yszy si cz sto 
o najnowszych post pach w leczeniu choroby. Przed wypróbowaniem nowych metod 
leczenia warto omówi je ze swoim neurologiem, lekarzem ogólnym lub zespo em opieki 
zdrowotnej.  

Co mo na zrobi ? 
Osoby, które mog s u y wsparciem to rodzina, przyjaciele, lekarze ogólni, 
neurologowie, terapeuci zaj ciowi, fizjoterapeuci, logopedzi, psychologowie, dietetycy, 
piel gniarki rodowiskowe, pracownicy socjalni, pracownicy s u b paliatywnych, 
pracownicy s u opieki domowej oraz Zwi zek MND w ka dym stanie lub terytorium.   

Wi kszo Zwi zków MND zatrudnia fachowy personel, który pracuje z osobami 
cierpi cymi na MND oraz ich opiekunami. S u oni informacjami na temat róde 
informacji, sprz tu oraz wsparcia, wykorzystuj c wiedz na temat

 

kwestii zwi zanych z 
ka dym etapem choroby.   

Informacje dotycz ce wsparcia dost pne s z  MND Victoria pod adresem 
http://www.mnd.asn.au

   

Gdzie mo na uzyska bli sze informacje?  

A booklet with information about hereditary factors, different forms of MND, as well as 
answers to a range of frequently asked questions, is available from the Motor Neurone 
Disease Association in your state, or from your neurologist.  

MND Victoria 
265 Canterbury Road 
(PO Box 23) 
Canterbury Vic 3126 
Tel: (03) 9830 2122 
Faks: (03) 9830 2228 
Infolinia: 1800 806 632 
http://www.mnd.asn.au

  

info@mnd.asn.au    
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