NAUJOS SPALVOS
I ŠS Ė T I N Ė S K L E R OZ Ė

KOGNITYVINIAI
SUTRIKIMAI

Išsamūs neurologų
atsakymai

GERIAUSIOS
PROGRAMĖLĖS

sergantiems
išsėtine skleroze

NEMATOMA, BET
TIKRA IS
IS ISTORIJA:

graži draugystė
su liga

FIZINIS AKTYVUMAS –

geriausia smegenų
reabilitacija

KAI NORISI IŠNYKTI
IŠ GYVENIMO

Patarimai, kaip
priimti diagnozę

Interviu su knygos

„KAIP VEIKIA SMEGENYS“

autore dr. Ramune Dirvanskiene

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“,
A. Juozapavičiaus g. 6/2, LT-09310,
Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 275 52 24
Faksas +370 5 275 52 39

MAT-LT-2000063 v.1.0
Teksto patvirtinimo data – liepa, 2020

ĮŽANGOS ŽODIS
Susirgęs žmogus paprastai ima išsamiai domėtis savo liga – juk gali būti, kad su ja
teks gyventi ilgai. Žinojimas, kas laukia, suteikia saugumo jausmą. Tiesa, net ir šiame moderniame amžiuje dar ne visos ligos yra iki galo pažintos, ne visų priežastys
ir eiga yra visiškai aiškios. Viena tokių – išsėtinė sklerozė ir jos sukeliami kognityvinių (pažintinių) funkcijų sutrikimai. Jei susidūrėte su šia liga ar kognityviniais
sutrikimais ir norite apie tai sužinoti daugiau, šis leidinys skirtas Jums.
Išsėtinė sklerozė yra viena labiausiai paplitusių centrinę nervų sistemą veikiančių
ir negalią sukeliančių ligų. Neretai ji siejama su senatvine skleroze ir dėl to gajus mitas, kad ja susergama tik sulaukus vyresnio amžiaus. Deja, realybė kitokia.
Skaudžią diagnozę dažniausiai išgirsta jauni, darbingi 20–40 metų amžiaus žmonės, kurių ateities planus kėsinasi sujaukti išsėtinės sklerozės palydovai: nuolatinis
nuovargis, regos, koordinacijos, atminties ar kognityvinių funkcijų sutrikimai.
Užmaršumą, dėmesio koncentracijos problemas, sutrikusią artikuliaciją ir kitokius kognityvinius sutrikimus retkarčiais gali patirti bet kuris iš mūsų – ir sergantieji, ir sveikieji. Jie gali pasireikšti dėl to, kad po žiemos trūksta vitaminų ar kad tamsiuoju metų
laiku stinga saulės, be to, pažintinės funkcijos natūraliai linkusios silpnėti senstant.
Jei tokius sutrikimus ima jausti sergantieji išsėtine skleroze, tai – rimtas signalas,
kurio ignoruoti nereikėtų. Jis gali byloti apie vartojamų vaistų neefektyvumą ar
ligos progresavimą. Tokiu atveju laikas apie tai pasišnekėti su gydytojais, šeimos
nariais ir ieškoti sprendimų.
Šiame žurnalo numeryje išsamiai analizuojame kognityvinius sutrikimus ir ieškome atsakymų į svarbiausius klausimus: kaip juos atpažinti? Apie ką jie byloja?
Ar įmanoma su šiais simptomais kokybiškai gyventi? Kaip gali padėti gydytojai
reabilitologai? Patikiname, kad čia rasite išsamius medikų paaiškinimus. Taip pat
parengėme net keletą įkvepiančių sergančiųjų išsėtine skleroze istorijų.
Tikimės, kad leidinyje esanti informacija, istorijos ir patarimai bus Jums naudingi.
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KOGNITYVINIAI SUTRIKIMAI
DR. SANDRA SVILPE
Rygos Rytų klinikinės universitetinės ligoninės (RAKUS)
Gailezero Išsėtinės sklerozės skyriaus neurologė

Išsėtine skleroze (IS) serga maždaug 1–2,5 mln. pasaulio gyventojų. Moterys suserga beveik 2,5 karto dažniau nei vyrai. Pagrindiniai šios srities tyrimai parodė,
kad net 65 proc. sergančiųjų IS patiria kognityvinių sutrikimų, įskaitant laikiną
atminties pablogėjimą, dėmesio sutelkimo ir kalbos sunkumus.
Kognityvinių sutrikimų gali atsirasti
esant bent kuriai IS formai ir eigos sta-

dijai, tačiau jie būdingesni pirminei ir
antrinei ligos progresavimo formoms.

KAS TAI?
Kognityvines funkcijas lemia galvos
smegenų aukštoji nervinė veikla, susijusi su informacijos apdorojimu, dėmesio išlaikymu, problemų sprendimu,
planavimu, regimuoju suvokimu ir kalbėjimu.
Jei pacientas kreipiasi dėl jaučiamo
galūnių tirpimo arba regos sutrikimų,
dažniausiai aišku, kuri smegenų vieta
yra pažeista, tačiau vien iš kognityvinių funkcijų sutrikimų nėra taip papras-

ta nustatyti pažeidimo, dėl kurio šios
funkcijos sutrinka, vietą. Radiologiniai
tyrimai padeda prognozuoti galimus
kognityvinius sutrikimus. Magnetinio
rezonanso parametrų pokyčių analizė
tyrinėjant smegenų baltąją medžiagą
(pažeidimų pobūdį) ir smegenų žievę ir branduolius (jos atrofiją) taip pat
gali suteikti duomenų apie juos. Tyrimai rodo, kad kognityvinius sutrikimus
sukelia tiek baltosios, tiek pilkosios
medžiagos pažeidimai.

KAS LABIAUSIAI PAVEIKIAMA?
•

Atmintis. Gali būti sunku prisiminti telefono numerį, kurį neseniai buvo stengtasi įsidėmėti, arba prieš kelias dienas
vykusį pokalbį, tačiau lengvai prisimenama, kas įvyko prieš kelerius metus;

•

Dėmesio išlaikymas ir sutelkimas;

•

Informacijos apdorojimo greitis. Jis
reikalingas atminčiai tinkamai funkcionuoti ir dėmesiui išlaikyti;

•

Situacijos analizavimas, problemų
sprendimas;

•

Vizualiniai ir erdviniai gebėjimai, padedantys atpažinti ir įvertinti aplinkos objektus. Šių gebėjimų reikia,
kad galėtume vairuoti automobilį, sukrauti lagaminą ar surasti kelią
namo;

•

Kalbėjimas. Šios srities sutrikimai gali
pasireikšti kaip nesugebėjimas rasti
žodžių minčiai išsakyti, pavyzdžiui,
neprisimenamas žodis, esantis „ant
liežuvio galo“.

KAS DARO ĮTAKĄ?
Mąstymo gebėjimams įtakos gali turėti
daugelis veiksnių, pavyzdžiui, normalus senėjimo procesas, liga, trauma.
Laikinus sutrikimus gali sukelti įtampa,
stresas, depresija, miego sutrikimai,
menopauzė, nesubalansuota mityba

(per mažas gliukozės kiekis kraujyje).
Be to, kognityvinius gebėjimus gali paveikti kai kurie receptiniai vaistai, priklausomybė nuo alkoholio ir toksinių
medžiagų. Dažnai poveikį gali daryti
net keli paminėti veiksniai.

Lentelėje pateikiami pagrindiniai veiksniai, lemiantys kognityvinių funkcijų
pablogėjimą:
Metaboliniai
sutrikimai**

Bendras
silpnumas

Vaistiniai
preparatai*
Psichikos
ligos

KOGNITYVINIAI SUTRIKIMAI

Gyvenimo
kokybė

* raminamieji vaistai, antidepresantai
** cukrinis diabetas, kepenų veiklos
sutrikimai

Emociniai
sutrikimai
Priklausomybė nuo
tam tikrų medžiagų

Amžius

ŠALTINIS: Elżbieta Millera et al., Pharmacological and
Non-pharmacological Therapies of Cognitive
Impairment in Multiple Sclerosis,
Current Neuropharmacology, Vol. 16, No. 4, 2018.
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ĮTAKA GYVENIMO KOKYBEI
Suvaržytas judėjimas gali atrodyti
kaip labiausiai bloginantis gyvenimo
kokybę veiksnys. Tačiau kognityviniai
sutrikimai ir kiti dažnai jaučiami IS
simptomai, darantys didelį poveikį sergančiojo gyvenimo kokybei, įvardijami
kaip dar reikšmingesni. Būtent todėl
šiais laikais vis daugiau dėmesio skiriama kognityvinėms funkcijoms įvertinti
ir išsaugoti.
Gyvenimo kokybę veikiantys IS simptomai:
•

bendras silpnumas,

•

skausmai,

•

kognityviniai sutrikimai,

•

depresija,

•

socialinių funkcijų sumažėjimas.

Apie 65–70 proc. pacientų, kuriems diagnozuota IS, patiria bendrą silpnumą,
o 40 proc. iš jų mano, kad silpnumas
yra esminis veiksnys, lemiantis negalią
labiau nei amžius, raumenų silpnumas,
spazmai, koordinacijos pablogėjimas

ar mažojo dubens organų funkcijų sutrikimai.
Depresija ir nerimas yra vieni dažniausių psichikos sutrikimų, kurie būdingi
IS sergantiems pacientams. Depresijos požymiai pasireiškia maždaug 50
proc. pacientų. Depresija gali labai paveikti jų gebėjimą mąstyti.
Funkciniai sutrikimai, kurie gali turėti
įtakos mobilumui (judėjimo arba jutimo sutrikimai, raumenų silpnumas),
neišsivysto lygiagrečiai su kognityviniais sutrikimais. Negalios lygis ir ligos
trukmė nerodo kognityvinių sutrikimų
sunkumo, taip pat pagal juos negalima
prognozuoti arba nustatyti kognityvinių funkcijų pablogėjimo. Taigi, kognityviniai sutrikimai, pasireiškiantys
sergantiesiems IS, vystosi skirtingai.
Jie nėra susiję su negalios lygiu ir juos
gali veikti daugybė skirtingų arba keli
veiksniai. Svarbu įžvelgti ir įsisąmoninti šias problemas, nes tik tada galima
imtis gydymo.

KAIP PAGERINTI KOGNITYVINES FUNKCIJAS?
Svarbų vaidmenį išsaugant kognityvines funkcijas vaidina specifiniai imunomoduliaciniai išsėtinės sklerozės
gydymo metodai. Jie sumažina paūmėjimų skaičių ir naujų židinių susidarymą smegenyse – kuo mažesnis jų
skaičius, tuo mažesnė kognityvinių sutrikimų išsivystymo rizika.
Kur kas plačiau naudojami įvairūs nemedikamentiniai kognityvinių funkcijų
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palaikymo metodai:
•

miego kokybės gerinimas. Pakankamas ir kokybiškas miegas yra
būtinas gerai smegenų veiklai.
Nuolatinis miego trūkumas – viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių
atsiranda kognityvinių funkcijų sutrikimų. Tyrimais įrodyta, kad snustelėjimas dieną teigiamai veikia
mąstymo procesus;

•

•

aerobinės treniruotės. Sergantieji
IS fizinei veiklai skiria mažiau laiko nei sveiki žmonės. Fizinė veikla,
ypač gryname ore, mažina osteoporozės, širdies ir kraujagyslių ligų
riziką, mažina antsvorį ir pagerina
kognityvines funkcijas;
neuropsichologinė
reabilitacija.
Reabilitacijos tikslas – sumažinti
kognityvinius sutrikimus ir padėti
pacientams įvaldyti kognityvines
funkcijas, reikalingas kasdienei vei-

klai. Kognityvines funkcijas gali pagerinti remielinizacijos sukeliamas
neuroplastiškumas. Kognityvinė reabilitacija grindžiama įvairiais metodais, parenkamais pagal paciento
individualias reikmes.
Tam, kad būtų galima atpažinti kognityvinius sutrikimus, reikia nesivaržyti
kalbėti apie kylančias problemas su
gydytoju ir šeimos nariais, nes tik problemos įsisąmoninimas suteiks galimybę ją spręsti efektyviau.

PATARIMAI KIEKVIENAI DIENAI:

01

darykite užrašus, naudokite priminimo lapelius, kurie
padės atsiminti kasdienius
darbus, dienos planus, susitikimus. Šiuolaikinės technologijos suteikia daugybę priminimo, pranešimo, dienos
planavimo galimybių. Atlikti
kasdienius darbus bus lengviau, jei juos suplanuosite;

02

numatykite daugiau laiko naujiems gebėjimams lavinti – patirsite mažiau streso ir seksis
geriau. Įrodyta, kad jei IS sergantys žmonės daugiau laiko
skiria mokymuisi, jiems ilgainiui tampa lengviau įsiminti
tai, ką išmoko;

03

susikurkite šeimos kalendorių,
kad galėtumėte įtraukti įvykius,
susijusius su šeimos nariais;

04

stenkitės namuose palaikyti
tvarką, kad būtų lengva surasti daiktus. Pavyzdžiui, būsto raktus visada laikykite toje
pačioje vietoje. Prašykite, kad
šeimos nariai laikytųsi šios
tvarkos;

05

treniruokite savo atmintį,
gebėjimą sutelkti dėmesį –
spręskite kryžiažodžius, žaiskite loginius žaidimus, pamėginkite išmokti naują kalbą, į
kasdienę veiklą įtraukite pakeitimų, pavyzdžiui, pamėginkite valytis dantis kita ranka,
namo iš darbo grįžkite kitu
keliu.

KOGNITYVINIAI SUTRIKIMAI
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KAIP ATPAŽINTI KOGNITYVINIUS SUTRIKIMUS?
NATAŠA GIEDRAITIENĖ
VUL Santaros klinikų gydytoja neurologė

Kognityvinių sutrikimų simptomai pasireiškia dažnai, bet ne visiems vienodai
stipriai. Įprastos neurologinės apžiūros metu jie nėra nustatomi, tad gydytojai
gali kliautis tik klausimynais ir paciento sąmoningumu bei noru stebėti kognityvinių funkcijų pokytį.
Išsėtinės sklerozės simptomai, tarp jų
ir kognityviniai sutrikimai, visiems reiškiasi skirtingai: vieniems ligos pradžioje, kitiems vėlesnėse jos stadijose, jie
gali sukelti ir didesnę, ir mažesnę negalią.
Pats rimčiausias ir tiksliausias diagnostikos metodas – testavimas, jis reguliariai atliekamas pasitelkus klausimynus
arba automatizuotas baterijas. Kogni-
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tyvinėms funkcijoms įvertinti pasirenkami tie testai, kurie labiausiai atspindi
kognityvinių funkcijų pažeidimus sergant išsėtine skleroze. Būna, kad pacientai, išgirdę, jog būtina ištirti kognityvines funkcijas, išsigąsta, nebenori
darytis tyrimo. Tad paciento sąmoningumas, jo noras dalyvauti tampa labai
svarbiu veiksniu, leidžiančiu anksti atpažinti šiuos simptomus ir imtis juos
koreguoti.

KOKIE PACIENTŲ ĮVARDYTI SIMPTOMAI LEIDŽIA MEDIKAMS
SPRĘSTI APIE KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ SUTRIKIMŲ PRADŽIĄ?
Neretai žmonės sako, kad jiems suprastėjo atmintis: sunkiau pavyksta įsiminti,
įsidėmėti naują informaciją. Tai labai subjektyvu. Būna, žmogus teigia, kad jam
reiškiasi kognityviniai sutrikimai, tačiau
testuodami mes to nenustatome.
Dirbantys protinį darbą greičiau pastebi pokyčius šioje srityje. O dirbantys fizinį darbą gali pirmųjų simptomų ir nepastebėti – atkreipia dėmesį tik tada,
kai jie jau labai stiprūs. Tačiau tai gali
būti ir amžiniai pakitimai, pasireiškiantys visiems žmonėms ir laikomi norma.
Sutrikusi dėmesio koncentracija ir sulėtėjęs informacijos apdorojimas – tik
vieni iš daugybės dažniausiai pasireiškiančių kognityvinių sutrikimų. Taip
pat nustatome regimosios, žodinės bei
ilgalaikės atminties sutrikimų.

Sergantieji išsėtine skleroze dažniausiai skundžiasi įvairiais kognityvinių sutrikimų simptomais, tačiau jie reiškiasi
ne taip stipriai kaip kitų ligų atveju. Pavyzdžiui, sergant demencija pirmiausia
stipriai nukenčia atmintis. Sergant išsėtine skleroze būdingi atminties (vizualinės ir žodinės), dėmesio sutrikimai,
bet jie nėra tokie gilūs ir stiprūs. Žmogui sunkiau įsiminti vaizdus, figūras ar
įsidėmėti, išmokti žodžius, frazes. Dažnas sergantysis pasakys, kad pamiršta
vieną ar kitą žodį, sutikto žmogaus vardą, tačiau po kelių sekundžių atmintis
sugrįžta. Tokių atvejų iš karto priskirti
prie kognityvinių sutrikimų nevertėtų,
būtina nuodugniau tirti ir stebėti save,
nes ir sveikam žmogui gali taip nutikti blogiau išsimiegojus, pavargus nuo
darbų.

KODĖL SUDĖTINGA DIAGNOZUOTI KOGNITYVINIUS SUTRIKIMUS?
Diagnozuoti kognityvinius sutrikimus
sudėtinga dėl daugelio priežasčių.
Pavyzdžiui, žiemą ar pavasarį dažnas
jaučia, kad sunku susikaupti, išlikti ilgesnį laiką dėmesingam, kažko neužmiršti. Tai gali lemti vitamino D ar kitų
vitaminų trūkumas. Tačiau tai gali būti
ir kognityvinių sutrikimų pradžia. Kartais nuovargis ar depresija, būdingi
sergant išsėtine skleroze, gali imituoti
šiuos sutrikimus. Atrodo, kad žmogui
sunkiau įsidėmėti, išmokti, bet iš tikrųjų problema – ne pažeistos kognityvinės funkcijos, o nuovargis ar depresija.
Šis įvairių IS simptomų persipynimas
gali klaidinti, bet ir leisti anksti pastebėti kognityvinius sutrikimus.

Kognityvinių funkcijų pažeidimai – viena neapčiuopiamiausių simptomų grupių. Nustatyti šiuos pažeidimus kliniškai, t. y. įprastos neurologinės apžiūros
metu, nėra galimybės. O diagnozuoti
pačiam sergančiajam gali būti sudėtinga. Reikalingi objektyvūs testai, kurie
įrodytų kognityvinių sutrikimų pažeidimų profilį bei sunkumą.
Nuovargį ir depresiją medikai gali
objektyviai įvertinti pasitelkę klausimynus. Šių simptomų grupę galima koreguoti skiriant medikamentinį gydymą
ar patariant pacientui keisti gyvenimo
būdą. Todėl būtinas kompleksinis požiūris į išsėtinę sklerozę, jos simptomatiką ir simptomų kontrolę.
KOGNITYVINIAI SUTRIKIMAI
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AR SVARBU ANKSTI ATPAŽINTI KOGNITYVINIUS SUTRIKIMUS?
Taip, tai svarbu. Anksti atpažinus kognityvinę disfunkciją, anksti galima
ir svarstyti apie gydymo koregavimą.
Kaip siekiame užkirsti kelią progresuoti fizinei negaliai, taip ir mūsų tikslas
yra kuo anksčiau diagnozuoti ir sutrukdyti vystytis kognityvinei negaliai.

Anksti atpažinus, galima svarstyti,
kaip pakeisti gydymą, ir, tikėtina, sustabdyti progresavimą. Pacientas turi
suvokti, kad diagnozavus kognityvinių funkcijų sutrikimus reikia su jais
dirbti. Pažeidimą galima koreguoti
lavinant pažeistą funkciją.

KODĖL SVARBU STEBĖTI KOGNITYVINIUS SUTRIKIMUS?
Jei nustatyti kognityvinių funkcijų sutrikimai progresuoja, tai leidžia manyti, kad progresuoja ir liga. Kognityvinių
funkcijų sutrikimai, jų blogėjimas yra
vienas iš gydymo efektyvumo vertinimo kriterijų.
Jei fizinė negalia progresuoja, akivaizdu, kad paskirtas gydymas neveiksmingas. Taip pat turi būti vertinami ir
kognityvinių funkcijų sutrikimai. Jeigu žmogui kartojasi paūmėjimai, kurių metu išsivysto paralyžius, aišku,
kad gydymas neefektyvus ir jį reikėtų
keisti. Jei pablogėja atmintis ar kita

kognityvinio profilio funkcija, tai toks
pat svarbus rodiklis gydytojui, kad liga
progresuoja.
Be to, reikia įvertinti kaip šie simptomai veikia kiekvieno žmogaus gyvenimą. Protinį darbą dirbančiam žmogui
atminties sutrikimai gali būti labiau jo
gyvenimą veikiantis faktorius nei išsivysčiusi fizinė negalia. Todėl svarbus
reguliarus testavimas. O naujai išsivysčiusią kognityvinę disfunkciją turėtume vertinti taip pat rimtai, kaip ir atsirandančią fizinę negalią.

KOKIE BŪTŲ JŪSŲ PATARIMAI PACIENTAMS?
Vienas svarbiausių patarimų – koreguoti gydymą. Reikia persvarstyti, ar
jis tikrai efektyvus. Taip pat svarbu ir
paties paciento pastangos. Jis turi lavinti smegenų funkcijas specialiais
pratimais: atlikti mąstymo, skaičiavimo, įsiminimo pratimus.
Kognityvinių funkcijų reabilitaciją galima taikyti atsižvelgiant į tai, kokias
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funkcijas norima stiprinti: informacijos
apdorojimo greitį, strateginį mąstymą,
vizualinę atmintį. Tačiau būtina tiksliai
nustatyti, ar tai tikrai kognityvinis sutrikimas, gal tik, pavyzdžiui, amžiniai
pakitimai.
Patariu pacientams stebėti save skirtingose situacijose. Pavyzdžiui, pastebėjote, kad sunku susikaupti. Už-

fiksuokite, ar nesate pavargęs, kas
vyksta šiuo metu jūsų gyvenime, koks
metų laikas. Tada pailsėkite, pažiūrėkite, kaip tą pačią užduotį sekasi atlikti
kitą dieną. Ar tai kartojasi? Negalima
daryti išvadų remiantis viena diena ar

vienu nutikimu. Kognityvinės funkcijos gali pablogėti neišsimiegojus, pavargus. Taip pat neigiamą įtaką daro
turimos gretutinės būklės, tokios kaip
depresija, nuovargis.

AR YRA VAISTŲ, GALINČIŲ PAGERINTI PROTINĘ
FUNKCIJĄ, MAŽINTI KOGNITYVINĘ SIMPTOMATIKĄ?
Yra daug medikamentų, skiriamų
gerinti protines funkcijas: piracetamas, ginkmedžio preparatai, įvairūs
maisto papildai. Jie gali pagerinti
protinę veiklą, bet įrodymų, kad vei-

kia sergant išsėtine skleroze – nėra.
Šių preparatų poveikis nėra įrodytas
klinikiniais tyrimais, juos galime rekomenduoti, tačiau kiek jie bus efektyvūs konkrečiam pacientui nežinoma.

STATISTIKA KEISIS
Mokslinėje literatūroje pateikiamas
labai įvairus kognityvinių funkcijų
sutrikimų dažnis sergant išsėtine
skleroze. Pažeidimai nustatomi nuo
40 iki 70 proc. sergančiųjų. Dažniau
pasireiškia vėlyvose ligos stadijose,
turint didesnę negalią, kai liga progresuoja.
Dabar natūralią ligos eigą bandoma pakeisti veiksmingais vaistais. Galima manyti, kad po 20–30
metų statistika atrodys visai kitaip.
Tikėtina, kad kognityvinių funkcijų

sutrikimai bus nustatomi žymiai
rečiau nei dabar. Gydytojai tikisi, kad jų dažnis pakis, nes dabar
esti daugiau galimybių ligą gydyti
veiksmingai.
Prieš du ar tris dešimtmečius ligoniai nebuvo gydomi, trūko
ligos eigą koreguojančių vaistų, pagalba buvo suteikiama tik
atakų metu. Atsiradus veiksmingiems ligos eigą stabdantiems
vaistams, galima tikėtis, kad ateityje išvysime kitokią statistiką.

KOGNITYVINIAI SUTRIKIMAI
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Latvijos išsėtinės sklerozės asociacijos
valdybos kopirmininkė

MAIJA PONTAGA:

mano nematoma, bet tikra IS
Kiekvienas išsėtinės sklerozės atvejis yra unikalus ir kiekvienas žmogus
ją patiria skirtingai. Sergant išsėtine
skleroze gyvenimas yra tarsi nuolatinis balansavimas tarp pastangų atlikti
savo pareigas, įveikti sveikatos problemas ir įgyvendinti gyvenimo planus ir svajones.
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Daugeliui žmonių pasireiškia kitiems
nematomi išsėtinės sklerozės simptomai. Tai gali sukelti didelį nepasitenkinimą, nes aplinkiniai nesupranta IS
įtakos gyvenimo kokybei, netiki, kad
simptomai neišgalvoti, neįsivaizduoja,
koks jų tikrasis poveikis. Sergančiajam
tai gali kelti papildomą stresą, neviltį, neretai nukenčia savivertė. Jis ima
jausti gėdą, baimę, nerimą, pradeda
vengti žmonių.
Regos sutrikimai man pasireiškė prieš
beveik keturis dešimtmečius. Juntamas galvos skausmas ir svaigimas
buvo vertinami kaip traumos pasekmė,
patikrinta, ar nėra smegenų auglio, atliktas magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas. Dėl laiko stokos į viską ėmiau gilintis tik prieš aštuonerius
metus. Į mano rankas pateko žurnalas
„Ievas Veselība“. Skaitydama jame rastą straipsnį atpažinau daugumą paminėtų IS simptomų. Tuo metu man jau
reikėjo rimtos gydytojų pagalbos.
Dėl rimtų sveikatos sutrikimų ir jų įtakos gyvenimo kokybei kyla daugybė
psichologinių problemų, kurias išspręsti pačiam itin sunku, todėl tikrai būtina
nuolatinė psichologo arba psichoterapeuto pagalba. Lemiamą vaidmenį
vaidina šeimos ir draugų, bendradarbių, kolegų supratimas ir palaikymas.
Nusprendžiau nė vieno netrukdyti dėl
savo problemų, neapsunkinti kitų gyvenimo ir viską išspręsti pati. Dabar
suprantu, kad tai buvo klaida. Veltui
švaisčiau energiją, kurios taip reikėjo
savo sveikatai ir savijautai pagerinti.
Patarčiau ieškoti žmonių, su kuriais
būtų galima atvirai kalbėtis apie asmeninę situaciją, paskambinti ištikus krizei

(pavyzdžiui, jei kiltų panikos priepuolis). Jei tokių žmonių nepavyksta rasti
artimiausioje aplinkoje, galima suburti
savitarpio paramos grupę, susipažinti
su dalyvaujančiais IS draugijų veikloje
(Latvijoje – Latvijos išsėtinės sklerozės
asociacija, www.mslapa.lv, el. p. lmsa@
lmsa.lv). Svarbiausia – neatsiriboti! Pasauliniuose IS skirtuose forumuose
gydytojai ne kartą atkreipė dėmesį į
tai, kad pacientai, kurių socializacija
nenutrūksta ir kurie aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra pakiliau
nusiteikę, jų kognityvinės funkcijos geresnės, jiems lengviau įveikti IS sukeltus sunkumus.
Labiausiai kenčiama dėl bejėgiškumo.
Latvių kalboje nėra tinkamo žodžio,
kuris tiksliai įvardytų būtent IS būdingą
nuovargį. Jis ne toks pats kaip, pavyzdžiui, nuovargis dėl darbo. Šis nuovargis gali pasireikšti iš pat ryto, kai nėra
jėgų net išlipti iš lovos, nors dar nieko nebuvo daroma. Kartais pasireiškia
staigus, nepaprastai stiprus nuovargis
dėl kokios nors pernelyg intensyvios
veiklos. Tai labai subjektyvu. Tokiais
momentais gali būti sunku atlikti bet
kokius judesius, apima jausmas, lyg
vaikščiotum Mėnulyje su skafandru.
Trumpam padeda poilsis, tačiau norint
išspręsti problemas, susijusias su lėtine liga, reikia kompleksinio požiūrio.
Migrena, galvos skausmas, svaigimas,
pykinimas, vėmimas... Paūmėjimų metu
man taip ima suktis galva, kad atrodo,
jog prarasiu pusiausvyrą, o po kojomis
kilnojasi žemė – tai nėra paprastas galvos svaigimas. Jis trunka neilgai, tačiau
tokia būsena labai nemaloni. Ne mažiau nerimo gali sukelti įvairūs regė-
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jimo sutrikimai – neryškus matymas,
taškeliai, juodos dėmelės, spaudimo
jausmas, taip pat optinės iliuzijos, kai
negali įvertinti objekto trajektorijos ar
atstumo iki jo, pavyzdžiui, nepavyksta
pagauti kamuolio, atsitrenki į kambario
baldus, sienas arba daiktus. Be to, galimi ir klausos sutrikimai – garsai tampa
neaiškūs, reikia susikoncentruoti, norint išgirsti, kas sakoma. Kartais girdimi
specifiniai garsai (garsūs, įkyrūs) arba
foninis triukšmas gali sukelti galvos
skausmą („kaip adata duria smegenyse“, „rėžia kaip su peiliu“).
Jutimo sutrikimų intensyvumas gali
būti įvairus: nuo lengvo dilgčiojimo
vienoje kūno vietoje iki skausmingo
tarsi adatos dūrio arba visos kūno
odos deginimo (jausmas „tarsi ant laužo arba skruzdėlyno sėdėtum“). Kartais pasireiškia ir niežėjimas. Jis nėra
neurologinio pobūdžio, jo nesumažina
kasymasis, procedūros. Užeina staigiai, intensyviai, niežti bet kurią kūno
vietą, nors oda nedirginama, nėra alergijos. Subjektyviai jaučiami įvairūs veido skausmai: trigeminalinė neuralgija,
staigus aštrus skruosto ar žandikaulio,
dantų skausmas, deginimas, tirpimas,
nejautrumas – vienoje veido pusėje,

burnoje, liežuvyje. Taip pat galimi skonio pokyčiai arba net praradimas.
Žmonės dažnai nerimauja dėl kognityvinių sutrikimų – atminties pablogėjimo, mąstymo sulėtėjimo, išsiblaškymo, minčių chaoso, atsispindinčio ir
veikloje, nesugebėjimo pasirinkti iš kelių variantų, priimti sprendimo, nesupratimo, kaip būtų geriau... Treniruotės
protinei veiklai būtinos taip pat, kaip ir
fizinėms funkcijoms. Labai svarbu, kad
kurtųsi naujos neuronų jungtys smegenyse, kad kintantys kūno gebėjimai
nesutrukdytų atlikti įvairių užduočių.
Padeda bet kokių naujų įgūdžių ir žinių
įgijimas, taip pat smulkiosios motorikos lavinimas – rankdarbiai, piešimas,
tiesiog rašymas ranka. Aš verčiu, klausau įvairių paskaitų, nuolat mokausi.
Patinka spręsti sudoku, piešti, atlikti
užduotis, kurios reikalauja susikaupimo. Smegenis reikia judinti!
Mano praėjusių metų atradimas – audiologopedija, kuri padeda esant rijimo ir kalbos, garso artikuliacijos sutrikimams, veido skausmui. Be galo
džiugina reabilitacijos specialistų darbas! Be abejo, esu atradusi ir specifinių
dalykų, kuriuos būtų galima sėkmingai

Mano nuomone, svarbu ne tik susitaikyti su situacija ir išmokti nuolat prisitaikyti,
atsižvelgiant į besikeičiančią sveikatą, bet ir susikurti naujų gyvenimo tikslų ir
jų siekti, bandyti įveikti sunkumus, atrasti pomėgių, patirti naujų išgyvenimų. Ir
nesvarbu, kokia – didelė ar maža – svajonė, svarbiausia, kad ji yra!
Maija Pontaga
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pritaikyti žmonėms su IS, tačiau tai labiau susiję su kambarių išdėstymu, dažymu ir pan.
Mano nuomone, svarbu ne tik susitaikyti su situacija ir išmokti nuolat prisitaikyti, atsižvelgiant į besikeičiančią
sveikatą, bet ir susikurti naujų gyvenimo tikslų ir jų siekti, bandyti įveikti sunkumus, atrasti pomėgių, patirti
naujų išgyvenimų. Ir nesvarbu, kokia –
didelė ar maža – svajonė, svarbiausia,
kad ji yra! Kopimas į kalnus, sportas,
kelionė į artimas arba tolimas vietas,
pasimatymas su draugais, vakarienės
gaminimas, mankštos darymas, rankdarbio arba piešinio užbaigimas – kiekvienas iš mūsų kopia į savo Everestą...

tis „Biodanza“ sistema. Baigiau kursą,
kaip vesti šiuos užsiėmimus žmonėms,
turintiems sveikatos problemų. Jau
esu skaičiusi paskaitas sergantiesiems
išsėtine skleroze Latvijoje ir Estijoje.
Pastebėjau, kad ir man pačiai pagerėjo emocinė savijauta, sumažėjo fizinių
simptomų.

Specialistai pateikia daug patarimų,
kaip kontroliuoti simptomus. Svarbiausia stengtis juos prisiminti kasdien,
paversti savo gyvenimo dalimi. Todėl
labai svarbu atrasti, kurios strategijos
veikia jums asmeniškai, ir taikyti jas
kasdien. Paūmėjimų metu, be abejo,
tenka daug ko atsisakyti, bet paskui
būtina pamažu vėl grįžti prie taikomų strategijų. Laikui bėgant pripratusi
prie to, kad simptomai keičiasi, dabar
visada turiu parengusi planą, ką daryti,
jei staiga pasireiškia vienas arba kitas
simptomas, kaip reaguoti, kad panika
dar labiau nepablogintų situacijos. Suvokimas, kad situacija valdoma, labai
padeda.
Manau, kad emociniai žmonių ryšiai,
nuoširdus bendravimas – svarbios gyvenimo kokybės sudėtinės dalys. Be
dvasinių praktikų (ciguno, meditacijos), norėdama pagerinti savo sveikatą
taip pat pradėjau intensyviai domė-
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KAROLINA
ARČVADZAITĖ:

gražiai draugauju su liga
Karolina (28 m.) gyvena vienkiemyje, gražioje Lietuvos vietoje, esančioje atokiau nuo didžiųjų miestų.
Prieš tris metus jos kartu su mama
nusprendė iš Kauno keltis gyventi į
kaimą. „Norėjosi ten, kur gamta, kur
grynas oras ir tylu. Galų gale, čia pigiau nei mieste“, – sako mergina. Išsė-

tinės sklerozės simptomai jai pradėjo
reikštis prieš daugiau nei trylika metų.
Gruziniško kraujo turinti Karolina net
ir miškų glūdumoje randa, ką veikti.
Aktyvi mergina domisi grūdinimosi
ir kvėpavimo metodikomis, dalyvauja įvairiuose televizijos projektuose ir
planuoja pakeisti pasaulį.

GYVENIMAS MIŠKE
„Nusprendėme kraustytis iš miesto į
kaimą, nes mamą atleido iš darbo. Jai
prieš tai buvo atlikta kelių sąnarių keitimo operacija. Mama išėjo į išankstinę pensiją, aš tuo metu turėjau trečią
negalios grupę. Supratome, kad su
tokiomis mažomis pajamomis labai
skursime gyvendamos mieste. Mama
tikra kaunietė, bet ji visuomet norėjo
savo erdvės gamtoje. Pradėjome ieškoti ir radome šitą sodybą. Pardavėm
butą mieste ir persikraustėm. Dabar
čia mano atgaiva. Miškas per langą
matosi! Dievinu gamtą, man joje viskas gražu – net paprasta žolė. Didelis
džiaugsmas kasdien matyti gamtos
gyvenimą, girdėti čiulbančius paukščius – gamtoje visada kažkas vyksta“, – šypsosi Karolina.
Gamtą ji vadina savo terapija ir geros
savijautos šaltiniu. Baigusi mokyklą,
mergina buvo įstojusi studijuoti miškininkystę, bet mokslų nepabaigė.

„Universitetas nepritaikytas neįgaliesiems, o aš ne visada galiu lipti laiptais. Ten jų labai daug“, – lakoniškai
užsimena Karolina.
Ji nesijaučia gyvenanti užkampyje.
Internetas atveria plačias galimybes
bendrauti, kažką išbandyti, sužinoti,
Karolina jame randa mankštų, jogos
užsiėmimų, įdomių laidų apie įvairius
sveikatinimo būdus. Kartais susidomi
ir pasiūlymais dalyvauti iššūkiuose,
kuriuos labai mėgsta ir mielai priima.
„Kaime susikūriau savų receptų, kaip
gyventi su liga. Gamta veikia terapiškai, darbai lauke, auginamos katės ir
šuo irgi ramina. Man labai padeda ir
buvimas pacientų organizacijoje. Ten
gaunu didelį palaikymą, supratimą,
perimu žmonių patirtį, turimas žinias,
dalyvauju jų renginiuose, kurie visuomet įkvepia, suteikia jėgų toliau gyventi su liga“, – vardija Karolina.

„PASIUTUSI“ PACIENTĖ
Pirmieji išsėtinės sklerozės simptomai Karolinai pasireiškė sulaukus 15ojo gimtadienio. Po to prasidėjo ilgas
remisijos periodas. Karolinos mama
pasirinko strategiją nesakyti dukrai
tikrosios diagnozės, kad ji nesinervintų ir liga netaptų agresyvi. Tad iki
antrosios ligos atakos (aptirpo pusė
veido, nematė kaire akimi) aštuonerius metus Karolina gyveno tik įtardama ligą.

„Kai po atakos išgirdau diagnozę,
man prasidėjo depresija. Ir dėl atakos sukeltų simptomų, ir dėl pačios
diagnozės. Susigyventi su liga užtruko nemažai laiko. Tuomet man buvo
paskirti leidžiami interferonų grupės
vaistai. Jie man visai netiko, pusę
metų pragulėjau lovoje, jaučiausi labai prastai. Tada paskyrė kitus leidžiamus vaistus, juos reikėjo leisti
kasdien, vėliau tris kartus per savaitę.

GRAŽI DRAUGYSTĖ SU LIGA
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Porą metų mano santykiai su Kauno
medikais buvo įtempti. Kai tekdavo
gulėti ligoninėje, aš elgdavausi nedrausmingai: vis bėgiodavau į lauką, man nepatikdavo gulėti palatoje,
mėgdavau būti lauke, parkuose prie
ligoninės. Buvo ten visokių patirčių...
Galiu pasakyti, kad jeigu mane puola, nepagarbiai bendrauja, aš elgiuosi
taip pat. Pastarąjį kartą, kai gulėjau
ligoninėje, su neurologe sutarėm, kad
nebėgsiu iš ligoninės. Dabar ji manimi pasitiki, sutariam, juokaujam“, –
pasakoja mergina.

Karolinos senelis iš tėvo pusės yra gruzinas. Paklausta, ar jaučia savyje gruzinišką kraują, ji prajunka: „Kauno klinikos tikrai jaučia. Mane ten pasiutusia vadino.“
Prieš pusantrų metų Karolina pradėjo
gerti tabletes. Ji sako, kad vaistų nepamiršta išgerti, jaučiasi gerai dėl to, kad
nereikia badytis. Šių metų pradžioje
medikai priėmė sprendimą keisti jos
vartojamus vaistus. Karoliną džiugina,
kad tai irgi tabletės, nors neramina, jog
atsiranda naujų uždegimo židinių smegenyse, naujų simptomų.

GYDYMASIS ŠALČIU
Karolina prieš porą metų pradėjo
jausti galvos svaigimą ir nuovargį. Ji
ėmė ieškoti būdų, kaip galėtų šiuos
simptomus sumažinti. „Atradau šaltą dušą, mankštą, darau jogą. Šaltas
dušas labai efektyviai padeda susigrąžinti jėgas, kai apima nuovargis“,
– vardija Karolina.
Mergina pastebėjo, kad jeigu kasdien
taiko kokias nors papildomas sveikatinimo priemones, tuomet savijauta
būna gera, jeigu aptingsta – iš karto
ima reikštis kokie nors ligos simptomai. Gyvenant kaime fizinių darbų

netrūksta, reikia atsivežti, sukapoti
malkas, nušienauti pievą. Karolina šių
darbų imasi noriai, jėgų užtenka. Tikru atradimu ji vadina Wim Hof metodą. „Tai kvėpavimo ir grūdinimosi
derinys. Šaltis yra natūralus dalykas,
jo nereikia bijoti. Organizmo susidūrimas su šalčiu duoda gerą efektą:
sukyla adrenalinas, įsijungia imuninė
sistema, pagerėja kraujotaka. Aš išbandžiau šią metodiką ir ji veikia. Man
patinka, kad apie tai yra daug informacijos, kad ji nemokama ir puikiai
veikia“, – patirtimi dalijasi Karolina.

IŠŠŪKIŲ JĖGA
Kiekvienas Karolinos rytas prasideda
nuo šalto dušo. „Šaltas dušas gal ir ne
visiems tinkamas metodas, reikia klausytis savo kūno. Aš šiandien nusiprausiau šiltu vandeniu, tada po šaltu dušu
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išbuvau pustrečios minutės – vanduo
iš šulinio, taigi ledinis (juokiasi). Po to
atsiranda energijos, nurimstu viduje“,
– sako mergina.

„Matyt, kai tik išgirstu apie kokį iššūkį, užverda senelio gruzino kraujas,
– šypteli Karolina. – Neseniai internete radau skelbimą apie nemokamą 10
dienų programą-iššūkį pagal Wim Hof
metodiką ir iškart jo ėmiausi. Kasdien
reikėjo padaryti vis kažką drąsesnio,
paskutinę dieną – įlįsti į ledo vonią keliom minutėm. Vonios mes čia kaime
neturime, mūsų kūdra – labiau purvo vonia (juokiasi). Pasižiūrėjau, kad
sergančiųjų išsėtine skleroze draugija kaip tik į rengia stovyklą prie jūros,
Šventojoje. Galvoju, čia man bus proga išsimaudyti jūroje lapkričio mėnesį.
Beveik ledo vonia. Sudalyvavau stovykloje ir įgyvendinau iššūkį!“
Iššūkius Karolina labai mėgsta, kartais

leidžiasi į drąsiausias avantiūras. Prieš
porą metų ji sudalyvavo projekte „Dydžio revoliucija“. Tai realybės šou, kuriame stambesnio sudėjimo merginos
turi išbandyti įvairius iššūkius, priimti
save, savo kūną, pamilti jį. Karolina pasakoja: „Buvo įdomu pamatyti tuos televizinių projektų užkulisius. Įdomi patirtis, buvo linksma. Mane iš projekto
pašalino dėl mano negalios, pabijojo,
kad dalyvavimas projekte gali mane
paveikti neigiamai, nes čia netrūksta dramų, streso, ilgų darbo valandų
filmuojantis. Projekto žiūrovai, aišku,
pamatė mano ašaras. Specialiai sukuriamos tokios situacijos, kuriose tikrinamas tavo vidinis stiprumas, atsparumas svetimai nuomonei. Beje, projekte
sutikau ir naują draugę Donatą.“

,,

Man labai padeda ir
buvimas pacientų
organizacijoje. Ten
gaunu didelį palaikymą,
supratimą, perimu
žmonių patirtį, turimas
žinias, dalyvauju jų
renginiuose, kurie
visuomet įkvepia,
suteikia jėgų toliau
gyventi su liga.
Karolina
Arčvadzaitė

GRAŽI DRAUGYSTĖ SU LIGA
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SANTYKIS SU LIGA
„Mano santykis su liga keitėsi
drastiškai. Iš pradžių, kol mama
nuo manęs slėpė diagnozę, tik įtariau ligą. Šią nuojautą gesindavau
neigimu. Antras paūmėjimas atnešė aiškų suvokimą ir su tuo susijusias emocijas – gedėjimą, depresines nuotaikas, pyktį. Praėjau
visas tas psichologines netekties
stadijas. Paskui supratau, kad negatyvios emocijos nieko gero neatneša. Ėmiau ieškoti, kas gali padėti man geriau jaustis. Pradėjau
domėtis liga, gydymu, alternatyviais gydymo būdais. Liga dabar
man padeda nesustoti, vis kažką
naujo pabandyti, neapleisti gerų
įpročių, nepatingėti. Liga padeda
ir nepasiduoti, eiti toliau, kad pamatyčiau, kas gero manęs laukia
rytoj“, – optimizmu trykšta Karolina.

,,

Ji įsitikinusi, kad nuo to laiko, kai
susidraugavo su išsėtine skleroze,
liga nustojo būti jos iššūkiu. „Jeigu
aš persistengiu, ji sako: „Gulk į lovą
ir pagulėk porą dienų.“ Guluosi ir
tinginiauju. Atsirado darnus požiūris į ligą“, – sako mergina.
Kokie ateities planai? „Niekad
nenustojau norėti pakeisti pasaulį (juokiasi), o kiti paprastesni: nugyventi šią dieną, džiaugtis
akimirka, visada galvoti, ką galiu
padaryti gero. Judėti į priekį, nesėdėti vienoje vietoje – tokie planai. O kai yra planų, gyvenimas
visada pasiūlo ir sprendimų, kaip
juos įgyvendinti“, – plačiai šypsosi
Karolina.

Mano santykis su liga keitėsi drastiškai. Iš pradžių, kol mama nuo manęs
slėpė diagnozę, tik įtariau ligą. Šią nuojautą gesindavau neigimu. Antras
paūmėjimas atnešė aiškų suvokimą ir su tuo susijusias emocijas –
gedėjimą, depresines nuotaikas, pyktį. Praėjau visas tas psichologines
netekties stadijas. Paskui supratau, kad negatyvios emocijos nieko gero
neatneša. Ėmiau ieškoti, kas gali padėti man geriau jaustis.
Karolina Arčvadzaitė
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FIZINIS AKTYVUMAS –
GERIAUSIA SMEGENŲ
REABILITACIJA
DR. INGRĪDA TAMBORA
Latvijos jūros medicinos centro Reabilitacijos skyriaus
vadovė, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

„Prieš pradedant reabilitacijos procesą svarbu nuodugniai ištirti sergantįjį
išsėtine skleroze ir įvertinti jo funkcinę būklę. Judesio terapijos programa apima fizioterapiją nuo paprastų
pagrindinių judesių iki sudėtingiausių
pratimų. Būtina įtraukti ir aerobinius
pratimus. Fizinė veikla, nepriklauso-
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mai nuo ligos sunkumo, mažina neigiamas nejudrumo pasekmes ir gerina kognityvines funkcijas“, – sako dr.
Ingrīda Tambora.
Specialistė atsako į svarbiausius klausimus apie kognityvinių funkcijų reabilitaciją sergant išsėtine skleroze.

KAIP FIZIOTERAPIJA GALI PADĖTI SUMAŽINTI KOGNITYVINES
PROBLEMAS?
Dažniausios išsėtinės sklerozės sukeliamos kognityvinės problemos yra
informacijos apdorojimo spartos sumažėjimas ir trumpalaikės atminties
suprastėjimas. Bendro recepto, kaip
gydyti kognityvinius sutrikimus, kol kas
nėra. Yra atlikta atskirų funkcijų lavinimo tyrimų. Tvirtai įrodyta, kad įvairiomis treniruotėmis galima pagerinti atmintį ir mokymosi gebėjimus.
Pavyzdžiui, viename tyrime įrodyta,
kad atmintis, atliekant skaitymo suvokimo užduotis 45–60 minučių per savaitę
mažiausiai 5 savaites, pagerėja.

,,

Yra sukurta kompiuterinių programų
įvairiems kognityviniams gebėjimams
lavinti. Norint pasiekti rezultatų, rekomenduojama naudotis šiomis programomis nuo 15 min. iki 1 val. 3 kartus per

savaitę mažiausiai 6 savaites. Pavyzdžiui, tai gali būti raidžių ir skaičių įsiminimo žaidimas, kuriame reikia įsiminti ir užrašyti prieš tai matytus skaičius
ir raides. Taip pat gali būti naudingi kiti
įvairaus sudėtingumo loginiai žaidimai.
Vis dėlto nereikėtų užsiimti vien atminties žaidimais. Įrodyta, kad per dieną
ilgiau nei 3 valandas žiūrint televizorių
arba žaidžiant kompiuterinius žaidimus,
ypač jei reguliariai fizinei veiklai skiriama mažiau kaip 2,5 valandos per savaitę, pablogėja darbinė atmintis, susilpnėja gebėjimai ir vykdomosios funkcijos.
Reguliarios kardiotreniruotės jaunystėje
(bėgimas, plaukimas, važiavimas dviračiu, kūno rengybos kardiopratimai) lemia geresnius kognityvinius gebėjimus
sulaukus vidutinio amžiaus (43–55 m.).

Mokslininkai mano, kad fiziniai pratimai gali kompleksiškai gerinti kognityvinius
dėmesio, informacijos apdorojimo ir epizodinės atminties gebėjimus.

Atsirado įrodymų apie esminį ryšį tarp
sergančių IS, širdies, kraujagyslių ir kvėpavimo sistemų pasirengimo ir kognityvinio apdorojimo spartos sutrikimų.
Šiuose tyrimuose pirmą kartą tiesiogiai
patvirtinama, kad aerobinės treniruotės gali padėti ne tik gerinti pažintinius
gebėjimus, bet ir gydyti ir valdyti su IS
susijusius kognityvinius sutrikimus.

dr. Ingrīda Tambora
Yra atlikta tyrimų, kurie demonstruoja,
kad aerobinė (rankų, kojų, dviračio, irklavimo treniruoklių) treniruotė 2 ar 3
kartus per savaitę 8–10 savaičių pagerina gebėjimą mokytis žodžių. Taip pat
įrodyta, kad aerobinis krūvis 30 minučių 3 kartus per savaitę padeda geriau
įsiminti žodžius. Apskritai įvairūs tyrimai leidžia teigti, kad fiziniai pratimai
didina neuroplastiškumą – gebėjimą
keistis ir prisitaikyti.
FIZINIS AKTYVUMAS
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KOKIĄ REABILITACIJOS STRATEGIJĄ PASIRINKTI?
Pažymėtina, kad fiziniai pratimai atnaujina ir palaiko įvairias organizmo
funkcijas. Tinkami pratimai:
•

gerina širdies ir kvėpavimo sistemų
funkcijas, padeda išvengti širdies ir
kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto;

•

didina raumenų jėgą, kaulų tankį;

•

didina lankstumą ir stabilumą;

•

gerina kognityvines (pažintines)
funkcijas, smegenų veiklą;

•

gerina gyvenimo kokybę;

•

mažina nuovargį, gerina nuotaiką,
miegą;

•

padeda išsaugoti nepriklausomumą;

•

gerina šlapimo pūslės ir žarnyno
veiklą.

Rekomenduotinas bet koks užsiėmimas, galintis palaikyti ir stimuliuoti
smegenų veiklą. Svarbu palaikyti smegenų aktyvumą ir sveikatą. Patariama
neapleisti pomėgių, net jei tai tampa
sudėtinga. Tai gali būti kryžiažodžių
sprendimas, skaitymas, rašymas. Įrodyta, kad ir skaitymas, ir rašymas, ir fizinis
krūvis padeda stabdyti smegenų apimties mažėjimą ir pažintinių gebėjimų
prastėjimą.
Intensyvus mokymasis yra geriausias
stimuliatorius mūsų smegenims – jos
nuolat persitvarko dėl mokymosi poveikio neuronų ataugų (dendritų) jungtims ir kraujagyslėms.

AR KOGNITYVINIAMS SUTRIKIMAMS STIPRĖJANT GALI PADIDĖTI
GALVOS SVAIGIMAS?
Gali būti, kad stiprėjant kognityviniams sutrikimams suintensyvės ir
galvos svaigimas. Paprastai į medicininės reabilitacijos įstaigą pacientas atvyksta jau ištirtas – būna
nustatyta galima svaigulio priežastis, paskirti vaistai. Fizinės ir reabilitacinės medicinos gydytojas įvertina protines funkcijas, skausmo
stiprumą, funkcinę būklę (judesių
amplitudę, raumenų galią, laikyseną, eiseną, pusiausvyrą, koordinaciją), veiklumą (namų ruošos darbų
atlikimą, mobilumą, pasirūpinimą
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savimi), aplinkos veiksnius. Įvertinamos ir galimos galvos svaigimo
priežastys: aiškinamasi, ar jos susijusios su degeneraciniais centrinės
nervų sistemos pokyčiais, ar yra labiau psichologinio pobūdžio, taip
pat kaip svaigimas veikia paciento
funkcinę būklę. Siūlomi atitinkami
reabilitacijos metodai: fizioterapija, kūno sąmoningumo technikos,
relaksacija, kvėpavimo pratimai,
meno terapija, skatinanti emocinį
ir asmenybės tobulėjimą.

KAIP GALIMA PAGERINTI SMEGENŲ VEIKLĄ?
Fizinis aktyvumas gali būti tarsi apsauga smegenims. Fizinis aerobinis
krūvis lėtina bendrą smegenų degeneraciją ir gerina kognityvines funkcijas.
Vaikščiojimas pripažintas tinkamiausia
fizinio krūvio rūšimi. Nesvarbu, kaip
energingai žmogus vaikšto – teigiamą
poveikį daro net lengvas pasivaikščiojimas. Dar viena tinkama aerobinė veikla – važiavimas dviračiu.
Fiziniai pratimai gali nutraukti fizinės
būklės blogėjimo ciklą, kurį lemia dažniausi išsėtinės sklerozės simptomai
(silpnumas ir nuovargis). Jie gali padidinti raumenų jėgą ir judrumą, taip pat
sumažinti nuovargį, depresiją, pagerinti
gyvenimo kokybę.
Fizinius užsiėmimus reikėtų pradėti
vos tik nustačius diagnozę ir tęsti be

pertraukų. Rekomenduojamus pratimus (aerobinius ir anaerobinius) reikėtų atlikti kelis kartus per savaitę. Juos
reikia pritaikyti, keisti, reguliariai atnaujinti. Jie veikia profilaktiškai ir yra
reikalingi organizmui.
Kai kuriems žmonėms kognityviniai
sutrikimai gali ilgainiui sunkėti. Jiems
gali prireikti didesnės pagalbos nei
minėtos strategijos. Tokiu atveju būtų
tikslinga žmogų nukreipti konsultacijai
pas neuropsichologą. Galima įtraukti
ir logopedą, ergoterapeutą. Reabilitacijos specialistai gali padėti sustiprinti
sutrikusias funkcijas. Sudėtingiausiais
atvejais gali praversti kognityvinė reabilitacija – struktūrizuota veiksmų visuma, gerinanti žmogaus samprotavimo ir sprendimų priėmimo galimybes.

KELI PRAKTINIAI PATARIMAI:

01

naudokitės užrašų knygele arba
mobiliojo prietaiso planuotuvu;

02

sukurkite šeimos kalendorių ir
rašykite į jį visus įvykius;

03

turėkite vietą dažnai naudojamiems daiktams, tokiems kaip automobilio raktai, laikyti;

04

paprašykite šeimos narių, kad
visada laikytų daiktus sutartoje
vietoje, pavyzdžiui, visada įdėtų
žirkles atgal į viršutinį stalčių;

05

planuokite, kad intelektinių pastangų reikalaujančias užduotis atliktumėte produktyviausiu
metu. Kognityvinis nuovargis –
tai laikinas intelektinių gebėjimų
sumažėjimas po ilgo įtempto laikotarpio. Šios rūšies nuovargio
taip pat padės išvengti poilsis;

06

jei neatsimenate kokio nors žodžio, nebegalvokite apie jį. Sutelkite dėmesį į ką nors kita, žodį
prisiminsite vėliau;

07

venkite vienu metu daryti daug
dalykų.

KOGNITYVINIAI SUTRIKIMAI
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MITAI APIE IŠSĖTINĘ
SKLEROZĘ
DR. ALĪNA FLINTERE-FLINTE
Paulo Stradinio klinikinės universitetinės
ligoninės Išsėtinės sklerozės centro
gydytoja neurologė

Pastarąjį dešimtmetį pasaulyje išsėtinės sklerozės tyrimų srityje padaryta didelė pažanga, tačiau ligos atsiradimo priežastys iki šiol neaiškios. Yra įvairių jos
kilmės teorijų, atsiranda ir mitų apie ligos eigą ir perspektyvas.
Tie mitai klaidina tiek pacientus, kuriems ši liga neseniai diagnozuota, tiek pacientus, kurie serga jau ne vienus metus.
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Prašom atsakyti į kelis klausimus užpildant anketą

MITAI IR TIESA APIE IS
1.

Ar išsėtinė sklerozė yra genetiškai paveldima liga?
Taip

2.

Ar sergant išsėtine skleroze galima planuoti nėštumą ir gimdyti?
Taip

3.

Ne

Ar išsėtinės sklerozės gydymas tik sumažina ligos simptomus, 		
bet nesulėtina eigos?
Taip

5.

Ne

Ar išsėtinė sklerozė sumažina pacientų gyvenimo trukmę?
Taip

4.

Ne

Ne

Ar yra profilaktinių priemonių, kurios suteiktų galimybę išvengti 		
išsėtinės sklerozės?
Taip

Ne

MITAI

29

REZULTATAI
1.

Ar išsėtinė sklerozė yra genetiškai paveldima liga?
Teisingas atsakymas: NE

Išsėtinė sklerozė nelaikoma įgimta liga, tačiau nustatyta, kad tam tikri
genetiniai pakitimai padidina susirgimo riziką. Rizika susirgti paciento
giminaičiams, ypač pirmos kartos giminaičiams (2–4 %), yra didesnė
nei bendra rizika.

2.

Ar sergant išsėtine skleroze galima planuoti nėštumą ir gimdyti?
Teisingas atsakymas: TAIP

Vaisingo amžiaus moterys gali planuoti nėštumą. Nėščių moterų
ligos paūmėjimo atvejų skaičius nesikeičia arba net sumažėja, ypač
paskutiniame trimestre. Nėra nustatyta ryšio tarp nėštumo ir ilgainiui
išsivystančio neįgalumo. Paūmėjimo atvejų skaičius praėjus 6 mėn. po
gimdymo taip pat yra toks pat kaip iki nėštumo.

3.

Ar išsėtinė sklerozė sumažina pacientų gyvenimo trukmę?
Teisingas atsakymas: NE

Išsėtinė sklerozė labai retai tampa mirtina liga. Pacientai ilgainiui
suserga kitomis gretutinėmis ligomis, kuriomis serga ir kiti žmonės
(širdies ir kraujagyslių ligos, onkologinės ligos), o jos gali turėti įtakos
gyvenimo trukmei.
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4.

Ar išsėtinės sklerozės gydymas tik sumažina ligos simptomus, bet
nesulėtina ligos eigos?
Teisingas atsakymas: NE

Klinikiniai tyrimai parodė, kad vaistai gali pakeisti išsėtinės sklerozės
eigą, sumažindami paūmėjimo atvejų iki 70 %, taip pat demielinizacijos
židinių, nustatomų atliekant magnetinio rezonanso tyrimą, skaičių.
Svarbiausias ligą keičiančio gydymo tikslas yra pristabdyti sergančiųjų
IS negalios vystymąsi.

5.

Ar yra profilaktinių priemonių, kurios suteiktų galimybę išvengti 		
išsėtinės sklerozės?
Teisingas atsakymas: NE

Profilaktinių priemonių, suteikiančių galimybę išvengti IS, nėra.

MITAI
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TADA DAR ATSLENKA
DEPRESIJA...
DR. ANITA PAEGLE
Latvijos jūros medicinos centro Vecmilgravio
ligoninės Išsėtinės sklerozės centro neurologė

DEPRESIJA yra terminas, apibūdinantis psichinės būsenos sutrikimus, pradedant kelias valandas trunkančiu liūdesiu ir baigiant net kelis mėnesius besitęsiančia klinikine depresija. Depresija yra dažnas išsėtinės sklerozės simptomas.
Tyrimai rodo, kad sergantiesiems išsėtine skleroze sunkiausia klinikinės depresijos forma pasireiškia dažniau.

KAS YRA DEPRESIJA?
Depresija dažna ir sergant kitomis autoimuninėmis ligomis (tokiomis kaip
reumatoidinis artritas ir uždegiminės
žarnyno ligos). Tai skatina manyti, kad
autoimuninis uždegimas yra depresiją
skatinantis veiksnys.
Depresija gali pasireikšti tiek ankstyvosiose ligos stadijose, tiek sergant ilgą
laiką. Depresija nėra silpnumo požymis
ir neturi būti vertinama kaip kažkas gėdinga, ką reikia slėpti.
Žmogus negali kontroliuoti depresijos
arba užkirsti jai kelio valios pastangomis.
Negydoma depresija blogina gyvenimo
kokybę, taip pat sunkina kitus IS simp-
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tomus, pavyzdžiui, nuovargį, skausmą,
kognityvinius sutrikimus. Depresija gali
sukelti minčių apie savižudybę.
IS pacientų depresijos priežastys yra
įvairios:
•

IS diagnozės nustatymas;

•

ligos paūmėjimas, neurologinių funkcijų sutrikimas, negalios vystymasis;

•

IS židiniai tam tikrose smegenų srityse, susijusiose su elgesiu ir emocijomis;

•

imuninės ir neuroendokrininės sistemos pokyčiai;

•

šalutinis kai kurių vaistų poveikis (depresiją gali sustiprinti gydymas kortikosteroidais ir beta interferonu).

ĮVEIKTI DEPRESIJĄ
Įveikti gyvenimo iššūkius, suvaldyti
išsėtinės sklerozės simptomus ir dar
atslinkusią depresiją nėra paprasta.
Pagalvokite apie savo bendrą savijautą ir išbandykite visas galinčias padėti
priemones.
Kelios idėjos, kaip užkirsti kelią depresijai:
•

kasdien mankštinkitės;

•

kad stresinėse situacijose išlaikytumėte ramybę, išmokite kvėpavimo pratimų ir meditacijos;

•

palaikykite ryšius su draugais, dalyvaukite palaikymo grupėje, leiskite laiką kartu su šeima;

•

reguliariai lankykitės pas gydytoją,
susisiekite su IS slaugytoju;

•

ar mokate atpažinti savo jausmus?
Aprašykite juos užrašų knygelėje;

•

sudarę dalykų, kurie sukelia stresą,
sąrašą, galėsite apie juos nebegalvoti;

•

venkite priklausomybę sukeliančių
medžiagų: alkoholio, tabako, narkotikų ir kt.

Geriausias būdas sutrukdyti IS simptomams pasireikšti – nuo pat ligos
pradžios reguliariai daryti kvėpavimo
ir raumenų lavinimo pratimus.

KLINIKINĖ DEPRESIJA
Taip pat svarbu atskirti paprastą liūdesį
ir blogą nuotaiką, kurią žmonės kartkartėmis patiria dėl klinikinės depresijos.
Klinikinė depresija yra nuolatinė, nepraeinanti, jos simptomai trunka mažiausiai
dvi savaites, o kartais – iki kelių mėnesių.
Klinikinės depresijos simptomai:
•

liūdesys ir (arba) dirglumas;

•

susidomėjimo praradimas arba nesugebėjimas mėgautis kasdiene
veikla;

•

apetito praradimas arba padidėjimas;

•

miego sutrikimai – nemiga arba
pernelyg didelis mieguistumas;

•

susijaudinimas ir per lėtas mąstymas;

•

nuovargis;

•

nepilnavertiškumas ir kaltės jausmas;

•

problemos, susijusios su mąstymu
arba dėmesio sutelkimu;

•

nuolatinės mintys apie savižudybę.

Šiais laikais depresija gali būti gydoma, todėl svarbu pastebėjus jos simptomus laiku kreiptis į gydytoją. Jis
atliks tyrimus ir parinks tinkamiausią
gydymo metodą.
Norint gauti specialisto pagalbą, būtina
apsilankyti pas psichiatrą. Latvijoje į psichiatrą galima kreiptis tiesiogiai, šeimos
gydytojo siuntimo nereikia. Lietuvoje
reikalingas šeimos gydytojo siuntimas.
Interneto svetainėje www.depresija.lv
rasite įsivertinimo testą latvių kalba. Interneto svetainėje www.nvpoliklinika.lt
skelbiamas įsivertinimo testas lietuvių
kalba.
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KAI NORISI IŠNYKTI IŠ
GYVENIMO
DAIVA ŽUKAUSKIENĖ
geštalto psichoterapeutė,
sveikatos temų lektorė

Tiems pacientams, kuriems išsėtinė
sklerozė nustatyta neseniai, devynis
kartus dažniau kyla psichologinių problemų. Tyrimai rodo, kad žinia apie diagnozę sukelia priešiškumą, gynybinę
reakciją, o tai galiausiai nulemia įvairių psichikos sutrikimų formavimąsi

bei depresijos simptomų pasireiškimą.
Dažnas susidūręs su išsėtinės sklerozės diagnoze, ima elgtis taip, lyg norėtų išnykti iš gyvenimo. Kaip priimti diagnozę ir neužsidaryti savyje pataria
geštalto psichoterapeutė, sveikatos
temų lektorė Daiva Žukauskienė.

REAKCIJA Į DIAGNOZĘ
Brigita Gulbinaitė savo magistriniame
darbe analizavo sergančiųjų išsėtine
skleroze ligos išgyvenimą ir prisitaikymą
prie jos. Ji rašo, kad lėtinė liga neišvengiamai veikia ligonio psichiką bei jo socialinį gyvenimą, o tai reikalauja gebėjimo
psichologiškai prisitaikyti prie nepalankių aplinkybių.
Lėtinės ligos diagnozė tampa psichologinės krizės priežastimi. Psichologinė krizė trunka iki dviejų mėnesių. Jei
ji užsitęsia, medikai diagnozuoja kokį
nors sutrikimą. Sergančiųjų lėtinėmis
ligomis savijautą tyrinėję mokslininkai
F. Reynolds ir S. Prior rašo, kad gyvenimas su liga – tai nuolatinis sunkumų
įveikimo procesas.
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„Kiekvienas į savo ligą reaguojame
skirtingai, kiekvienam savi skausmai
yra didžiausi ir nelaimės baisiausios.
Liga yra labai intymus kiekvieno reikalas. Vieniems liga yra Dievo bausmė,
kitiems ji prakeiksmas, treti geba ligą
užsitarnauti. Liga gali būti jų pačių dalimi, bet gali būti ir kažkas, ką jie jaučia
kaip svetima, primesta, įgyta iš šalies.
Kaip žmogus priima savo ligą, kaip su
ja gyvena, kuo tiki ir kaip su tuo tvarkosi, lemia sergančiojo savijautą. Žmonės, kurie savo ligą laiko sava, daug
lengviau išgyvena ligos paūmėjimą,
simptomų paaštrėjimą. Tie, kurie į ligą
žiūri priešiškai, dažnai ją slepia nuo
kitų ir savęs. Jie gėdinasi savo ligos,
daug sunkiau priima pagalbą ir gydymą, dažniau užsidaro savyje, vengia

bet kokių pokalbių ar priminimų apie
ligą. Užsidarymas savyje ir savo ligos
nepriėmimas tampa žmogaus saviizoliacijos priežastimi“, – pasakoja D. Žukauskienė.
Specialistė teigia, kad reakciją į ligą
lemia žmogaus pasaulėžiūra ir mąstysena: „Optimistams lengviau susitvar-

kyti su užplūdusiomis neigiamomis
emocijomis, nes jie iki ligos buvo įgudę viską matyti šviesiomis spalvomis.
Žmonės, turintys gilų tikėjimą Dievu,
ligas pasitinka taikiai, ramiai, susitaikydami ir priimdami ligą kaip jiems
duotą. Kadangi į ligą reaguojame skirtingai, sunku duoti universalių patarimų, kaip gyventi su ja, kaip išlikti savimi ir būti su kitais.“

BENDRAUTI SU DIAGNOZĖS DRAUGAIS
Noras išnykti iš gyvenimo – psichologinė gynybinė reakcija. Ji natūrali, reikia
šį norą priimti ir atrasti savyje jėgų iš to
išeiti. Siūloma bendrauti su tą pačią diagnozę turinčiais žmonėmis. Tai daryti
galima įvairiai: socialiniuose tinkluose,
tarptautinėse IS palaikymo platformose. Kartais gali pakakti tiesiog skaityti
sergančiųjų išsėtine skleroze tinklaraščius. „Žmogus jaus, kad yra ne vienas,
bet kartu išliks ir saugumo pojūtis, –
sako psichoterapeutė D. Žukauskienė. – Jei yra galimybė, reikėtų rinktis

gyvą bendravimą, išdrįsti į savo gyvenimą įsileisti kitą žmogų, kuris gebėtų išklausyti, būti kartu, bet nepatarinėtų ir
neguostų. Paguodos reikia mažiausiai,
labiausiai reikia supratimo ir priėmimo.“
Kai atsiranda daugiau vidinių jėgų,
verta paieškoti pacientų organizacijų
ir sudalyvauti jų renginiuose. Tai būna
įvairios paskaitos, mokymai, stovyklos.
Galų gale, tai nuoširdus ir šiltas bendravimas su tais, kurie jau nuėjo tam
tikrą kelio atkarpą kartu su liga.

RAŠYTI IR SKAITYTI
Biblioterapijos užsiėmimų grupes vedanti psichoterapeutė D. Žukauskienė
siūlo išbandyti rašymo sau praktiką.
„Šis būdas padeda atsikratyti neigiamų
emocijų, išlieti susikaupusius jausmus ir
įtampas, išrašyti slapčiausias savo baimes, pasidalyti jaučiama gėda su savimi ir popieriumi. Nuoširdžios tiesos sau
rašymas – lyg maža išpažintis, apvalanti
psichiką nuo toksiškų minčių ir pykčio.
Jums nereikia būti rašytoju, juk skaitysite
tik pats, todėl šalin susikaustymą ir kritiką. Ranka susieta su mūsų smegenimis,
todėl rašymas ranka yra labai veiksmingas būdas išlieti savo mintis ant popieriaus. Nuolatinis galvojimas nesuteikia
palengvėjimo, o štai dienoraščio rašymas
gali pagelbėti“, – pataria specialistė.

Dar viena praktika, kurią siūlo D. Žukauskienė – skaitymas. „Nuo rašto pradžios pasaulyje prirašyta begalė tekstų
ir daugelis jų rašyti tam, kad žmogus,
kuriam sunku, kuris serga, gautų palaikymą ir pagalbą per atverstą knygą ir
parašytą žodį. Rašytojas rašo skaitytojui megzdamas dialogą. Skaitymas
padeda įveikti vienišumo jausmą ir pajausti bendrystę su kitais“, – įsitikinusi
psichoterapeutė. Paklausta, kokią knygą patartų paskaityti su lėtine diagnoze susidūrusiam žmogui, ji siūlo Axelio
Munthe romaną „Knyga apie San Mikelę“ ir Christophe’o André kūrinį „Vidinis
gyvenimas“.
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7 BŪDAI GRĮŽTI Į GYVENIMĄ
IR SUSIDOROTI SU
PRISLĖGTA NUOTAIKA
MAIJA ROMAŠKO-BURKEVICA
Dramos terapijos specializacijos meno terapeutė, Latvijos meno
terapijos asociacijų draugijos valdybos pirmininkė, Latvijos dramos
terapijos valdybos pirmininkė, Rygos Stradinio universiteto terapijos
specializacijos vedėja ir lektorė

Išsėtinė sklerozė kaip lėtinė ir autoimuninė liga savo pasireiškimu ir to
sukeltomis pasekmėmis gali būti tokia pat įvairi ir skirtinga kaip ir kiekvienas ja sergantis žmogus. Ligos
eiga niekada nebūna vienoda, todėl
ir simptomai bei ligos pasekmių mažinimas labai individualus. Susidūrimas su šia liga tiesiogiai paveikia pačius pacientus, tačiau kuo sparčiau ir
stipriau liga progresuoja, tuo labiau
ji paveikia ir pacientų artimuosius.
Sunkumų laipsnis ir kasdienio gyvenimo kokybės pokyčiai labiausiai priklauso nuo to, kokia yra ligos eiga ir
kokio pobūdžio gydymas taikomas.
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REAKCIJA Į DIAGNOZĘ
Esama keletas emocinių ir kognityvinių
sunkumų, kuriuos dažnai patiria žmonės, sergantys išsėtine skleroze:
•

nerimas,

•

susijaudinimas,

•

baimė,

•

prasta nuotaika, kuri gali išsivystyti
į depresiją,

•

įvairios įkyrios mintys,

•

panika,

•

trumpalaikiai atminties sutrikimai,

•

dėmesio koncentracijos sutrikimai,

•

užsisklendimas savyje ir t. t.

01

REAKCIJA Į DIAGNOZĘ

Svarbu suprasti, kad įvairūs su liga susiję fiziniai sunkumai yra tik dalis sunkumų visumos, kurią sudaro ir emocinės
problemos, su kuriomis irgi nelengva
susitvarkyti. Nėra vieno būdo, padedančio galutinai susidoroti su minėtais
sunkumais, tačiau gali praversti keletas patarimų, kaip sumažinti nepageidaujamus psichoemocinius pokyčius,
darančius įtaką gyvenimo kokybei.
Ne visada lengva savo emocijomis pasidalyti su artimaisiais, nes daugumai
išsėtine skleroze sergančių žmonių atrodo, kad šie nesugebės jų suprasti. Ir
tam tikra prasme jie teisūs, nes artimieji gali nežinoti, kaip ši liga iš tiesų
veikia žmogų. Be to, artimųjų santykis
su sergančiu IS taip pat keičiasi: atsiranda nežinomybė, neišmanymas, bai-

mė, abejonės, bejėgiškumas ir daugybė iki šiol nepatirtų jausmų, kurie gali
paveikti tiek fizinį, tiek emocinį pasaulį.
Šioje situacijoje ir sergančiam žmogui,
ir artimiesiems svarbu būti kuo atviresniems vieniems su kitais, sugebėti
išgirsti, kas kitam kelia nerimą, nors dalytis šiais jausmais gali atrodyti ir nejauku. Svarbu išklausyti ir nesiūlyti skubotų sprendimų, nemažinti galimų ligos
pasekmių svarbos sakant, kad „nėra jau
taip blogai, tai praeis, nereikia taip dramatizuoti, tau reikėtų daryti tą ir tą“ ir
pan. Geriausia, ką gali pasakyti artimas
žmogus, klausydamasis sergančiojo išsėtine skleroze, yra: „Aš tavęs klausau,
aš girdžiu, kad tau sunku, aš esu pasiruošęs išklausyti, aš esu su tavimi, man
gaila, kad tau taip nutiko.“

02

KLAUSIMAI SAU

Jei kyla įvairių įkyrių minčių apie tolesnę ligos eigą, svarbu pasverti, kiek šios
mintys yra pagrįstos. Ar jos objektyvios, ar emocinės? Ar yra objektyvių
priežasčių šiems jausmams, emocijoms,
baimei, nerimui, prastai savijautai, panikai, nepasitenkinimui, susierzinimui,
bejėgiškumui kilti? Kas konkrečiai daro
įtaką tam, kaip jūs jaučiatės ir jaučiate
savo ligą? Ką jūs galite ir ko negalite
pakeisti šią akimirką? Ar liga pakeitė jus

kaip asmenybę arba žmones šalia jūsų?
Rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus kuo nuoširdžiau ir raštu, kad vėliau skaitant būtų galima įvertinti, kiek
tai, ką jūs aprašėte, atitinka tai, ką jaučiate ir patiriate. Tai suteikia galimybę
sergančiajam ar artimajam pasižiūrėti į
situaciją iš šalies. Tai suteiks bent šiek
tiek saugumo dėl to, kas vyksta.

KOGNITYVINIAI
7 BŪDAI GRĮŽTI SUTRIKIMAI
Į GYVENIMĄ
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03

ATMINTIES LAVINIMAS

Jei pastebimi trumpalaikės atminties
trikdžiai, rekomenduojama imtis prevencijos ir atmintį lavinti. Tai galima
daryti ir žaidžiant kartu su artimaisiais,

kolegomis ar draugais. Tam tiks stalo
žaidimai, kuriuose reikia atsiminti kokią nors seką, išdėstymą, kurti istorijas
ar šiaip ką nors nauja.

ŽAIDIMAS
Reikia atsiminti daikto vietą, poziciją ar kelių daiktų išdėstymą ant stalo. Atitinkamai pagal žaidėjų skaičių kasdieniai daiktai išdėliojami ant stalo. Vienas
iš žaidimo dalyvių paprašo kitus užsimerkti, pakeičia 3–5 daiktų (iš anksto
sutariama dėl kiekio) vietą ir dalyviams atsimerkus paprašo vieną žaidėją
sudėti daiktus į buvusias vietas. Tas, kuris sudeda visus daiktus į buvusias
vietas, vėl sukeičia daiktus vietomis, kol kiti žaidėjai būna užsimerkę.
Taip žaisti galima ir vienam, tereikia daiktų vietas užsirašyti ar nusifotografuoti telefonu ir vėliau pasitikrinti. Šiuo atveju savo kasdienėje aplinkoje reikėtų užfiksuoti išdėstytus daiktus, tada keletą daiktų (3–5) sukeisti vietomis,
padaryti kokį nors kitą darbą ir po kelių minučių sudėti daiktus į pradines
vietas. Pasitikrinkite, ar užduotį atlikote teisingai.

04

NAUJI ĮGŪDŽIAI

Trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį galima treniruoti, nes galvos smegenys
yra neuroplastiškos. Neuroplastiškumą
gerina nauji įgūdžiai ir žinios, įprastų veiklų, įpročių keitimas, akiračio
plėtimas bet kurioje gyvenimo srityje. Svarbiausia atlikti veiksmus, kurie
nėra įprasti ir mechaniški. Tai reiškia,
kad, pavyzdžiui, įvairių kryžiažodžių
sprendimas neskatins formuotis nau-
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jų sinapsių (sinapsės – nauji keliai ar
jungtys tarp nervinių ląstelių). Tačiau
kryžiažodžių sudarymas, jei dar nėra
praktikuojamas, tikrai sukurs naujų
nervinių ląstelių jungčių, nes tokia veikla yra nauja ir nepažįstama. Patariama užsiimti kūrybinėmis užduotimis ir
mokytis daryti tai, prie ko nesate pripratę. Meskite sau iššūkį išmokti naujų
dalykų, užsiimti nauja veikla.

05

FIKSUOTI JAUSMUS

Galbūt kankina prislėgta nuotaika, beviltiškumas, bejėgiškumas, pasmerktumo pojūtis? Pirmiausia reikėtų įvardyti,
ar ilgai kankina tokia nuotaika, kada ji
prasidėjo. Įprasta, kad taip jaučiamasi
porą mėnesių po diagnozės arba ligai paūmėjus. Ši psichoemocinė būklė
gali reikšti, kad žmogus neranda būdo,
kaip susigyventi su lėtine liga. Tačiau
reikėtų stengtis kasdieniame gyvenime įžvelgti tai, kas patinka, džiugina,
kokie įgūdžiai išliko, kas sekasi. Pageidautina kiekvieną dieną pastebėti bent

tris teigiamus dalykus ir juos užfiksuoti
papasakojant apie tai artimajam arba
užsirašius ir vėliau garsiai perskaičius.
Tačiau jei prislėgta nuotaika, beviltiškumas, bejėgiškumas, nulemtumo jausmas kamuoja ilgiau nei tris mėnesius,
pagalbos reikėtų kreiptis į specialistus:
psichiatrą, psichoterapeutą, meno terapeutą, psichologą, šeimos gydytoją,
kurie pasiūlys tinkamiausią terapijos
būdą, padėsiantį pagerinti jūsų būklę.
Užsitęsusi ši būklė gali virsti depresija.

06

NESISLĖPTI NUO VISŲ

Atsiribojimas nuo aplinkos dėl išsėtinės
sklerozės kelia nepasitenkinimą savimi
ir pasauliu, o tai gali smarkiai pabloginti ir ligos eigą, nes žmogaus kūnas yra
visuma, kurios svarbus elementas yra ir

emocinė pusiausvyra, skatinanti sveikti
ir stabdanti ligos progresavimą. Jei dėl
ligos atsiranda noras pasislėpti nuo viso
pasaulio, svarbu, kad sergantis žmogus
ir artimieji tai pastebėtų laiku.

07

NESPAUSTI PAUZĖS

Naudinga įsitraukti į kasdienes veiklas,
tokias kaip maisto ir buities produktų
pirkimas, pasivaikščiojimas su augintiniu, fiziniai užsiėmimai grupėje, pokalbiai ir pasidalijimas jausmais paramos
ar interesų grupėse, svečių priėmimas
ar vykimas į svečius ir pan.

Svarbu nespausti pauzės, nes gyvenimas tęsiasi kiekvieną išgyventą minutę
ir kiekviena minutė priklauso tik jums.
Tegul jūsų pasirinkimas būna gyventi
čia ir dabar, mėgautis tuo, kuo galima
mėgautis, nepaisant sunkumų.

GRAŽI
DRAUGYSTĖ
SU LIGA
7 BŪDAI
GRĮŽTI Į GYVENIMĄ
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BAIMĖ ATSIVERTI STUMIA Į
KLAIDINANČIOS INFORMACIJOS
PERPILDYTUS SOCIALINIUS
TINKLUS
ALDONA DROSEIKIENĖ
Lietuvos išsėtinės sklerozės
sąjungos generalinė sekretorė
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GYVENIMAS SU IŠSĖTINE SKLEROZE

Šiais laikais neįsivaizduojame savo
gyvenimo be išmaniųjų įrenginių ir
socialinių tinklų, virtualiame pasaulyje praleidžiame daug laiko. Dalijamės išskirtinėmis akimirkomis, bendraujame su draugais ir artimaisiais,
o susidūrę su liga ieškome bendraminčių, jų palaikymo ir patarimų.
Dažnai užmirštame, kad gydyti turi
gydytojai, o ne nepažįstamas socialinių tinklų vartotojas.
Neseniai į Lietuvos išsėtinės sklerozės
sąjungą kreipėsi žmogus. Paklausęs
internete gautų patarimų nesikreipti
į medikus, jis išsėtinę sklerozę bandė
gydytis kanapėmis ir Himalajų druska,
o susiprato tik tada, kai vieną dieną
nebegalėjo paeiti be lazdelės. Ir tai tik
vienas pavyzdys. Stebint išsėtine skleroze sergančiųjų bendravimą feisbuko
grupėse akivaizdu, kad tokių atvejų galima būtų rasti ne vieną. „Neklausykite
daktarų, nes sėdėsite vežimėlyje kaip
aš“, „Medikai mus paliko likimo valiai“,
„Dėl koronaviruso atšaukti visi magnetinio rezonanso tyrimai“, „Nevartokite

šitų vaistų, jie ne padeda, o tik kenkia“.
Toks dezinformacijos srautas užplūsta
žmogų, ieškantį atsakymų internetinėje erdvėje.
Bet kokia sunki liga yra smūgis, o ypač
tokia kaip išsėtinė sklerozė – neaiškios
kilmės, sudėtingos eigos ir neišgydoma. Kai ji diagnozuojama, žmonės
desperatiškai ima ieškoti bet kokios informacijos, norėdami gauti atsakymus
į visus iškilusius klausimus. Svarbiausia
pasirinkti kompetentingą informacijos
šaltinį – medikus, Lietuvos išsėtinės
sklerozės sąjungą, oficialias draugijas.
Žinoma, socialiniai tinklai nėra savaime
blogis. Jie juk suteikia galimybę pabendrauti su likimo broliais ir sesėmis,
pasidalyti teigiamomis patirtimis ir
mintimis, sulaukti patarimų dėl laisvalaikio užsiėmimų, gerinančių kognityvinius gebėjimus bei stabdančių ligos
progresavimą. Be to, žmogus supranta, kad yra ir daugiau sergančiųjų šia
liga, bet nepasiduodančių ir gyvenančių kaip įmanoma pilnavertiškesnį gyvenimą, todėl nesijaučia toks vienišas.

GĖDINGA NE LIGA, O POŽIŪRIS Į JĄ
Išgirdus išsėtinės sklerozės diagnozę
prislegia ne tik nežinomybė dėl ateities, bet ir baimė dėl darbdavių, draugų, artimųjų reakcijos, gėdos jausmas.
Dėl to nemažai susirgusiųjų pasirenka slėpti ligą. Darbuotojai apie tai neperspėja darbdavio, bijodami prarasti
savo darbo vietą. Žmonos vengia kalbėtis su vyrais, bijodamos skyrybų.
Tėvai slepia nuo vaikų, norėdami apsaugoti juos nuo patyčių mokyklose.
Tačiau poreikis būti išklausytam nie-

kur nedingsta, todėl dažnai žmonės
pasineria į socialinius tinklus.
Kol kas mūsų visuomenė nėra tolerantiška neįgaliesiems. Daug žmonių
nežino, kas yra išsėtinė sklerozė. Yra
galvojančių, kad tai protinė negalia,
paverčianti žmogų nepilnaverčiu visuomenės nariu. Sakysite, netiesa?
Tačiau tarp mūsų gyvena buhalterė,
praradusi darbą, nes apie diagnozę
papasakojo įmonės vadovui. Vyras, li-
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kęs be draugų, nes šie nesuprato, kad
dalyvauti vakarėliuose jis negali dėl
blogos savijautos. Jauna moteris, kurią išsigandęs gyvenimo su sergančia
žmona paliko sutuoktinis. Beje, neseniai mūsų sąjungos iniciatyva atliktas
visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad Lietuvoje iš visų lėtinių ligų
išsėtinė sklerozė dažniausiai tampa
skyrybų priežastimi.
Vis dėlto situaciją galima pakeisti –

reikia šviesti visuomenę apie išsėtinę sklerozę, aiškinti apie jos poveikį
organizmui, siekti atkreipti dėmesį į
tai, kad sergantys šia liga neturi jausti gėdos ar baimės atsiverti. Sąjunga
organizuoja šventes ir seminarus, į kuriuos kviečiami ne tik pacientai, bet ir
jų artimi žmonės. Po tokių renginių jie
išeina ramesni, nes žino, kad išsėtinė
sklerozė – nors ir sudėtinga, bet viso
labo tik liga, o ja sergantieji nėra ir neturi būti visuomenės atstumtieji.

ATSISTOTI NĖRA PAPRASTA, BET ĮMANOMA
Sergantiems išsėtine skleroze svarbu žinoti, kad prireikus jiems bus suteikta profesionali emocinė pagalba.
Neigiamos emocijos dažnai užgriūva netikėtai. Mūsų sąjunga rūpinasi,
kad pagalbą teiktų ne tik profesionalūs psichologai, bet ir meditacijos
specialistai. Tiesa ta, kad nėra tokios
metodikos, kuri idealiai tiktų visiems.
Konsultacijos vyksta ir telefonu, ir per
„Skype“ programą. Blogiausia tiems,
kurie negali užmigti naktimis, nes kartu su nemiga atsėlina ir panikos atakos, netikri fiziniai simptomai, negatyvios mintys. Turime specialistę, kuri
konsultacijas tiesiogiai teikia net ir
penktą valandą ryto, pasikalba su paskambinusiais ir padeda jiems nurimti.
Vyksta ir mokymai, kuriuose dėsto
kvalifikuoti specialistai, ne tik psichologai, bet ir neurologai bei reabilitologai. Čia iš pirmų lūpų galima išgirsti
moksliškai pagrįstą informaciją, sužinoti naudingų patarimų, gauti atsakymų į konkrečius klausimus. Norėtųsi,
kad kuo daugiau sergančiųjų dalyvau-
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tų tokiuose susitikimuose, o ne konsultuotųsi socialiniuose tinkluose.
Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga šiemet švenčia dvidešimtmetį. Per
šiuos metus sujungėme 12 draugijų iš
visos Lietuvos. Nors karantinas pakoregavo mūsų planus sukaktį paminėti
pavasarį, išsėtinės sklerozės dieną ir šią
gražią datą būtinai švęsime vasaros pabaigoje, gamtoje, laikydamiesi visų rekomendacijų dėl saugumo. Išlaikydami
fizinį atstumą, bet būdami drauge.
Netrukus Vilniuje, Gedimino prospekte,
atsiras suolelis su užrašu: „Ne visiems
atsistoti paprasta, bet įmanoma. Išsėtinė sklerozė – liga, kurią galima stabdyti.“ Tai mūsų sąjungos žinutė visiems
žmonėms, kad atsisėdę pailsėti jie susimąstytų, kas yra toji išsėtinė sklerozė. Ir jei bent vienas kitas paguglins ir
pasidomės šiuo sveikatos sutrikimu, tai
jau bus žingsnis į priekį didinant visuomenės supratimą, toleranciją ir palaikymą tiems, kuriuos išsirinko ši liga.

GRAŽI DRAUGYSTĖ SU LIGA
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SPORTUOJANT LAVINAMOS
IR SMEGENYS
DR. RAMUNĖ DIRVANSKIENĖ
Lietuvos psichologų asociacijos Neuropsichologijos
grupės pirmininkė, Vilniaus universiteto lektorė,
knygos ,,Kaip veikia smegenys“ autorė

Dr. Ramunė Dirvanskienė psichologijos mokslų daktaro laipsnį apgynė Edinburgo universitete, Škotijoje.
Mokslinių tyrimų patirtį įgijo universitetinėje neurologijos klinikoje,
atlikdama farmacinius, neurodegeneracinių ligų mechanizmų ir su senėjimu susijusių veiksnių tyrimus.
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Anne Rowling regeneracinės neurologijos klinika (Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic) buvo įkurta
iš privačių Hario Poterio knygų autorės J. K. Rowling lėšų ir pavadinta
jos motinos Anne, sirgusios IS ir pralaimėjusios kovą su šia liga, vardu.
Dr. R. Dirvanskienė yra viena iš kelių
neuromokslininkų, gavusių šios klinikos stipendiją tirti neurodegeneracinių ligų sukeltus simptomus bei kurti
geresnes diagnostikos metodikas. Tyrėja šiuo metu dirba lektore Vilniaus
universitete, yra Lietuvos psichologų
asociacijos Neuropsichologijos grupės pirmininkė ir neseniai pasirodžiusios mokslo populiarinimo knygos
,,Kaip veikia smegenys“ autorė. Su
ja kalbamės apie fizinio aktyvumo ir
smegenų aktyvumo ryšį.

AR YRA NUSTATYTAS RYŠYS TARP FIZINIO AKTYVUMO IR
SMEGENŲ AKTYVUMO? KOKS JIS?
Taip, toks ryšys yra nustatytas. Dažnai smegenys suvokiamos kaip atskiras, nuo likusio kūno nepriklausomas
organas. Tačiau toks požiūris klaidingas. Smegenis derėtų suvokti kaip viso
kūno dalį, todėl joms naudingi tie patys
dalykai: subalansuota sveika mityba ir
gyvensena. Tai, kas gerai širdžiai, plaučiams ar raumenims, paprastai gerai ir
smegenims.
Galvos smegenyse apdorojama ne tik
su protine, bet ir su fizine veikla susijusi informacija. Smegenų kamiene,
smegenėlėse, tarpinėse smegenyse ir
didžiuosiuose smegenų pusrutuliuose apdorojami įvairūs iš kūno atėję signalai, reguliuojamos kūno funkcijos,
planuojami ir koordinuojami būsimi
judesiai. Atliekant fizinius pratimus, visos šios smegenų dalys aktyviai dirba
ir tiksliai apskaičiuoja, kada ir kokius
judesius reikia atlikti, kad būtų pasiektas norimas tikslas. Kokius raumenis
ir kada įtempti, kad neprarandant pusiausvyros pavyktų pereiti iš vienos
jogos pozos į kitą. Kuriuo metu atsiplėšti nuo žemės ir kiek sulenkti kojas

bėgant laiptais aukštyn, jau nekalbant
apie nuolat siunčiamus signalus, reikalingus pusiausvyrai ir kūno laikysenai
palaikyti.
Komandinėse sporto šakose, tokiose kaip futbolas ar krepšinis, reikia vienu metu sekti daug judančių objektų
(kamuolį, priešininkus, savo komandos
draugus aikštelėje), kad atsiradus galimybei būtų galima sėkmingai perduoti
kamuolį. Visa tai atliekant vienu metu susiejama informacija, atkeliaujanti iš akių,
raumenų, pusiausvyros aparato, atminties apie žaidimo taisykles ir panašias
ankstesnes situacijas praeityje, taip pat
iš klausos, kai fiziniai pratimai atliekami
pagal trenerio instrukcijas ar muziką.
Mokantis naujų judesių, aktyviai dirba
ir už atmintį atsakingi smegenų centrai – reikia įsiminti ne tik protinius
stimulus, bet ir fizinius judesius, kad
juos būtų galima pakartoti vėliau. Tad
fizinė veikla neatsiejama nuo protinės,
o sportuojant lavinamos ne tik už fizinę, bet ir už protinę veiklą atsakingos
smegenų dalys.

KAIP FIZINIS AKTYVUMAS VEIKIA SMEGENIS?
Norėdami susirasti maisto mūsų protėviai turėjo judėti, o tai lėmė, kad
būdami fiziškai aktyvūs treniruojame
smegenų dalis, atsakingas už orientavimąsi erdvėje, planavimą ir atmintį.
Tačiau sportas sportui nelygu – nors

užsiimdami daug protinės veiklos nereikalaujančiomis rungtimis (bėgimu
ant bėgtakio ar stacionaraus dviračio
mynimu) taip pat didiname pilkosios
smegenų medžiagos apimtį, didžiausią
naudą smegenims teikia sporto šakos,
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reikalaujančios dėmesio, planavimo ir
įsiminimo – tai orientavimosi rungtys,
komandinės sporto šakos ir pan.
Taip pat pastebėta, kad trumpi intensyvūs pratimai su pertraukomis yra
naudingiau nei nepertraukiama žemo
intensyvumo mankšta. Atliekant trumpus intensyvius pratimus išsiskiria daugiau žmogaus augimo hormono, labiau

aktyvuojasi mitochondrijos, organoidai, gaminantys adenozino trifosfato
(ATP), universalaus kūno ląstelių energijos šaltinio, molekules. Smegenyse
ATP molekulės panaudojamos įvairiems procesams: informacijai pernešti iš vienos ląstelės į kitą, pažeistoms
ląstelėms atkurti ar mirusioms išardyti.

AR GALIMA REKOMENDUOTI FIZINĮ AKTYVUMĄ ŽMONĖMS,
SUSIDURIANTIEMS SU PAŽINTINIAIS SUTRIKIMAIS?
Nors ir nėra vieno konkretaus fizinio
pratimo, gerinančio smegenų veiklą,
tačiau sportuojant gerėja kraujotaka,
taigi smegenų ląstelės geriau aprūpinamos deguonimi ir maistingosiomis
medžiagomis, todėl gali geriau atlikti
savo funkcijas. Sportuojančių asmenų
hipokampas, smegenų dalis, atsakinga
už atmintį, traukiasi lėčiau. Tai ypač aktualu sergantiesiems išsėtine skleroze,
kurių dažnas skundžiasi suprastėjusia
atmintimi.
Fizinio aktyvumo metu išskiriamas
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic
Factor), smegenų aktyvumą stimuliuojančios medžiagos miokinai, kurie
gerina nervinių ląstelių atsinaujinimą,
darbingumą, kelia nuotaiką. Pastebėta, kad fizinio aktyvumo metu šių medžiagų išsiskiria daugiau nei tuomet,
kai atliekamos tokios protinės užduotys, kurios įprastai įvardijamos kaip
naudingos smegenims – kryžiažodžių
ar sudoku sprendimas. Taigi siekiantiems pagerinti ar išsaugoti smegenų
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veiklą rekomenduojama skirti daugiau dėmesio fiziniam aktyvumui nei
įvairiems smegenų lavinimo pratimams.
Sportuojant išsiskiria daugiau endorfinų ir pakyla nuotaika. Gerai nusiteikęs
žmogus atviresnis patirtims, imlesnis
naujovėms, motyvuotesnis plėsti akiratį, priimti kitus požiūrius, labiau linkęs atlikti nebandytas užduotis, taip
įgydamas naujų įgūdžių ir formuodamas naujus skirtingų smegenų dalių
ryšius. Fizinis aktyvumas taip pat gali
palengvinti nuovargio ir depresijos
simptomus.
Tad fizinis aktyvumas yra naudingas
visiems. Tik svarbu paisyti šių rekomendacijų:
•

asmenims, patiriantiems kognityvinių ar pusiausvyros sutrikimų, patartina sportuoti atsižvelgiant į savo
pajėgumą, saugotis traumų, sportuoti kartu su asmeniu, prireikus galinčiu reikiamu momentu padėti;

•

turintiems regos ar pusiausvyros
sutrikimų, rekomenduojama rinktis
veiklas, kurių metu mažesnė tikimybė nukristi, tokias kaip stacionarus
dviratis ar plaukimas;

•

taip pat svarbu mankštintis patalpose su geru apšvietimu, neslidžia
danga, be kilimų ar kitų kliūčių;

•

pravartu pasirūpinti, kad šalimais
būtų turėklas, kurio prireikus būtų
galima nusitverti.

KOKIŲ YRA ATLIKTA TYRIMŲ ŠIUO KLAUSIMU? KOKIOS JŲ
IŠVADOS, REKOMENDACIJOS?
Fizinio aktyvumo įtaka smegenų funkcijoms tiriama ir Lietuvoje, nemažai šios
srities tyrimų atlieka Lietuvos sporto
universitete (LSU) dirbantys mokslininkai. Jų rezultatai rodo, kad 30 min.
atliekant aerobinius fizinius pratimus,
tarkime, spėriai vaikštant, raumenys išskiria didžiausią kiekį BDNF – smegenų aktyvumą skatinančios medžiagos.
LSU profesorius Albertas Skurvydas
viename interviu teigia, kad būtent tokio tipo pratimai labiausiai gerina tiek
vaikų, tiek senyvo amžiaus žmonių, tiek
sergančiųjų įvairiomis ligomis, ypač
neurodegeneracinėmis, protines funk-

,,

cijas, o ypač smegenų dalis, atsakingas
už mąstymą ir savęs valdymą. Norintys
pagilinti žinias apie fizinio aktyvumo,
protinių funkcijų ir emocijų ryšį gali pasiklausyti prof. Alberto Skurvydo paskaitų lietuvių kalba jutubo kanale „Lietuvos sporto universitetas“.
Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad
lengvas fizinis aktyvumas padeda sumažinti daugelį išsėtinės sklerozės
simptomų – sportuojant galima palengvinti nuovargį, silpnumą, spastiškumą
ir pusiausvyros problemas, sustiprinti
raumenis, padidinti ištvermę, šlapimo
ir tuštinimosi kontrolę.

Nors ir nėra vieno konkretaus fizinio pratimo, gerinančio smegenų veiklą, tačiau sportuojant gerėja kraujotaka, taigi smegenų ląstelės geriau aprūpinamos deguonimi ir maistingosiomis medžiagomis, todėl gali geriau atlikti savo
funkcijas. Sportuojančių asmenų hipokampas, smegenų dalis, atsakinga už
atmintį, traukiasi lėčiau.
dr. Ramunė Dirvanskienė
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KAIP JŪS VERTINATE KOGNITYVINIUS SUTRIKIMUS? AR GALIMA
JUOS VADINTI PIRMAISIAIS SMEGENŲ SENĖJIMO POŽYMIAIS?
Smegenų raida nesustoja vaikystėje –
jos ir toliau keičiasi, kinta ir smegenų
atliekamų funkcijų pajėgumas. Daugmaž nuo 25-ojo gimtadienio palaipsniui prasideda su smegenų senėjimu
susiję procesai – smegenų tūris pradeda mažėti ir jose esančios baltoji ir pilkoji medžiagos po truputį ima trauktis.
Pamažu traukiasi ir smegenų kraujagyslės, mažėja jomis pratekančio kraujo tūris.
Bėgant metams kaktinė smegenų žievės skiltis, baltoji medžiaga ir hipokampas traukiasi sparčiau, todėl jų atliekamos informacijos apdorojimo greičio,
darbinės ir ilgalaikės atminties funkcijos prastėja. O štai, pavyzdžiui, smegenų žievės smilkinių skiltis, kurioje
išsidėsčiusios kalbos zonos ir kaupiamas asmens žodynas, išvis nesitraukia
arba traukiasi daug lėčiau. Tai lemia,
kad šios smegenų dalies atliekamos
funkcijos, tokios kaip kalba, ne tik ne
prastėja, bet, jei yra dažnai ir tinkamai
naudojamos, netgi gerėja. Išsamiau su
senėjimu susijusius smegenų pokyčius
aprašau savo neseniai pasirodžiusioje
knygoje ,,Kaip veikia smegenys“.
Kognityviniai sutrikimai – vienas dažniausių išsėtinės sklerozės simptomų. Priklausomai nuo to, kokias protines funkcijas mokslininkai pasirenka
stebėti, teigiama, kad kognityvinius
sutrikimus patiria apie 40–65 proc.
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sergančiųjų IS. Dažniausiai minimos
informacijos apdorojimo greičio ir atminties problemos, ypač tų asmenų,
kurie serga progresuojančiomis IS
formomis, patiria daugiau baltosios
smegenų medžiagos uždegimų ir pilkosios medžiagos atrofiją, pasižymi didesniais fizinės negalios ir depresijos
įverčiais. Savo doktorantūros tyrime
siekiau išsiaiškinti sergančiųjų IS kognityvinių sutrikimų profilius, taip pat
kuriuos iš šių simptomų ir kokiu mastu
galima priskirti ligos progresui, o kuriuos – su senėjimu susijusiems procesams. Siekdama rasti atsakymą į šį
klausimą Edinburgo universiteto Anne
Rowling regeneracinės neurologijos
klinikoje trejus metus tyriau virš 100
sergančiųjų IS patiriamus kognityvinius sutrikimus ir jų ligos progresą.
Mano doktorantūros tyrimo rezultatai
parodė, kad pirmieji IS kognityviniai
sutrikimai atsiranda sporadiškai ir gali
būti labai įvairūs – apimti tiek dėmesio, atminties, vaizdo, erdvės ar kalbos
suvokimo problemas. Tai priklauso
nuo to, kurioje smegenų vietoje konkrečiam asmeniui pasireiškė pirmasis
ligos židinys. Tačiau bėgant metams,
ligai progresuojant ir jos židiniams
kaupiantis, sergančiųjų kognityvinių
sutrikimų profiliai ima vis labiau panašėti, pagrindinėmis tampa dėmesio
apdorojimo greičio ir atminties problemos.

AR YRA DAR KOKIŲ METODŲ, KURIE PADĖTŲ SUVALDYTI
KOGNITYVINIUS SUTRIKIMUS, NELEISTŲ JIEMS PROGRESUOTI?
Kaip svarbiausius veiksnius, gerinančius smegenų veiklą, šiuolaikinis
mokslas išskiria fizinį aktyvumą, sveiką
mitybą ir miegą.
Naujausiuose moksliniuose tyrimuose
vis dažniau užsimenama apie kraujotakos sutrikimų ir neurodegeneracinių
ligų progresavimo ryšį. Tai reiškia, kad
nesveika mityba ir jos sukeltos kraujotakos problemos prisideda ir prie
išsėtinės sklerozės simptomų progresavimo. Ir atvirkščiai – pakoregavus
mitybą, pagerėja pažeistų smegenų
zonų kraujotaka ir sumažėja ligos sukeltų simptomų. Išsamiai šiuos ryšius
yra aprašęs IS sergantis gydytojas Ge-

orge’as Jelinekas savo knygoje apie
mitybą ,,Overcoming MS“. Dirbdama
neurologijos klinikoje bendravau su
nemažai sergančiųjų IS, kuriems šioje
knygoje pateikiami patarimai padėjo
sušvelninti patiriamus ligos simptomus ir jos progresavimą.
Labai svarbus ir miegas, kurio metu
smegenys ne tik pailsi, bet ir atsikuria.
Miegant atkuriami ne tik viso organizmo veiklai reikalingi hormonai, bet
ir energijos molekulės, kurios vėliau
panaudojamos protinėje veikloje. Sutrikus miegui nukenčia dėmesys, atmintis ir emocijų reguliavimas, todėl
esame irzlūs ir mums sunku susikaupti.

KAIP SPORTUOTI SAUGIAI:

01

NEPERSISTENGTI

Sporto metu būtina stebėti savo savijautą, nes persistengus nuovargis
ir IS simptomai gali paūmėti, iškyla
traumų rizika. Siekiant to išvengti
rekomenduojama atrasti savo fizinių treniruočių aktyvumo ribas ir
pasirūpinti, kad jos nebūtų viršytos.
Tam galima pritaikyti dviejų valandų taisyklę – jei praėjus dviem va-

landoms po sporto vis dar jaučiatės prasčiau, nei prieš pradėdami,
tikriausiai persistengėte. Jei jaučiatės taip pat ar net geriau, vadinasi, treniruočių intensyvumas tinkamas. Anglai mėgsta sakyti: start
slow and go slow, ne veltui Didžiojoje Britanijoje šis posakis yra tapęs sportuojančiųjų su IS mantra;
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02

NEPERKAISTI

Pradėjus judėti ir pakilus kūno temperatūrai ne vienas sergantysis išsėtine skleroze pastebi simptomų
paūmėjimą. Neretai tai būna pagrindinė priežastis, kodėl sergantieji šia liga išvis nustoja sportuoti.
Pastebėta, kad kūno temperatūra
išlieka žemesnė, kai fiziniai pratimai
atliekami iš lėto, po truputį, pernelyg neužkeliant širdies plakimo tempo. Rekomenduojama fizinius pratimus atlikti vėsesnės temperatūros
ar gerai kondicionuojamame kambaryje, o jei sportuojama lauke, tai
daryti vėsesniu dienos metu. Taip

pat rekomenduojama dažnai gerti
vandenį ar įsigyti kūną vėsinančių
priemonių, tokių kaip aušinančios
liemenės ar apykaklės. Sportas
vandenyje pasižymi tuo, kad vandenyje mažesnė tikimybė sukaisti,
o sergantiesiems IS rekomenduojama sportui rinktis ne aukštesnės
nei 29 laipsnių temperatūros vandenį. Taip pat asmenys, patiriantys
koordinacijos problemų, vandenyje gali saugiai išbandyti pratimus,
kuriems nesiryžtų būdami ant žemės, ir taip sustiprinti pusiausvyros aparatą;

03

ATLIKTI PRATIMUS, KURIE TINKA TAU

Sergantieji IS patiria gausybę įvairių simptomų ir kiekvienas atvejis
yra individualus. Todėl tinkamiausia mankštos programa yra ta, kuri
sudaryta atsižvelgiant į kiekvieno
sergančiojo poreikius, galimybes ir
simptomus. Fizinės terapijos specialistai gali sudaryti specializuotas

individualias mankštos programas
sportuojantiems vežimėlyje, taip
pat parengti įvairių fizinių pratimų
vaizdo įrašų. Jų galima rasti Didžiosios Britanijos išsėtinės sklerozės asociacijos tinklalapyje:
www.mssociety.org.uk

Susidomėjusius smegenų veikla dr. R. Dirvanskienė kviečia prisijungti prie mokslo populiarinimo grupės feisbuke ,,Neuropsichologija Lietuvoje“, kur mokslininkai ir praktikai dalijasi naujausia
šios srities informacija ir renginiais, o smegenų sveikata ir ligomis
besidomintys žmonės užduoda klausimus ir diskutuoja.
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DACĖS
IŠ LATVIJOS
ISTORIJA
Šiandien gyvenu taip,
kad neturiu laiko
galvoti apie ligą

Dabar man 37-eri. Pirmuosius
akivaizdžius
ligos
simptomus
pajutau prieš devynerius metus,
tačiau diagnozę nustatė tik po
trejų.
Užtruko ne dėl to, kad
gydytojai būtų vilkinę ar aš
būčiau kreipusis į juos ne laiku.
Paprasčiausiai tuo metu kūriau
tvirtą savo šeimos pagrindą.
Po vaikų priežiūros atostogų reikėjo
grįžti į darbą. Puikiai pamenu, kad
buvo pavasaris. Tada dėl nuovargio
ir jėgų stokos kaltinau metų laiką
– juk po žiemos visiems trūksta
vitaminų, o mažylis irgi reikalauja
kasdienio rūpesčio ir energijos.
Tais metais pavasaris tiesiog siautėjo
– viskas žaliavo, kasdien džiugino
saulutė. Ir man atrodė, kad tuoj tuoj
atsiras energijos ir viskas eis savo
vaga. Tačiau kartą važiuodama
iš darbo namo pastebėjau, kad
pablogėjęs periferinis regėjimas
dešinėje pusėje. Iš pradžių tai
nuleidau juokais ir suverčiau kaltę
tiesioginiams saulės spinduliams.
Tačiau tvarkydamasi namie ir
vakarą leisdama prie televizoriaus
supratau, kad tikrai matau prastai.
Šoninis matymas (kuris atrodo

,,

savaime suprantamas) nebuvo toks
aštrus kaip anksčiau.
Užsirašiau pas akių gydytoją. Jis
skubos tvarka davė siuntimą į Paulo
Stradinio universitetinės klinikos
ligoninę,
manimi
operatyviai
pasirūpino medicinos personalas
ir dešinės akies regos sutrikimas
buvo pašalintas. Rega pasitaisė,
bet dėl pažeisto regos nervo išliko
miglos akyse pojūtis. Medicinos
išraše
buvo
rekomenduojama
kreiptis į specialistą Latvijos
Jūros medicinos centre. Šios
rekomendacijos
sąmoningai
nepaisiau – baimė ir kitokie
gyvenimo planai... Tuo metu
planavome antrą vaikelį, neliko
laiko galvoti apie ligą, o nuovargį,
nesugebėjimą
susikoncentruoti,
jėgų stygių siejau su greitu
gyvenimo tempu.
Gimus antram vaikeliui sveikatos
sutrikimai tapo itin pastebimi,
todėl nusprendžiau kreiptis į
rekomenduotus specialistus. Viskas
vyko greitai: išanalizavę anksčiau
atliktus ir naujus tyrimus gydytojai
padarė išvadą – išsėtinė sklerozė.

Drąsiai galiu pasakyti, kad išgirdus išsėtinės sklerozės diagnozę niekas
nesibaigia. Gyventi ir mėgautis kiekviena diena – manau, kad to mus
moko liga.
Dacė

GYVENIMAS NETURINT LAIKO GALVOTI APIE LIGĄ
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Apie šią ligą nieko nežinojau,
bet daug skaičiau. Dėkoju savo
daktarei J. Kalninai už aštrų protą
ir sugebėjimą padrąsinti. Šiandien
gyvenu taip, kad neturiu laiko
galvoti apie ligą. Man labiau patinka
galvoti apie galimybes, kurias
suteikia ši diena. Taip, būna, kartu
su nuovargiu atsėlina ir baimė, kad
ligos eiga neprognozuojama, bet
niūrias mintis išblaško artimieji,
kurie visada šalia.
Jei klaustumėte apie gydymą,
tikslių vaistų pavadinimų įvardyti
negalėčiau. Savo ligos istoriją, kuri
tikrai niekam nebus įdomi, kaip kartą
perskaitytą knygą norėčiau padėti
į tolimiausią lentyną. Iš pradžių
buvo leidžiami vaistai, ir tai buvo
sunkus etapas, nes reikėjo išmokti
sau įdurti, be to, pasireiškė stiprūs
šalutiniai poveikiai: temperatūra,
drebulys, silpnumas, vėliau atsirado
mėlynės ir sukietėjimai blauzdose –
dūrio vietose. Dienos viena po
kitos bėgo veltui, nes laikas tarp
injekcijų būdavo toks trumpas, kad
organizmas nespėdavo atsigauti.
Tuo metu atrodė, kad tiesiog
dingau iš šeimos. Džiaugiuosi, kad

medikamentus po neilgų kančių
pavyko pakeisti į dabartinius –
geriamas tabletes kartą per dieną.
Vartojant tabletes nereikia dūrių,
tad nebėra ir mėlynių.
Mano gydymas veiksmingas, nors
išsėtinė sklerozė apie save vis dėlto
primena. Jaučiu nuovargį, silpnumą,
būna, nutirpsta rankos, kojos. Visa
tai įveikti padeda vidinis optimizmo
jausmas, noras džiaugtis gyvenimu.
Blaiviai žiūriu į savo galimybes ir
atitinkamai organizuoju darbus
ir kitus užsiėmimus. Atminties
sutrikimai
ir
nesugebėjimas
koncentruotis – mano kasdienybė,
su kuria išmokau gyventi. Mano
geriausias draugas yra dienos
planuoklis, kuriame viskas užrašyta.
Kai liga įkyriai rodė savo simptomus,
aš ignoravau ją ir atkakliai kūriau
šeimą. Nekreipiau dėmesio į ligą,
ir sukūriau tai, kas šiuo metu
yra mano stiprybė, mano turtas
ir sielos atgaiva – mano šeima.
Šeimininkauju namuose, mėgstu
dirbti sode, vaikščioti miške, būti
prie jūros, o žiūrėdama į laukų gėles
patiriu tikrą euforiją.

Drąsiai galiu pasakyti, kad išgirdus išsėtinės sklerozės diagnozę niekas
nesibaigia. Gyventi ir mėgautis kiekviena diena – manau, kad to mus
moko liga. O mes turime mokytis pritaikyti ligą prie savo kasdienybės (o
ne atvirkščiai!) ir nepasiduoti nevilčiai.
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GERIAUSIOS 2019 M.
PROGRAMĖLĖS SERGANTIEMS
IŠSĖTINE SKLEROZE
Suvaldyti išsėtinę sklerozę kartais būna
nelengva užduotis. Tačiau šiuolaikinis
gyvenimas neįsivaizduojamas be technologijų, kurios gali padėti įveikti šį iššūkį. Įvairios IS (angl. MS) programos,
skirtos „Android“ ir „iOS“ operacinėms
sistemoms, suteikia galimybę stebėti
kasdienį gyvenimą, vaistų vartojimą,
sudaryti įvairius sąrašus, planuoti užduotis bei padeda sužinoti naujausią
informaciją apie ligą.
Skaitmeninės rinkodaros konsultantė
Jackie Zimmerman po išsėtinės sklerozės ir dirgliosios žarnos ligų diagnozių tapo pacientų advokate. Ji aktyviai
dirba šioje srityje, turi savo tinklalapį,
skaito pranešimus įvairiose konferencijose ir dalyvauja pacientų organizacijų diskusijose.
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J. Zimmerman sudarė sąrašą programėlių, sukurtų sergantiesiems išsėtine skleroze. Iš gausybės pasirinkimų
ji atrinko aštuonias, pripažintas geriausiomis 2019 m. Pristatome tris iš
jų, kurias galima parsisiųsti ir Lietuvoje.

CAREZONE
„IOS“ VERTINIMAS:
4.6 žvaigždutės
„ANDROID“ VERTINIMAS:
4.5 žvaigždutės
NEMOKAMA
Tai lyg asmeninis sveikatos priežiūros asistentas Jūsų kišenėje. Nufotografavę savo
vaistus, gausite naujausią informaciją apie dozuotę, taip pat galite nustatyti, kad programėlė primintų, kada vartoti vaistus ir kada reikia atnaujinti receptą. Čia rasite ir
žurnalą, skirtą sekti simptomus, bei susitikimų su gydytoju kalendorių. Programėlėje
galite saugoti įvairią informaciją apie savo sveikatos būklę, be to, ją lengva išsiųsti
kitiems.

MYMSTEAM

DAY ONE JOURNAL

„IOS“ VERTINIMAS:
3 žvaigždutės

„IOS“ VERTINIMAS:
4.8 žvaigždutės

„ANDROID“ VERTINIMAS:
4 žvaigždutės

NEMOKAMA

NEMOKAMA
Ši programėlė buvo sukurta kaip socialinis tinklas, kuris leidžia bendrauti, dalytis nuotraukomis, atnaujinti būseną,
siųsti virtualius apkabinimus ir surasti
sergančiuosius IS iš jūsų šalies.

Čia galite saugoti nuotraukas, vaizdo
įrašus, taip pat fiksuoti ir išsisaugoti
simptomus, susidaryti mitybos planus.
Programėlė teikia saugaus prisijungimo ir duomenų saugojimo paslaugas.
Įdiegta priminimo funkcija padės nepamiršti stebėti savo ligą.

GRAŽI DRAUGYSTĖ
SU LIGA
GERIAUSIOS PROGRAMĖLĖS SERGANTIEMS
IŠSĖTINE SKLEROZE
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NAUDINGI INFORMACIJOS
ŠALTINIAI
www.everydayhealth.com
www.mssociety.com
www.uglylikeme.typepad.com
www.livinglikeyou.com
www.msonetoone.com
www.theworldvsms.com
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GYVENK
SPALVINGAI...
LE IDINIO RĖMĖJAS
Sanofi Aventis Lietuva UAB

