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tribucijo revije, ne vplivajo na vse- 
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Pri distribuciji revije ABC zdravja nam pomaga:
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Pred kratkim je Zdravniška zbornica Slove-
nije organizirala javni spletni posvet, na 
katerem so sodelovali vrhunski strokov-
njaki za covid-19 – zdravniki specialisti 
infektologi in klinični mikrobiologi: prof. 
dr. Bojana Beović, vodja svetovalne sku-
pine za cepljenje pri NIJZ in predsednica 
Zdravniške zbornice Slovenije, prof. dr. 
Alojz Ihan, prof. dr. Janez Tomažič ter prim. 
doc. dr. Jernej Završnik, direktor Zdrav- 
stvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. 
Odgovarjali so na tista najpogostejša vpra-
šanja javnosti, ki v marsikom izmed nas 
porajajo dvome, ali se cepiti ali ne. 

Avtorica: Alja Možej

Zakaj se pravzaprav cepiti?
Dr. Ihan je poudaril, da je cepljenje zelo stara 
in preizkušena tehnika. »S cepljenjem je pri-
čel Jenner leta 1796, Pasteur leta 1881. Od 
takrat težko govorimo, da o cepljenju malo 
vemo. Danes vemo, da si s cepljenjem v telesu 
preventivno razmnožimo spominske imun-
ske celice – limfocite –, preden prebolimo 
bolezen in si tako prihranimo prvo prebole-
vanje okužbe ter pridobimo imunsko zaščito, 
kot bi jo nam sicer pustila bolezen, a brez 
težav, tveganj in posledic, ki jih bolezen pri-
naša. Zaradi tega se odločamo za cepljenje, 
ker je mnogo bolj tvegano zboleti za nale-
zljivo boleznijo, kot pa je tvegati zaplete po 
cepljenju.«     

Nadalje je dr. Ihan razložil, da zdaj že vemo, 
da je pri covidu-19 zelo pomembna časovna 
komponenta. Ta odločilno vpliva na lažji ali 
težji potek bolezni. Študije so namreč poka-
zale, da zelo odziven imunski sistem, sploh 
pri mlajših ljudeh, ki se odzove s tvorbo nev-
tralizacijskih teles prej kot v 14 dneh, pov-
zroči, da človek ne zboli težko oz. bolezen 
preboli kot neko blažjo gripo. Medtem ko 
manj odziven imunski sistem, značilen za bio-
loško »starejše«, to časovno bitko z virusom 
lahko izgubi, kar je potem zelo usodno za 
razplet bolezni. »S cepljenjem pa lahko nare-
dimo odločilno razliko v tej časovni tekmi, 
kajti cepimo pred boleznijo. Kar pomeni, da 

cepljenje omogoči tudi starejšim ljudem ali 
ljudem z okvarjenim imunskim sistemom, da 
se ta pravočasno pripravi, preden se začne 
bolezen.«

Katera so najbolj razširjena 
cepiva v svetu in pri nas?
Najbolj razširjeno cepivo v svetu je cepivo 
proizvajalca Astra Zeneca (uporablja ga 164 
držav), v Evropi pa je to nekoliko drugače, saj 
imamo tu več cepiva podjetja Pfizer-BioN-
Tech, tega globalno gledano uporablja 60 
držav, je pojasnila dr. Beovićeva. Med sedem 
najbolj uporabljanih cepiv v svetu nadalje 
sodijo še cepivo proizvajalca Moderna, pod-
jetja Janssen in Johnson & Johnson, cepivo 
Sputnik V proizvajalca Gamaleya in pa cepivi 
proizvajalcev Sinovac ter Sinopharm.

V Sloveniji imajo trenutno dovoljenje za 
promet štiri cepiva, dve sta vektorski (cepivi 
proizvajalcev Astra Zenece in Jansenna in 
Johnson & Johnsona), dve pa cepivi mRNA 
(cepivi podjetij Pf izer-B BioNTech ter 
Moderne).Cepivo Pfizerja BioNTecha je tre-
nutno odobreno v Švici, Braziliji in Saudski 
Arabiji, v EU in ZDA pa je pogojno odobreno. 
Cepivo Moderne je odobreno v Švici, pogojno 
odobreno je v EU in ZDA. Cepivo Astra 
Zenece je odobreno v Kanadi in pogojno 
odobreno v EU (brez Danske) in ZDA, cepivo 
proizvajalca Janssen in Johnson & Johnson 
pa je pogojno odobreno v ZDA in EU (brez 
Danske).

Kaj pravzaprav pomeni to, da je 
cepivo pogojno odobreno?
Evropska agencija za zdravila pogojno dovo-
ljenje za prodajo definira kot pragmatičen 
način hitre odobritve zdravila, ki ga ljudje 
nujno potrebujejo. Čeprav gre za zgodnjo 
odobritev, mora zdravilo zadostiti vsem stro-
gim merilom varnosti, učinkovitosti in kako-
vosti in proizvajalec mora te podatke še 
dopolnjevati. Ta način zagotavlja v vsaki 
državi neki robusten zakonski okvir, ki zago-
tavlja izvajanje zavez proizvajalca v obdobju 
po začetku uporabe zdravila. Zdravilo ni 
samo dano na trg, pač pa je podjetje zave-
zano k temu, da bo spremljalo učinkovitost 
in varnost zdravila.

»V resnici gre torej samo za to, da so 
tovarne zavezane k temu, da še naprej spre-
mljajo varnost in učinkovitost zdravila,« pou-
darja Beovićeva. »Če bi bila cepiva dokončno 
odobrena, po evropski zakonodaji podjetjem 
tega ne bi bilo treba več početi.«

Kdaj je dosežena kolektivna 
imunost in zakaj je ta 
pomembna?
»Veliko vprašanj se poraja na temo, kolikšen 
delež prebivalstva bi moral biti cepljen, da pre-
prečimo kroženje virusa oz. zagotovimo kolek-
tivno imunost,« začne Beovićeva. »Vedeti 
moramo, da je kolektivna imunost odvisna od 
sposobnosti virusa za širjenje oz. t. i. reproduk-
cijskega števila (R0), ki pove, koliko ljudi okuži 
ena kužna oseba. Bolj kot je bolezen kužna, 
več ljudi mora biti cepljenih, da širjenje virusa 
zaustavimo, ko pa to dosežemo, se epidemija 
počasi ustavi. Pri R0 = 3, kolikor znaša pov-
prečna vrednost reprodukcijskega števila pri 
covidu-19, mora biti za doseg čredne imuno-
sti polno cepljenih 66 % ljudi. Zanimiv je še 
podatek, da če prenos virusa zmanjšujejo 
ukrepi, ki ta prenos virusa znižujejo na pribli-
žno 1,5, potem zadošča, da je samo 33 % pre-
bivalcev imunih (cepljenih ali prebolelih). Je 
pa treba seveda vzdrževati ukrepe. Kar pre-
prosto pomeni, da več kot bo cepljenih, manj 
bo ukrepov,« je jasna Beovićeva.   

Je cepljenje učinkovito?
Kot dokaz, da cepljenje deluje, je dr. Ihan izpo-
stavil Izrael. Tam je precepljenih več kot 80 % 
prebivalcev, starih nad 60 let – torej najbolj 
ogroženih. Praksa je pokazala, da se ob tako 
visoki precepljenosti število starejših v bol-
nišnicah začne močno krčiti, čeprav so ti bolj 
nagnjeni k pojavu bolezni. »Praksa torej kaže, 
da če je precepljenost dobra, potem nimamo 
zasedenih bolnišnic, kar pomeni, da si epi-
demijo lahko privoščimo brez ukrepov za 
zamejevanje virusa.«  

Kdaj se pojavijo krvni strdki?
Krvni strdki so zelo redek zaplet, do katerega 
pride po cepljenju z vektorskimi cepivi, poja-
snjuje dr. Tomažič. »Imajo pa ti strdki zaradi 
cepiv drugačen mehanizem nastanka od obi-
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čajnih krvnih strdkov. Zato osebe, ki imajo že 
sicer težave zaradi krvnih strdkov ali prejemajo 
različna zdravila proti strjevanju krvi ali imajo 
znižano koncentracijo trombocitov, niso nič 
bolj nagnjenje k tem težavam kot osebe, ki 
tovrstnih težav od prej nimajo. Enako velja tudi 
za ženske, ki jemljejo kontracepcijske tablete. 
Mehanizem nastanka krvnih strdkov pri vek-
torskih cepivih je imunska reakcija – zakaj 
pride do nje, ne vemo čisto dobro, vemo pa, 
da je to pogosteje pri ženskah in le redko pri 
starejših od 55 let. Pri tem pride do zmanjša-
nja koncentracije krvnih ploščic in do trom-
boz na neobičajnih mestih – v glavi ali v tre-
buhu, kjer prizadenejo vene različnih organov. 
Zato priporočamo osebam, ki imajo hude gla-
vobole, motnje vida ter bolečine v trebuhu, 
jih sili na bruhanje in težko dihajo – do tovr-
stnih posledic navadno pride od 5 do 28 dni 
po cepljenju z vektorskimi cepivi –, da čim prej 
obiščejo zdravnika. V teh primerih je smrtnost 
približno 20 %. Če pa reakcijo ugotovimo zgo-
daj, se da pomagati z določenimi zdravili in 
tako to smrtnost lahko zmanjšamo.«

Preverjanje »mitov« o cepljenju

 #1 Cepljenje ni učinkovito proti novim 
različicam virusa – ne drži  
Da ni tako, je razložil dr. Ihan. »Ljudje, ki so 
cepljeni, razvijejo limfocite T, ti pa omogo-
čajo hitrost imunskega sistema, da se ta hitro 

odzove na okužbo. In zaradi tega cepljeni – 
četudi so cepljeni proti vuhanski različici – ob 
okužbi z novo različico virusa ne zbolijo do 
te mere, da morajo v bolnišnico. Limfociti 
torej ščitijo pred hujšim zbolevanjem, ne pa 
pred okužbo in dejstvom, da bo človek imel 
neke prehladne znake.« 

#2 Če po cepljenju ni stranskih učinkov, 
cepivo ne deluje – ne drži 
»Stranski učinki nimajo povezave z učinkovi-
tostjo cepiva,« pojasnjuje dr. Ihan. So namreč 
vnetni odziv, ki nima veze s tem, kar mi želimo, 
da nastane, in to so protitelesca. Dejstvo pa je, 
da je pri cepivu Astre Zenece bolj pogosto, da 
se po prvem odmerku zgodi vročinska epi- 
zoda, pri cepivih mRNK pa po prvem ceplje-
nju ni veliko stranskih učinkov, zato pa nava-
dno po drugem cepljenju sledi vročina.

#Nosečnicam se ni priporočljivo  
cepiti – ne drži
»Pri nosečnicah je potek bolezni hujši, to smo 
že ugotovili tudi na podlagi lastnih izkušenj,« 
začne dr. Tomažič. »Švedska raziskava je tudi 
pokazala, da je bila okužba nosečnic pove-
zana z večjim tveganjem za dihalno motnjo 
dojenčka, prav tako je bila smrtnost dojenč-
kov višja. Spet neka druga raziskava je potr-
dila, da je tveganje za smrt pri nosečnicah 
kar 22-krat večje, kot je tveganje za smrt pri 
nenosečih ženskah. Nosečnost torej vpliva 
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na hujši potek bolezni. Kar pa se cepiv tiče, 
morate vedeti, da mrtva cepiva načeloma 
niso nevarna za nosečnice. Študija, ki je opa-
zovala 35.000 nosečnic, cepljenih s cepivoma 
Moderne oz. Pfizer-B BioNTecha, je pokazala, 
da ni pomembnih neželenih učinkov pri 
nosečnicah.« Zato stroka cepljenje nosečni-
cam priporoča, in sicer s cepivi mRNK, dodaja 
Ihan. 

#Cepljenje povzroča  
neplodnost – ne drži
»Povezava med cepljenjem in neplodnostjo 
ne obstaja. Gre preprosto za internetni »click-
bait« fenomen. Pri tako pomembnih temah, 
kot so npr. otroci, je dovolj samo nakazati 
nekaj, pa se to takoj prime, sploh v dobi druž-
benih medijev,« je jedrnat Ihan.  

In naj končamo z besedami dr. Završnika: 
»Zavedati se moramo, da nihče sam te pan-
demije ne more prebroditi in zmagati. To 
lahko storimo samo skupaj in s skupnim 
delom. Gre za vprašanje solidarnosti, zato 
pozivam ljudi, naj se ozrejo sami vase, poslu-
šajo stroko in se odločijo za cepljenje. Če pa 
dvomi ali vprašanja ostajajo, naj nas pokli-
čejo, naj vprašajo, da jim skrbi skušamo razlo-
žiti in odložiti.« 

Celoten posvet si lahko ogledate na spletni 
strani Zdravniške zbornice Slovenije. 
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Veliko se govori o bolezni, ki nam je spremenila 
življenje. Covid-19 je bolezen, ki še ni popolnoma 
proučena. Mnenja strokovnjakov se razlikujejo 
tudi glede smiselnosti merjenja protiteles. 
Se pa strokovnjaki strinjajo, da morajo imeti 
serološki testi za določanje protiteles izjemno 
veliko občutljivost in specifičnost (oboje blizu 
100 %), sicer njihova uporaba ni smiselna. 
 
V Sloveniji je do sedaj približno 200.000 
prebolevnikov. Marsikdo med njimi je prepričan, 
da je razvil protitelesa IgG, ki omogočajo 
dolgoročno imunost, in da sedaj ne bo zbolel vsaj 
šest mesecev. Pa je res tako? Protitelesa proti 
proteinu S (angl. spike protein), ki virusu omogoča 
prehod v celico, so našli pri 98 % prebolevnikov 
en mesec po nastopu simptomov. Kot pa so 
pokazale študije, pa se nivo teh protiteles zelo 
razlikuje med posamezniki in pri večini močno 
zmanjša po 6–8 mesecih, pri nekaterih pa že prej 
(S. Reynolds, 2021). Pri Nacionalnem inštitutu 
javnega zdravja Slovenije (NIJZ) so zapisali, da 
po preboleli okužbi nastanejo protitelesa, ki pa 
se v telesu obdržijo zelo variabilen čas – od dveh 
mesecev (pri blagi bolezni) do pol leta in več 
pri hujši obliki bolezni. Posamezniki, ki so imeli 
prisotna protitelesa proti SARS-CoV-2 virusu, ki 
povzroča bolezen covid-19, so imeli 90 dni po 
opravljenem pozitivnem testu na protitelesa 10-
krat manj možnosti, da imajo pozitiven PCR test 
na prisotnost virusa SARS-CoV-2, kot tisti, ki so 
imeli negativen test na protitelesa. Ista študija 
je pokazala, da so tisti, ki so opravili komercialni 
test za določanje protiteles proti covidu-19 in 
imeli pozitiven rezultat, razvili tudi odpornost 
in posledično imeli manjše tveganje za okužbo 
(NIH’s National Cancer Institute (NCI), 2021).  

Imunost se praviloma razvije tudi po cepljenju. 
Zaenkrat še nobeden od proizvajalcev cepiv ni 
objavil, koliko časa njihova cepiva nudijo zaščito. 
Znano je, da vsak organizem odreagira različno 
– tako na bolezen covid-19 kot tudi na cepiva. Še 
nekaj časa bomo potrebovali, da bomo ugotovili, 
koliko časa smo zaščiteni po cepljenju, še vedno 
pa cepiva ne omogočajo 100-odstotne zaščite. 
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BOMO 
PREVERILI 
SVOJA 
PROTITELESA?

So ljudje, ki imajo oslabljen imunski sistem. Ne 
vemo, če bodo razvili protitelesa in koliko časa 
jih bodo imeli. 

Na NIJZ so zapisali, da so za razlikovanje med 
zaščitnimi in nezaščitnimi protitelesi potrebni 
posebej usmerjeni testi za 'anti RBD' (angl. 
receptor binding domain, RBD, t.i. domena 
za receptorsko vezavo) protitelesa. Testi, ki 
vsebujejo antigene SARS-CoV-2 – RBD, domene 
proteina S (angl. spike protein), dobro korelirajo 
s testom nevtralizacije virusa (V. Šimanek et al, 
2021). Dokazovanje protiteles proti proteinu S, 
ki sestavlja koronavirusno bodico, je zanimiva 
tarča seroloških testov. Namreč serološki testi, ki 
temeljijo na dokazovanju teh protiteles, so lahko 
pokazatelji imunosti (A. Garritsen et al, 2020). 
Protein S je namreč tisti del virusa, ki le-temu 
omogoča pritrditev na membrano gostiteljeve 
celice, zato protitelesa proti temu segmentu 
lahko nevtralizirajo virus.

Ker je eden od problemov seroloških testov 
tudi križna reaktivnost z drugimi koronavirusi, 
so med serološkimi testi uporabni le taki, ki se v 
postopku evaluacije izkažejo za dovolj specifične 
in občutljive, okrog 100 % ali celo 100 %, saj v 
nasprotnem primeru niso smiselni (J. Tomažič et 
al, 2020).
Literatura je na voljo v uredništvu. 

Mag. Lucija Strmšnik, dr. vet. med., mag. posl. ved
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Literatura na voljo pri avtorici.
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Sodobni način življenja prinaša številne 
prednosti, ki pripomorejo h kakovosti 
našega življenja. Toda vsak kovanec ima dve 
plati in tudi sodobni način življenja ni izjema. 
Veliko današnjih poklicev zahteva dolgo-
trajno sedenje v prisilni drži, številne preži-
vete ure za računalnikom, ljudje pogosto 
potožijo, da so v stresu, kar vpliva na njihovo 
psihosocialno stanje – in vse našteto lahko, 
med drugim, prispeva k pojavu neprijetnih 
bolečin v vratu.

Vzroki za bolečino v zraku so številni. 
Lahko gre, kot rečeno, za posledice prisilne 
drže, nepravilnega načina spanja ali neu-
streznega vzglavnika, stresa, lahko je posle-
dica hernije medvretenčne ploščice, dege-
nerativnih sprememb, sistemskih bolezni, 
tudi prometnih nesreč. Ko se pojavi, si obi-
čajno skušamo pomagati sami s toplimi 
obkladki, masažo, masažnimi blazinami, 
raznimi valjčki, lahko posežemo po proti-
bolečinski terapiji, se odločimo za fiziote-
rapijo ali posežemo po drugih oblikah 
pomoči, kot je denimo manualna medicina 

– a kot so različni vzroki za sam pojav bole-
čine, so različni tudi načini zdravljenja. 

Vse in še več o bolečinah v vratu, različnih 
vzrokih zanje in načinih zdravljenja nam je 
zaupal asist. dr. Miha Vodičar, dr. med., spe-
cialist ortopedske kirurgije in hrbtenični 
kirurg z Ortopedske klinike UKC Ljubljana. 

Avtorica: Anja Kuhar Glišić

Bolečina v vratu je dokaj pogosta stvar, 
ki pesti številne ljudi. Menda naj bi bila v 
Sloveniji celo drugi najpogostejši vzrok za 
obisk zdravnika …
Na podlagi ameriških in kitajskih epidemiolo-
ških študij naj bi približno 16 % ljudi letno 

trpelo za določeno obliko bolečine v vratu, kar 
bi, prilagojeno za Slovenijo, pomenilo, da gre 
na letni ravni za približno 320.000 ljudi. Štu-
dije kažejo tudi, da naj bi se bolečine v vratu 
malenkost pogosteje pojavljale pri ženskah. 

Več bolečin v vratu se pojavlja pri ljudeh, 
ki dolgo časa preživijo v statičnih držah v 
neprijetnih položajih, v epidemioloških štu-
dijah pa zaznamo tudi psihosocialno kom-
ponento. Bolečine v vratu so torej pogostejše 
tudi pri ljudeh s psihosocialnimi motnjami, 
ugotovljena je bila povezava z zadovoljstvom 
na delovnem mestu ipd. Ob tem velja ome-
niti, da je redna telesna dejavnost preven-
tivni dejavnik za bolečino v vratu.

Izraz ‚bolečina v vratu‘ je lahko precej 
splošen, nekateri imajo v mislih boleča 
ramena in vrat, drugi ‚heksenšus‘, tretji 
omenjajo pridružene glavobole … Kako se 
pravzaprav bolečina v vratu klasificira?
Definicije so lahko zelo različne. Gledano s per-
spektive bolnika je bolečina v vratu vsak obču-
tek, ki povzroča nelagodje v vratu. Bolečino 
nato klasificiramo glede na to, ali na objektiv-
nih merilnikih, kot so slikanja in ostale prei-
skave, najdemo klinične znake za vzrok ali ne. 
Primarno ločimo mehanično in funkcionalno 
bolečino v vratu. Bolečina lahko izžareva v 
druge dele telesa, lahko jo spremljajo glavo-
boli, vrtoglavice, slabše vidno zaznavanje, 
nevrološke senzacije in izpadi ipd.

Mehanična bolečina je definirana kot vse, 
kar izhaja iz anatomskih struktur vratu oz. vra-
tne hrbtenice, v mislih imamo telesa vretenc, 
sklepe med njimi, sklepne kapsule, vezi itd. 
Funkcionalna bolečina pa je bolj ohlapno 
definirana, zajema vse, kar ne sodi v katego-
rijo mehanične bolečine, v ospredju je t. i. 
mišično-fascialna bolečina, ki izvira iz otrde-
losti mišic oz. zatrjenih mišičnih ovojnic, poja-
vijo se mišično-facialni vozli ipd. Mehanična 
bolečina je zelo specifična, povezana z dolo-
čenimi gibi, funkcionalna bolečina pa je difu-
zna, pekoča, običajno se pojavi v mirovanju, 
ko se človek umiri in ohladi, lahko onemo-
goča spanec, seva navzgor in povzroča gla-
vobole, lahko seva pod lopatico in je lahko 
zelo neprijetna. 

Kako se lotite diagnostike, ko k vam 
pride bolnik, ki toži za bolečinami v vratu?
Primarna diagnostika vključuje zdravnikovo 
anamnezo in klinični pregled, s katerima želimo 
ugotoviti izvor bolečine in opredeliti, za katere 

vrste bolečino gre. Velikokrat vrsto bolečine s 
samim pregledom težko določimo, zato opra-
vimo slikovne preiskave, da ugotovimo, ali 
obstaja možnost mehanične bolečine. Pri dia-
gnosticiranju bolečine v vratu si pomagamo z 
različnimi preiskavami, kot so rentgenski 
posnetki vratne hrbtenice, magnetna reso-
nanca in računalniška tomografija; pa tudi 
EMG-preiskava, pri kateri z električno stimula-
cijo merimo prevodnost v živcih in ugota-
vljamo okvarjenost živca; opredelitev prizade-
tosti hrbtenjače ipd. Če s slikovnimi preiskavami 
ugotovimo, da ne gre za mehansko bolečino, 
sklepamo na funkcionalne motnje.

Če denimo ugotovite, da gre za meha-
nično bolečino v vratu, kje je najpogosteje 
težava?
Primarno nas zanima, ali gre za utesnitev in 
potencialno poškodbo hrbtenjače ali spinal-
nih živcev, vzrokov za to pa je lahko veliko. 
Lahko gre za degenerativne bolezni (hernijo 
medvretenčne ploščice, spinalno stenozo, 
obrabne spremembe medvretenčnih ploščic, 
fasetnih sklepov, vezi), za prirojene nepravil-
nosti rasti skeleta, za vnetja na hrbtenici, za 
infekcije, tumorje, metastaze na hrbtenici itd. 

Precej različni vzroki, od katerih je ver-
jetno odvisen sam potek zdravljenja? 
Vsak vzrok ima določen redosled zdravljenja. 
Z izjemo nekaterih težjih bolezni (tumorji, 
metastaze, bakterijske okužbe) večino teh 
stanj lahko dokaj uspešno zdravimo konser-
vativno – z vajami, protibolečinskimi zdravili, 
fizioterapijo ipd. V primeru hernije medvre-
tenčne ploščice se lahko s konservativnim 
zdravljenjem pozdravi 85–90 % primerov; 
tudi pri stenozah je konservativno zdravlje-
nje relativno dolgo uspešno; obrabo sklepov 
na hrbtenici uspešno konservativno zdravimo 
s pomočjo injekcij, ki se aplicirajo v hrbtenico 
pod rentgenom. Predvsem pa se primarno 
spodbujata gibanje in učvrstitev notranjega 
vratnega mišičevja, s čimer se reši veliko težav. 
Naslednja stopnja so protibolečinske blokade 
lokalno v hrbtenico, šele potem operativno 
zdravljenje. 

Ena od indikacij za zgodnje kirurško zdra-
vljenje so nevrološki izpadi v primeru utesni-
tve živčnih struktur. Če ima denimo bolnik 
zaradi hernije poslabšano moč v roki, se hitro 
odločimo za kirurško zdravljenje. V primeru 
infekcij hrbtenice, tumorjev in metastaz se 
za zdravljenje odločamo individualno.

Ko nam bolečine v  
vratu ne dajo miru

Asist. dr. Miha Vodičar, dr. med.
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Kje pa so najpogostejši vzroki pri funk-
cionalni bolečini?
Otrdelost mišic in posledično mikropoškodb 
mišičnih narastišč na lobanjo ter na lopatico 
privedejo do bolečin na teh narastiščih, ki 
so zelo trdovratne in neprijetne (to stro-
kovno imenujemo entezopatije). Pogosto gre 
za miofascialne vozle vzdolž trapezoidnih 
mišic, vzrok pa se običajno skriva v preslabi 
zmožnosti vratne hrbtenice oz. prešibkem 
notranjem vratnem mišičevju. Če imamo 
šibke notranje vratne mišice, naši možgani 
iz vratu ves čas dobivajo informacijo, da je 
vrat nestabilen, kar skušajo korigirati s krčem 
povrhnjega vratnega mišičja, kar človek naj-
pogosteje čuti kot otrdelost v trapezoidni 
mišici. 

Kaj pa zdravljenje funkcionalne bolečine 
v vratu?
Terapij v primeru funkcionalne bolečine v 
vratu je ogromno, ljudje lahko obiščejo kiro-
praktika, manualnega terapevta, osteopata. 
Dokler ne odpravimo osnovnega vzroka 
bolečine, se bo mišica ponovno zatrdila. Zato 
je primarno in nujno popraviti tonus in funk-
cionalnost notranje vratne muskulature, za 
kar obstajajo zelo specifične vaje, ki jih je 
treba redno izvajati. Žal pa je v Sloveniji tovr-
stno zdravljenje težje dostopno, s tem se 
ukvarja malo ljudi, dostop do fizioterapije v 
sklopu javnega zdravstva ni najboljši, čakalne 
dobe so dolge itd. 

Mojca Ferfolja, dipl. fizioterapevtka, za zdravo vratno hrbtenico svetuje vsakodnevno 
izvajanje tako krepilnih kot tudi razteznih vaj, ki nam dnevno vzamejo maksimalno 5–10 
minut. 

Med krepilnimi vajami izpostavi tisto, pri kateri položimo roki na čelo in nato z glavo 
narahlo pritisnemo vanju. Pri tem ne pride do giba, le do napetosti mišic. Sledi vaja, pri 
kateri desno roko položimo na desno lice in z glavo rahlo upremo vanjo, kot bi jo želeli 
premakniti, enako ponovimo še na levi strani. Nato sklenemo obe roki za glavo in zopet 
rahlo pritisnemo vanju. Vse vaje izvajamo s približno 60–70 % maksimalne moči in se 
izogibamo hitrim, sunkovitim gibom.

Ferfolja opozori še na pomembnost razteznih vaj, kot je denimo tista, pri kateri desno 
uho približamo desni rami, da raztegnemo levi del vratu, vaju pa nato ponovimo še na 
desni strani. Učinkovita je tudi vaja, pri kateri sklonimo brado k prsnici in glavo v zatilju 
z rokami pritisnemo navzdol. Ne pozabimo niti na raztegovanje lopatic – povsem eno-
stavno pred sabo prepletemo prste rok in roki iztegnemo, dokler na hrbtu ne čutimo 
raztega v lopaticah. 

Fizioterapevtka pa dodaja, da je treba za zdravo in dobro gibljivo vratno hrbtenico 
poleg redne vsakodnevne vadbe poskrbeti še za tedensko gibanje v naravi (hoja, kole-
sarjenje), upoštevati aktivna ter ergonomska načela na delovnem mestu (dvižna miza, 
sedalo, miška), poskrbeti za primerno ležišče in vzglavnik ter za redne obiske masaže za 
sproščanje vratne muskulature. 

V primeru, če se bolečine v vratu v roku 14 dni ne umirijo ali se celo stopnjujejo, ne odla-
šajte z obiskom zdravnika. Prav tako ga obiščite, če se bolečemu vratu pridružijo tudi 
nevrološki izpadi, zamegljen vid, glavoboli, mravljinčenje v okončinah, pridružena bole-
čina v roki ali slabša moč v roki, vrtoglavica ali celo izguba kontrole nad mehurjem. Opo-
zorilni znaki za obisk zdravnika so tudi povišana temperatura, bruhanje in občutljivost 
na svetlobo. Nikar pa ne odlašajte niti, če ste bili udeleženi v prometni nesreči in čutite 
bolečino v vratu, lahko gre za poškodovana vretenca.
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Neoperativna dekompresijska terapija hrbtenice 
Po nekaterih podatkih kar 65 odstotkov 
aktivnega prebivalstva išče pomoč 
zaradi bolečin v hrbtenici. Onemogo-
čeno jim je normalno življenje in pogo-
sti so izostanki z dela.

Pomagajo tistim, ki jim ostane le 
še operacija 
Pogosto pri tem gre za hernijo diska, išias, 
degenerativne spremembe diska, artrozo 
majhnih sklepov (degenerativno obole-
nje sklepnega hrustanca) pa tudi spondi-
lolistezo (zdrs kranialnega vretenca glede 
na kavdalno vretence v smeri naprej, nazaj 
ali v stran) in skoliozo (deformacija, stran-
ski odklon hrbtenice od vertikalne osi). 
Bolnike s težavami v hrbtenici ob tem 
tarejo vrtoglavice in glavoboli ali pa čutijo 
neprijetne mravljince v rokah in nogah. 
Težave s hrbtenico lahko nastopijo tudi 
zaradi športnih poškodb. 

V vseh teh primerih lahko pomaga neo-
perativna dekompresijska terapija hrbte-
nice. Na Hrvaškem že dvajset let zdravijo 
s to neinvazivno metodo, od lanskega leta 
pa je na voljo tudi pri nas. 

Simptomatska terapija ne 
pomaga
Kot pove mag. fizioterapije Bernard Nikšić - 
Nado, direktor centra, so se za ustanovitev 
centra pri nas odločili zato, ker je veliko bol-
nikov v Zagreb prihajalo iz Slovenije. Zdaj, 
po enem letu, ugotavljajo, da bi tudi tu 
potrebovali več centrov, saj so potrebe 
velike. Po njegovih besedah k njim priha-
jajo bolniki, ki jim uradna medicina ni mogla 
pomagati in jim je preostala le še operacija. 
Bernard Nikšić je iskal metodo, ki bi poma-
gala pri težjih poškodbah hrbtenice, saj se 
ni strinjal s klasično fizioterapevtsko obrav-
navo težjih poškodb, predvsem hernije 
diska. Običajno se namreč tudi v teh prime-

rih priporoča simptomatska terapija, kot na 
primer ultrazvočna terapija, magnetna tera-
pija, elektroterapija in telesne vaje. Vendar 
pa te terapije nimajo dobrih rezultatov, saj 
zdravijo simptome in ne vzrokov. Kot pou-
darja Bernard Nikšič, je treba odstraniti 
vzrok bolečine, ki je v utesnjenosti živca. 

Razlika v tlaku dela čudeže
Kaj je torej neoperativna dekompresijska 
metoda? Gre za raztezanje hrbtenice z 
napravo, ki se imenuje ekstenzomat. Bol-
niki, ki pridejo k njim, se uležejo na posebno 
mizo, ki je opremljena z najsodobnejšo teh-
nologijo. Tam se hrbtenični predel hkrati 
greje in razteza. Gre za majhna raztezanja, 
milimeter ali dva se poveča razmik med 
hrbteničnimi vretenci, pri tem pa se poveča 
tudi tlak znotraj diska, razlika v tlaku pa 
povzroči, da se hrbtenično jedro, ki je izsto-
pilo iz hrbtenice in povzroča pritisk na 
živec, spet povleče nazaj. Po besedah Ber-
narda Nikšića se to lažje doseže pri akutnih 
in bolj svežih poškodbah in metoda je naj-
učinkovitejša v primeru poškodb diska. V 
kar 80 odstotkih bolnikov s takšno obrav-
navo dosežejo, da operacija ni več potrebna 
in bolečine izginejo.

Večletne težave so bile 
premagane
Vzdušje na terapijah je sproščeno in prijet-
no, sama obravnava pa traja kar 60 minut. 
Fizioterapevt se z bolnikom najprej teme-
ljito pogovori, natančno pregleda njegovo 
zdravstveno dokumentacijo in analizira sta-
nje. Kot pove Bernard Nikšić, zanj bolniki, 
ki se dan za dne m zgrinjajo pred ordina-
cijo, niso številke, ampak ljudje, ki potre-
bujejo pomoč, da bi se rešili protibolečin-
skih tablet in težav s hrbtenico.

Bolniki, ki prihajajo na obravnavo, obi-
čajno poročajo, da zaradi težav s hrbtenico 

trpijo že dolgo časa in da jim nihče ni mogel 
pomagati. Preostala jim je le še operacija. 
Protibolečinska terapija čez čas preneha 
delovati, saj se telo nanjo preprosto navadi. 
Po njej bolnik postane le omamljen, kar mu 
tablete dajejo lažen občutek, da manj boli. 
S kronično bolečino mora tako živeti in se 
prebijati iz dneva v dan. Kot že rečeno, v 
Nado centru zdravja jim z neoperativno 
dekompresijsko terapijo uspe pomagati v 
vsaj 80 odstotkih primerov. Bolečine se 
zmanjšajo že po nekaj tretmajih, mravljin-
čenje preneha in bolniki lahko spet nor-
malno dihajo, živijo in delajo. 

Tudi za otroke in pri vrtoglavicah
V Nado centru zdravja posebno pozornost 
namenjajo tudi otrokom, saj opažajo, da 
se pri nas nihče resno ne ukvarja z zdra-
vljenjem skolioze, zelo razširjeno defor-
macijo hrbtenice, ki kasneje lahko privede 
do resnih težav. Pregled in svetovanje za 
otroke izvedejo brezplačno. 

In še ena težava je, ki ji posvečajo pozor-
nost: vrtoglavice. Po besedah Bernarda 
Nikšića kar 80 odstotkov vrtoglavic izvira 
iz težav v vratnih vretencih. Ker ni opa-
znega patološkega stanja, jih ni mogoče 
diagnosticirati, posledično pa tudi ne učin-
kovito zdraviti. V Nado centru zdravja tudi 
to težavo uspešno zdravijo z neoperativno 
dekompresijsko terapijo. 
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 Neoperativna dekompresijska 
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 Treba je zdraviti vzrok, ne samo 
simptome. 
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 Pomagajo lahko 80 odstotkom 
bolnikov, ki pridejo k njim.
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Neoperativna Dekompresijska Terapija Hrbtenice (DTH) (raztezanje hrbtenice z ekstenzomatom) zdravi:

DTH - znanstveno dokazana kot najbolj učinkovita terapija pri degerativnih spremembah na hrbtenici.

√  bolečine v hrbtenici
√  diskus hernijo
√  spondilolistezo
√  skoliozo
√  mravljince v rokah in nogah

√  išias
√  degenerativne spremembe diska
√  vrtoglavico in glavobole
√  artrozo majhnih sklepov
√  športne poškodbe
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Tretjega junija obeležujemo svetovni dan 
bolezni ven. Poimenovanje kronična venska 
bolezen zajema celoten spekter kliničnih 
znakov in simptomov, ki jih povezujemo z 
venami, od občutka težkih in utrujenih nog 
brez kakršnih koli vidnih sprememb pa do 
obsežnih in več let prisotnih venskih razjed. 
Gre za izjemno pogosto bolezen, ki priza-
dene več kot polovico odraslega prebival-
stva. Ob letošnjem dnevu bolezni ven smo 
se pogovarjali z dr. Vesno Breznik, dr. med., 
spec. dermatovenerologije z UKC Maribor, 
ter dr. Alenko Borovničar, dr. med., z NIJZ.

Avtorica: Alja Možej

Kronična venska bolezen (KVB) je bolezen 
v spodnjih okončinah, ki zaradi motenj v 
venskem žilju prizadene povrhnje vene v 
nogah. Te postanejo sčasoma bolj toge, nji-
hova stena oslabi in posledično je oviran 
dotok krvi proti srcu, tudi zaradi onesposo-
bljenosti in nezmožnosti ustreznega delo-
vanja zaklopk v teh venah, ki sicer olajšajo 
dotok krvi proti srcu. Bolezen ima kronični 

potek, ki zahteva dolgotrajno zdravljenje. 
V začetni fazi se kaže kot občutek težkih 
nog, topa ali pekoča bolečina v nogah, ote-
kanje ali nočni krči v nogah, v napredovali 
fazi bolezni pa se pojavijo razjede, poja-
snjuje dr. Borovničar. 

KVB je posledica povišanega 
tlaka v venah
»Do bolezenskih procesov v venskih stenah 
in zaklopkah, ki vodijo v napredovanje simp-
tomov in znakov KVB, prihaja zaradi poviša-
nih tlakov v venah – venske hipertenzije,« 

razloži dr. Breznik. »Do venske hipertenzije 
lahko pride zaradi treh dejavnikov: motnje v 
delovanju venske črpalke, popuščanja (insu-
ficience) ali ovire (obstrukcije) ven ali kombi-
nacije teh treh vzročnih dejavnikov. Vensko 
črpalko predstavlja krčenje golenskih mišic 
med hojo. Zato pri osebah, ki dolgo sedijo 
ali stojijo, npr. pri bolnikih na invalidskih 
vozičkih in potnikih na dolgih poletih, prihaja 
do oteklin nog ali goleni. Do venske hiper-
tenzije pride tudi, če obstajajo ovire pri vra-
čanju venske krvi proti srcu, npr. zaradi krv-
nih strdkov v globokih ali povrhnjih venah 

Polovica odraslih ima  
težave z venami

A  KVB v največji meri (do pri 85 % 
bolnikov) povezujemo z dednostjo.

B  Pri starosti nad 60 let se s to 
boleznijo sooča okoli 80 % oseb.

C  Toplejše vreme lahko bolnikom s 
krčnimi žilami povzroča izrazitejše 
simptome.

Dr. Vesna Breznik, dr. med., spec. dermatovenerologije

Mednarodna klasifikacija CEAP klinične znake KVB razvršča v sedem razredov: C0-C6, 
pri čemer je C0 brez vidnih ali tipljivih znakov.
C1: Teleangiektazije ali retikularne vene
Teleangiektazije so razširjene, pajkasto ali metličasto oblikovane vene s premerom manj 
kot en milimeter. Retikularne ali mrežaste vene so zavite, modrikaste podkožne vene s 
premerom manj kot tri milimetre, ki kažejo na prizadetost stranskih vej debelih ven 
goleni – velike in male safene. 
C2: Krčne žile ali varice
Krčne žile so zavite podkožne vene s premerom več kot tri milimetre. So odraz spre-
memb na veliki in mali safeni.
C3: Oteklina
Oteklina kaže na presežek tekočine v koži in podkožnih tkivih.
C4: Kožne spremembe (hiperpigmentacije, ekcem, lipodermatoskleroza)
Hiperpigmentacija je rjavkasto obarvanje kože, do katerega pride zaradi prestopanja 
rdečih krvničk skozi žilno steno in kopičenja v koži. Ekcem je vnetje kože, ki se kaže kot 
rdečina, včasih tudi kot mehurčki in rosenje, v kasnejši fazi pa z luščenjem. Lipoderma-
toskleroza se pojavi ob dlje časa trajajočem vnetju, ki povzroči brazgotinjenje kože in 
podkožja. Navadno napoveduje golensko razjedo.
C5: Kožne spremembe, opisane pri razredu 4 in zaceljena venska razjeda 
C6: Zgoraj omenjene kožne spremembe in aktivna venska razjeda
Venska razjeda navadno nastane v predelu notranjega gležnja. Dno razjede je rdeče in 
vlažno, če pa je pokrita s slojem odmrlega tkiva, je rumene barve. Če se na rani začno 
razmnoževati bakterije, to lahko vodi do okužbe. 
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(globoka venska tromboza ali povrhnji trom-
boflebitis) ali pritiska povečanih bezgavk ali 
tumorjev na vene od zunaj. Najpogostejši 
vzrok za primarne varikozne vene (varice) pa 
je popuščanje venske stene zaradi genetske 
motnje veziva – (kolagena), ki povzroča ohla-
pnost venske stene in zaklopk. Venska hiper-
tenzija preko vnetja uničuje vensko steno in 
zaklopke in tu se pojavi začaran krog, ki dol-
goročno privede do kliničnih sprememb na 
koži (stazni dermatitis, lipodermatoskleroza, 
razjeda).« 

Natančen mehanizem nastanka vnetja in 
propada venske stene in zaklopk še ni poznan, 
pove dr. Breznik. »Obstajajo tri teorije. Do 
vnetja naj bi prihajalo zaradi odtekanja veli-
kih molekul, med njimi tudi fibrinogena, iz 
katerega se tvorijo t. i. fibrinski zamaški, ki 
zmanjšujejo prekrvavitev tkiva, skozi razšir-
jene kapilare v tkivo; lokalnega pomanjkanja 
rastnih faktorjev in citokinov, ki so pomembni 
za zagotavljanje ravnovesja in celovitosti 
kože; počasnega toka ter ujetja rdečih in belih 
krvničk, ki povzročata zamašitev kapilar, kar 
skupaj s sproščanjem toksičnih snovi in vne-
tnih citokinov iz levkocitov vodi v vnetje in 
propad tkiva.«

Zdravljenje
Zdravljenje KVB zajema prilagoditev bolni-
kovega življenjskega sloga, kompresijsko in 
medikamentozno zdravljenje in znotrajžilne 
ter klasične kirurške metode, našteje dr. 
Breznikova.

Priporočila za življenjski slog pri KVB teme-
ljijo na telesni dejavnosti, vzdrževanju normal-
nega indeksa telesne mase, hlajenju in dvigu 
vznožja med počitkom (podnevi dvig nog za 
30° in ponoči dvig vznožja postelje za 10–15 
cm). Prilagoditve življenjskega sloga so vsem 
dostopne in poceni ter omogočajo vpliv bol-
nika na upočasnitev napredovanja te kronične 
bolezni, poudarja dr. Breznikova. Gimnastične 
vaje in raznolike športne dejavnosti (hoja, tek, 
plavanje, kolesarjenje, smučanje, ples), s kate-
rimi se aktivira mišična črpalka goleni, lahko 
bolniki izvajajo doma. Splošno znano je, da 
30 minut telesne dejavnosti trikrat tedensko 
pomembno podaljša življenjsko dobo. Pri bol-
nikih s KVB je koristna tudi fizioterapija, ki 
vključuje razgibavanje gležnjev, saj ti lahko 

postanejo slabše gibljivi zaradi kroničnega 
vnetja in otrdelosti kože in podkožja (lipoder-
matoskleroza). Ročne limfne drenaže in druge 
masaže imajo lahko ugoden, čeprav kratko-
trajen učinek na zmanjšanje otekline. K ohra-
njanju zdravih ven lahko prispeva tudi knaj-
panje, saj se pod vplivom izmeničnega gibanja 
v topli in hladni vodi žile krčijo in širijo, s čimer 
se ohranja njihova elastičnost, hkrati pa ugo-
dno deluje na celoten srčno-žilni in imunski 
sistem telesa. Savnanje in masaža v vročih 
kopelih niso popolnoma odsvetovani, se pa 
priporoča ležeči položaj in hlajenje nog z 
mrzlo vodo ob koncu takšnega razvajanja.

»Kompresijsko zdravljenje je temelj flebo-
loškega zdravljenja in ga največkrat izvajamo 
z različnimi tipi medicinskih kompresijskih 
nogavic, povoji in sodobnejšimi trakovi na 
ježke. Imamo trdne znanstvene dokaze, da 
je kompresija učinkovita pri celjenju in pre-
prečevanju ponovitve venskih razjed, nepo-
sredno po operaciji krčnih žil, za zmanjševa-
nje simptomov (napetost, bolečine, krči v 
mečih, težke noge) in znakov KVB, za akutno 
zdravljenje globoke venske tromboze (sku-
paj z antikoagulacijskimi zdravili), pa tudi za 
preprečevanje in zdravljenje posledičnega 
potrombotskega sindroma,« razloži dr. Bre-
znikova. »Prav tako je kompresijsko zdravlje-
nje temeljno pri zdravljenju zadnjega stadija 
KVB – kroničnih venskih razjed. Poleg tega 
je za celjenje venskih golenjih razjed 
pomembno redno in natančno umivanje s 
pitno vodo, milom in gazo ter uporaba oblog, 
ki omogočajo vlažno celjenje, se ne lepijo na 
razjedo ter tako bolnikom povzročajo manj 
bolečin med prevezi.« 

»Čeprav venske razjede veljajo za manj 
boleče od arterijskih, v praksi vidimo tudi 
primere bolnikov, ki poleg hude nociceptivne 
bolečine razvijejo tudi nevropatsko bolečino 
in potrebujejo kombinirano analgetično zdra-
vljenje,« svoje praktične izkušnje opiše dr. Bre-
znikova. »Svetujemo, da bolniki ob rednem 
protibolečinskem zdravljenju vzamejo doda-
tni odmerek analgetika eno uro pred preve-
zom, da se lahko opravi temeljito čiščenje raz-
jede. Za zmanjšanje simptomov, oteklin, vnetja 
in uspešno celjenje venskih razjed so na voljo 
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različna venoaktivna zdravila, pri čemer 
imamo najtrdnejše dokaze za flavonoide, ki 
jih bolniki jemljejo v obliki tablet in so naju-
činkovitejši, če jih uporabljamo skupaj s kom-
presijskim zdravljenjem.«

Za zdravljenje popuščanja povrhnjih in pre-
hodnih ven se v zadnjih desetletjih vse pogo-
steje uporablja manj invazivne – znotrajven-
ske metode, ki so učinkovite in omogočajo 
ambulantno zdravljenje ter hitrejšo vrnitev 
bolnika v ustaljen življenjski ritem. Med zno-
trajvenskimi načini zdravljenja povrhnjih in 
prehodnih varic se najpogosteje uporabljata 
laserska in radiofrekvenčna ablacija, redkeje 
pa zapiranje lumna bolnih ven s peno, paro 
ali mehansko-kemično metodo. V nekaterih 
anatomskih primerih in ko znotraj vensko zdra-
vljenje varic ni dostopno, še vedno prihajajo 
v poštev klasične kirurške metode. Razvijajo 
pa se tudi različne metode rekonstrukcije ven-
skih zaklopk za zdravljenje popuščanja glo-
bokih ven, ki jih za zdaj redko uporabljamo, 
saj je njihova učinkovitost vprašljiva, zaključi 
dr. Breznikova. 

Po besedah dr. Borovničarjeve KVB v 
največji meri (do pri 85 % bolnikov) 
povezujemo z dednostjo pa tudi s sta-
rostjo, stoječimi poklici ter dolgotraj-
nim sedenjem. Dejavniki tveganja so še 
jemanje oralnih kontracepcijskih sred-
stev, debelost in pomanjkanje telesne 
dejavnosti. KVB se pojavlja pri obeh 
spolih, je pa trikrat pogostejša pri žen-
skah. Njena pojavnost narašča s staro-
stjo, pri starosti nad 60 let se sooča s to 
boleznijo okoli 80 % oseb. V Sloveniji je 
na letni ravni skupaj opravljenih okoli 
34.000 pregledov zaradi te bolezni.

Kako poleti blažiti težave s 
krčnimi žilami?
Toplejše vreme lahko bolnikom z vari-
cami povzroča izrazitejše simptome, kot 
jih imajo sicer v hladnejšem vremenu, 
razloži dr. Breznikova. V poletnem vro-
čem vremenu se kožne kapilare in vene 
namreč fiziološko razširijo z namenom 
termoregulacije – hlajenja. Pri bolnikih 
z vensko hipertenzijo prihaja do izrazi-
tejše razširitve kapilar in posledičnega 
prestopanja tekočine in drugih snovi v 
tkivo, kar privede do močnejše simpto-
matike kot pri osebah z zdravimi venami. 
Zato je poleti koristno plavanje v hladni 
vodi in druge športne dejavnosti zjutraj 
ali zvečer, načrtovanje dejavnosti sredi 
dneva v klimatiziranih prostorih, nošnja 
ravnih podplatov ali nizkih pet, ki omo-
gočajo boljše delo golenske mišične 
črpalke in uživanje zadostnih količin 
tekočin, svetuje dr. Breznikova.
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Vsak drugi torek v mesecu maju obeležu-
jemo evropski dan ozaveščanja o možgan-
ski kapi, letos je bil to 11. maj. Ob tej prilo-
žnosti je Društvo za zdravje srca in ožilja z 
namenom ozaveščanja javnosti pripravilo 
novinarski dogodek. Na njem so spregovo-
rili prim. Matija Cevc, dr. med., iz KO za 
žilne bolezni, UKC Ljubljana, in predsednik 
Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, 
Štefan Mally, dr. med., spec. urg. med., iz 
Nujne medicinske pomoči, ZD dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Mateja Verdinek, dr. med., 
specialistka interne medicine, iz Splošne 
bolnišnice Jesenice, dr. Matija Zupan, dr. 
med., specialist nevrolog, iz Nevrološke 
klinike, UKC Ljubljana, in doc. dr. Nika 
Goljar, dr. med., z Univerzitetnega rehabi-
litacijskega inštituta Republike Slovenije 

– Soča.

Avtorica: Adrijana Gaber

Možganska kap je tretji najpogostejši vzrok 
smrti pri nas, so povedali na omenjenem 
dogodku. Vsako leto zabeležimo več kot 
4.000 primerov možganske kapi, kar je več 
kot deset dnevno. Približno 30 % ljudi utrpi 
možgansko kap v aktivnem delovnem obdo-
bju. 40 % bolnikov ima po možganski kapi 
zmerne težave, 15–30 % pa hujše težave pri 
funkcioniranju, več kot polovica jih potrebuje 
pomoč pri izvajanju najosnovnejših dnevnih 
dejavnosti. 

Kakšna je pot bolnika z možgansko kapjo, 
ko vsaka minuta šteje? Je zagotovljena opti-
malna obravnava teh bolnikov, kaj bi lahko 
izboljšali, da bodo rezultati zdravljenja čim 
boljši in tudi rehabilitacijska pomoč pravo-
časna in ustrezna?, so vprašanja, na katera so 
odgovarjali govorci. 

Prim. Matija Cevc je za začetek povedal, 
da je najpomembnejša preventiva pred 
nastankom možganske kapi zdrav način življe-

nja, ki naj se začne čim bolj zgodaj v življenju 
posameznika: »Brez kajenja, znati se moramo 
sproščati in omiliti stres, vzdrževati ustrezno 
telesno težo, vsak dan se vsaj 30 minut gibati, 
jesti več sadja in zelenjave, omejiti vnos soli, 
maščob in sladkorja. Zelo pomembne so redne 
kontrole dejavnikov tveganja, npr. kontrolira-
nje krvnega tlaka, krvnih maščob in krvnega 
sladkorja ter srčnega utripa.« 

Verjetnost, da se bomo znašli v bližini obo-
lelega, je razmeroma velika, je še povedal dr. 
Cevc, saj se večina možganskih kapi zgodi v 
domačem okolju. »Zato se ne ustrašimo, 
ampak ukrepajmo. Možgansko kap moramo 
hitro prepoznati. Ob možganski kapi nas 
samih ali pri drugi osebi je treba ukrepati 
hitro in pravilno. Ne smemo čakati, da bodo 
pomagali drugi. Uspešnost zdravljenja je 
odvisna predvsem od hitrosti prevoza bol-
nika v najbližji zdravstveni center.«

Še vedno možne izboljšave in 
optimizacija
Za uspešno zdravljenje s čim manj posledi-
cami je najpomembnejši čim krajši čas od 
nastanka znakov kapi do bolnišničnega zdra-
vljenja s topljenjem ali odstranitvijo krvnih 
strdkov iz zamašenih žil v možganih. Šte-
fan Mally, dr. med., spec. urg. med., je 
povedal, da je pravočasnih urgentnih prevo-
zov z reševalnimi vozili izvedenih v manj kot 
v polovici primerov. »Tako imenovana veriga 
preživetja ima več členov, začenši s prepo-
znavo znakov možganske kapi, aktiviranje 
nujne medicinske pomoči, začetna terenska 
oskrba bolnika in urgentni transport ter bol-
nišnična obravnava in zdravljenje. Pri vsakem 
od njih so mogoče izboljšave in optimizacija, 
a žal sta še vedno najšibkejša prva člena 
verige. Prepogosto ugotavljamo, da ob blago 
izraženih znakih možganske kapi ljudje 
čakajo, da se bo stanje spontano izboljšalo, 
znake kapi pripisujejo drugim prehodnim 
zdravstvenim težavam ali pa odlašajo s takoj-
šnjim obiskom zdravnika. Večja ozaveščenost 

o znakih možganske kapi in nemuden klic na 
številko 112 sta izrednega pomena za uspe-
šno zdravljenje,« je poudaril dr. Mally.

Ali se je čas nujnih intervencij kaj podalj-
šal v času epidemije covida-19? Na splošno 
se je dostopni čas nujnih intervencij zaradi 
priprave reševalnih vozil in oblačenja osebne 
varovalne opreme pri bolnikih s sumom na 
okužbo covid za nekaj minut podaljšal, zaradi 
varnosti osebja helikopterskih ekip nujne 
medicinske pomoči pa tudi ni mogoč prevoz 
covidno okuženih bolnikov s helikopterjem. 
Pri bolnikih z možgansko kapjo v večini pri-
merov ni suma na hkratno covidno okužbo, 
zato se intervencije izvajajo brez pomemb-
nih odstopanj kot pred pandemijo.

Kako se začne obravnava 
možganske kapi? 
Mateja Verdinek, dr. med.: »Obravnava se 
v urgentni internistični ambulanti začne s kli-
cem s terena, da peljejo bolnika z nevrolo-
škim izpadom. V tem času je treba pridobiti 
čim več podatkov, predvsem pa je pomem-
ben čas nastanka in pridružene bolezni ter 
morebitno jemanje zdravil. Zelo pomemben 
izvor podatkov so poročanja očividcev, svoj-
cev. Po prihodu v ambulanto se bolniku izme-
rijo vitalni kazalci, nastavi venski kanal, 
odvzame kri za preiskave, nato gre na slika-
nje CT.« Praviloma se odločijo za slikanje mož-
ganov in možganskega žilja. Slike nato 
pošljejo po sistemu TeleKap v UKC Ljubljana, 
na Nevrološko kliniko, hkrati jih prejme v odči-
tek specialist radiolog. Na osnovi pridoblje-
nih podatkov bolnika prek kamere pregleda 
nevrolog, oceni težo prizadetosti, nato, če ni 
zadržkov, odredi topljenje strdkov (trombo-
lizo) ali se odloči za premestitev na nevrolo-
ško kliniko, kjer lahko nekatere strdke tudi 
mehansko odstranijo. Zdravljenje s trombo-
lizo se začne takoj. 

Kot je povedala dr. Verdinek, bolnike, ki 
imajo na posnetkih CT že vidne posledice kapi, 
sprejmejo na oddelek za čim bolj zgodnjo 
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rehabilitacijo in uvedbo zdravljenja, s katerim 
poskušajo preprečiti ponovne dogodke. Dr. 
Verdinek je še pojasnila, da se za zdravljenje s 
topljenjem strdka lahko odločijo v času štirih 
ur in pol. »Če v tem času bolnik ne pride do 
diagnostike, je žal zamuda predolga in ob 
poskusu topljenja lahko pride do možganske 
krvavitve.« Dostopnost do naprednejših sli-
kovnih metod bi omogočila podaljšanje tega 
časovnega okna do devet ur, vendar take dia-
gnostike v večini splošnih bolnišnic ni na voljo. 

Sistem TeleKap
Nevrološka klinika v Ljubljani se v obravnavo 
bolnikov z možgansko kapjo vključuje na 
sekundarni ravni za osrednjo Slovenijo, na ter-
ciarni ravni pa za celotno državo. Hkrati je pri 
njih vzpostavljen center mreže TeleKap, v 
katero so zajete vse splošne bolnišnice v državi. 
Dr. Matija Zupan je pojasnil način delovanja 
telemedicine, tudi v času epidemije. »S pomo-
čjo telemedicine že od leta 2014 obravnavamo 
bolnike z možgansko kapjo brez nujne nepo-
sredne prisotnosti nevrologa. V zaostrenih pan-
demičnih razmerah zagotavljamo nemoteno 
oskrbo tudi najzahtevnejšim bolnikom z mož-
gansko kapjo. Pandemija je sicer privedla do 
podaljšanja časa obravnave bolnikov zaradi 
nujnega upoštevanja zaščitnih ukrepov. V 
prvem pandemičnem valu smo opažali manj 
obravnavanih bolnikov, od lanskega poletja 
dalje pa je njihovo število podobno tistemu 

pred pandemijo. Bolniki, ki ob covidu-19 utr-
pijo možgansko kap, imajo največkrat pridru-
žena številna obolenja oziroma prisotne dejav-
nike tveganja za možgansko-žilne bolezni. 
Možen, a zelo redek pojav krvnih strdkov po 
cepljenju proti covidu-19 na neobičajnih 
mestih, kot so možganske vene in venski sinusi, 
je zelo vznemiril javnost. Doslej takšnega 
zapleta na nevrološki kliniki še nismo obrav-
navali. Ocenjujejo, da je tveganje za možgan-
sko kap ob prebolevanju covida-19 pomembno 
večje kot po cepljenju,« je še poudaril dr. Zupan.  

Dobra rehabilitacija – boljši izidi 
zdravljenja
Doc. dr. Nika Goljar, dr. med., je povedala, 
da se rehabilitacijski postopki izvajajo v aku-
tni bolnišnici, na oddelkih za podaljšano bol-
nišnično zdravljenje, na rehabilitacijskih 
oddelkih, v ambulantnih rehabilitacijskih 
službah, patronažni službi in povsod drugod, 
kjer obravnavajo bolnike po možganski kapi. 
Žal zmogljivosti teh služb v slovenskem pro-
storu niso zadostne in številni bolniki po pre-
boleli možganski kapi so imeli pomanjkljivo 
rehabilitacijo že pred pandemijo covida-19. 
»V času pandemije je dostop do rehabilita-
cijske oskrbe povsod po svetu pomembno 
zmanjšan, podaljšujejo se čakalne dobe na 
obravnavo in urniki terapij, povečujejo se 
obremenitve svojcev bolnikov,« je dejala dr. 
Goljar in zagotovila, da v Sloveniji skušajo 

rehabilitacijske storitve kar se da nemoteno 
izvajati. Ob številnih zahtevah, povezanih s 
preprečevanjem širjenja okužb, so rehabili-
tacijske obravnave usmerjene predvsem v 
doseganje specifičnih rehabilitacijskih ciljev. 
Kljub nekoliko krajšim rehabilitacijskim 
obravnavam pa po besedah dr. Goljar dose-
gajo primerljive izide rehabilitacije. Po dogo-
vorih z ZZZS postopno ustvarjajo tudi pogoje 
za telerehabilitacijske storitve. 

Več ljudi bo znalo prepoznati znake možgan-
ske kapi in pravilno ukrepati, milejše bodo 
posledice za obolele. K temu lahko pripomo-
rejo tudi delavnice o možganski kapi, ki jih Dru-
štvo za zdravje srca in ožilja organizira za dijake 
na slovenskih srednjih šolah. Društvo ponovno 
poziva šole, da se obrnejo nanje, ko bodo 
želele, da izvedejo delavnico tudi pri njih. 

GROM
Najbolj preprosto in zanesljivo prepo-
znamo znake kapi s pomočjo besede 
GROM:
G – govor (prizadet govor)
R – roka (delna ali popolna ohromelost 
ene roke)
O – obraz (povešen ustni kot – asimetrija 
obraza)
M – minuta (takoj pokliči 112)

POKLIČI 112
Boehringer Ingelheim RCV
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana – Črnuče

Informacijsko gradivo za javnost
PC-SL-100216

Datum priprave: april 2020

PREPOZNAJ ZNAKE

GROM
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Nastopili so poletni meseci, ko večji del 
dneva preživimo na prostem, bodisi ob igri, 
športnih aktivnostih ali iskanju sončnih 
žarkov. Medtem ko se brezskrbno gibljemo, 
uživamo v pikniku ali se predajamo igri z 
najmlajšimi, pa moramo biti pozorni tudi 
na manjše in večje nesreče, ki se nam lahko 
pripetijo. Čudovitega sončnega popol-
dneva v hribih se lahko kaj hitro spomi-
njamo po žuljavih nogah, poležavanja na 
bližnjem travniku pa po čebeljem piku. 
Preden zakurite žar ali obujete težke poho-
dniške čevlje, si zato preberite nekaj nasve-
tov, kako ravnati v primeru ran, prask, ope-
klin, pikov in žuljev. 

Avtorica: Nika Arsovski

Rana je izraz, s katerim označujemo prekini-
tev celovitosti kože, kožnega tkiva. Koža je 
največji organ človeškega telesa, obenem pa 
tudi najtežji. Naše telo varuje pred zunanjimi 
vplivi, saj ščiti notranje organe pred poškod-
bami in preprečuje vdor mikrobov v telo. 
Sestavljena je iz treh plasti: povrhnjice, 
usnjice in podkožja. Koža je čutilo, s pomo-
čjo katerega zaznavamo svet, prav zaradi 
svoje vloge je pogosto predmet poškodb, ran. 
Slednje glede na potek celjenja delimo na 
akutne in kronične. Akutne rane so posledica 
delovanja zunanje sile, mednje štejemo pra-
ske, ureznine, opekline … na njihovem mestu 
se običajno po dveh tednih celjenja oblikuje 
brazgotina. Zdravljenje kroničnih ran je dol-
gotrajnejše, saj je proces celjenja zaustavljen, 
vse dokler ne odpravimo motnje, ki le tega 
blokira. V to skupino uvrščamo preležanine, 
diabetične rane, arterijsko razjedo … 

Rane in praske
Najpogostejše so površinske rane, ki jih obi-
čajno brez težav oskrbimo kar sami. Različne 
površinske praske in odrgnine lahko v nekaj 

minutah oskrbimo doma, potrebujemo le 
nekaj osnovnih pripomočkov in malo spre-
tnosti. Za začetek si očistimo roke z milom, 
saj na ta način preprečimo stik bakterij in 
nečistoč z rano. Če v bližini nimamo vode in 
mila, si roke lahko umijemo tudi z antiseptič-
nimi vlažilnimi robčki, roke lahko zaščitimo 
tudi z rokavicami za enkratno uporabo, če so 
te na dosegu roke. Poškodovano mesto pre-
vidno očistimo, za kar uporabimo milo in 
čisto vodo, če je mogoče, pa kar fiziološko 
raztopino. V naslednjem koraku obolelo 
mesto previdno osušimo in ga, če je to 
potrebno, zaščitimo z oblogo za oskrbo rane, 
s čimer preprečimo vdor bakterij. Rano lahko 
za hitrejše celjenje oskrbimo tudi z antisep-
tično kremo, ki pospešuje celjenje površin-
skih ran in preprečuje okužbo. Rane se v 
večini primerov ob pomoči celičnih procesov 
zacelijo same, kadar je sposobnost celjenja 
oslabljena, je potrebna dodatna pomoč. V 
primeru globljih ran in spremljajoče krvavi-
tve je postopek oskrbe nekoliko drugačen. 
Rano pod tekočo vodo spiramo med pet in 
deset minut, saj s tem odstranimo umazanijo 
in bakterije. Če je treba, z gazo, ki smo jo pred 
tem namočili v vodi, očistimo kožo okrog 
same rane. Poškodovani predel dobro osu-
šimo s čisto krpo ali sterilno gazo, nato pa ga 
pokrijemo s primerno oblogo za rane. Pri tem 
se odsvetuje uporaba klasične gaze, ki se 
lahko hitro izsuši ter sprime s samo rano, zato 
lahko ob menjavi pride do raztrganja novo-
nastalega tkiva, ki se je vraslo med nitke gaze, 
kar oteži samo celjenje. Gaze rane pogosto 
tudi ne zaščitijo dovolj, saj prepuščajo izločke 
in bakterije. Za zaščito rane so tako primer-
nejše posebne obloge, ki se ne primejo s tki-
vom, poleg tega jih ni treba menjavati tako 
pogosto, zaradi česar ne motijo celjenja. Če 
gre za večjo in globljo rano, posledica katere 
je izguba posamične funkcije dela telesa, kot 
je premikanje prstov ali hoja, je potreben 
obisk zdravnika. Četudi na koži posebnosti 
ni videti, gre lahko za težjo poškodbo. 

Žulji in afte
Ob začetku sezone, ko po daljšem času spet 
obujemo športne copate ali smuknemo v pre-
tesne čevlje, lahko kaj hitro začutimo nepri-
jetne posledice v obliki žuljev. Ti nam kvarijo 
užitek ob telesni aktivnosti, s primerno 
oskrbo pa kaj hitro izginejo. Za začetek žulj 
pod curkom vode spiramo nekaj minut, nato 
pa predel dobro izsušimo, razkužimo in zava-
rujemo z obližem, ki pospeši vlažno celjenje. 
Ti obliži vpijajo tekočino iz žulja in omogo-
čajo nastanek plasti, ki rano zaščiti in celi. Pre-
prečijo tudi nadaljnji pritisk, ki bi lahko kožo 
poškodoval in povzročil bolečino. Žuljev ne 
predirajte, če niso pretirano boleči in vas ne 
ovirajo, prav tako ne odstranjujte zunanjih 
plati kože, saj lahko to privede do okužbe. Če 
vas žulj močno boli in ga želite na vsak način 
predreti, uporabite sterilno iglo. Le to držite 
vzporedno s kožo, tekočino, ki izteče pri 
predrtju, pa vpijte v sterilno kompreso. Zatem 
žulj zaščitite z obližem. Čez nekaj dni s 
škarjicami odstranite tudi kožo, ki prekriva 
žulj. Tudi afte, ki se oblikujejo v naših ustih, 
niso nič kaj prijetne. Da pospešimo njihovo 
celjenje, uporabimo tekočino za izpiranje oz. 
pripravke, ki tvorijo tanek film na sami povr-
šini. Na ta način afto zaščitimo pred zuna-
njimi vplivi, posledično pa se zmanjša tudi 
bolečina v naših ustih in pospeši celjenje.

Modrice
Nepazljivost pri gibanju v naravi ali urejanju 
doma lahko hitro privede do udarca, posle-
dica je boleča modrica na naši koži. Gre za 
milo obliko notranje krvavitve, ki je posledica 
sprostitve manjše količine krvi v mehka tele-
sna tkiva. Modrice v večji meri niso nevarne. 
»Modrice, ki se nam pojavljajo, lahko po 
poškodbi, običajno niso nevarne. Modrice, ki 
se pojavljajo spontano, pa pomenijo krhkost 
žilne stene in so lahko znak za druge bole-
zni,« potrjuje prim. dr. Tanja Planinšek Ruči-
gaj, dr. med., višja svetnica, specialistka der-
matovenerologije. Udarjenemu predelu 

Prva pomoč za  
poletne dni

A  Rano pod tekočo vodo spiramo 
med pet in deset minut, da 
odstranimo umazanijo in bakterije.

B  Žuljev ne predirajte, če niso 
pretirano boleči in vas ne ovirajo.

C  Opekline druge in tretje stopnje 
zahtevajo strokovno oskrbo, 
opekline prve stopnje pa praviloma 
lahko oskrbimo sami.
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privoščite dobro mero počitka, lahko pa ga 
hladite tudi s hladnimi obkladki, a ne več kot 
deset minut skupaj. Če sumite, da je modrica 
znak resnejše poškodbe, ne odlašajte z obi-
skom zdravnika. Ob pogostem pojavljanju 
modric in njihovi vse večji intenzivnosti se 
zglasite pri osebnem zdravniku. 

Ureznine
Ob rokovanju z nožem, pri delu na vrtu ali v 
kuhinji se kaj hitro lahko tudi urežemo. 
Manjše ureznine lahko oskrbimo že sami, če 
pa se krvavitev ne ustavi, rana pa je globoka 
in velika, bo potreben obisk zdravnika. Stro-
kovna pomoč bo potrebna tudi v primeru, 
ko se rana zagnoji ali pa se pojavijo znaki 
okužbe. Površinske ureznine, pri katerih se 
krvavitev hitro ustavi, najprej primerno raz-
kužimo, očistimo in sterilno povijemo. Če v 
rani ostanejo delci, jo namilimo z običajnim 
tekočim milom in speremo pod mlačno 
vodo. Če se urežemo z zarjavelim predme-
tom, bo potrebna tudi zaščita proti tetanusu. 
Praviloma vsaka rana, globlja od pol centi-
metra in daljša od dveh centimetrov, zah-
teva oskrbo zdravnika, predvsem zaradi 
možnosti okužbe in potrebne zaščite proti 
tetanusu. Za okužbo so dovolj že bakterije, 
prisotne v prahu ali na tleh, pogosto je bak-
terija Clostridium tetani prisotna v živalskih 
iztrebkih. 

Opekline
Opeklinske rane se delijo na tri stopnje. Za 
opekline prve stopnje, ki so kot edine pri-
merne za samooskrbo, je značilna le pordela 
koža, bolečina je zmerna, mehurjev pravi-
loma ni. V drugo stopnjo sodijo opekline, pri 
katerih se pojavijo tudi boleči mehurji, koža 
se na posamičnih mestih lahko zadebeli. Pri 
opeklinah tretje stopnje pa gre za poškodbo 
celotne debeline kože, prepoznamo jih po 
usnjatem videzu kože in svetlejših področjih. 
Opekline druge in tretje stopnje zahtevajo 
strokovno oskrbo, opekline prve stopnje pa 
praviloma lahko oskrbimo sami. Prvo pravilo 
je, da v vseh primerih opeklinskih ran najprej 
odstranimo povzročitelja. Če je opeklina 
posledica stika z vročo tekočino ali kemika-
lijo, mokra oblačila čim prej odstranimo. Če 
se je oblačilo prilepilo na kožo, ga ne odstra-
njujemo. V naslednjem koraku poškodovano 
mesto ohladimo pod mrzlo tekočo vodo, ki 
pa ne sme biti ledena, saj s tem povzročimo 
omrzline, ki poškodbo tkiva le še poslabšajo. 
Curek vode naj ne bo premočan. Ko opeklino 
ohladimo, lahko za hitrejše celjenje kože 
nanesemo pripravek, ki vsebuje lokalni ane-
stetik, saj poleg ublažitve bolečine vlaži rano 
in spodbuja celjenje. Po potrebi rano zava-
rujemo. Če gre za opeklino prve stopnje in 
po enem tednu ne opazimo izboljšanja, je 
potreben obisk zdravnika. Prav tako zdrav-
niško pomoč poiščite, kadar gre za opekline 
večjega obsega ali opekline na predelih, kot 
so obraz, roke, noge, dimlje. K zdravniku se 
napotite tudi, če se opeče otrok, mlajši od 
dveh let.  

Ugrizi
Največ ugrizov povzročijo psi in mačke, na 
potovanjih pa nas lahko ugrizne tudi kakšno 
bolj eksotično bitje. Manjše ugriznine sicer 
niso smrtno nevarne, medtem ko je pri večjih 
lahko ogroženo tudi življenje. Pri ugrizu je 
večje tudi tveganje za prenos bolezni, kot sta 
steklina in tetanus. Najbolj v nevarnosti so 
otroci, saj gre v njihovih primerih za hujše 
poškodbe kot pri odraslih. S sterilno gazo oči-
stimo okolico ugriza, saj s tem odstranimo 
slino, samo rano pa pustimo nekaj minut 
krvaveti, ker se s tem izločijo mikrobi in uma-
zanija. Mesto ugriza nato temeljito izpiramo 
s tekočo vodo ter zaustavimo krvavitev, v 
naslednjem koraku pa zavarujemo s sterilno 
oblogo in se napotimo k zdravniku. »Pri ugri-
zih je treba obiskati zdravnika, kadar se poja-
vijo rdečina, bolečina, oteklina okrog mesta 
ugriza. Ti znaki nakazujejo, da je prišlo do 
okužbe oziroma posledično vnetja. Takrat 
bomo morda potrebovali celo antibiotik. 
Takoj ob ugrizu pa je treba mesto sprati z mil-
nico pod toplo vodo. Po možnosti tudi raz-
kužimo,« pojasnjuje dr. Planinšek Ručigaj in 
poudari, da bo v nekaterih primerih potrebna 
nadaljnja obravnava. »Nevarni so ugrizi živali, 
ki imajo tanke zobe, saj globlje v tkivo zane-
sejo bakterije. Tudi človeški ugriz je zelo neva-
ren, zaradi številnih bakterij, ki jih imamo lju-
dje v ustih.« Kadar gre za ugriz živali, je 
potrebna tudi prijava v antirabični ambulanti, 
saj je lahko prišlo do okužbe s steklino. Pred 
steklino se lahko zaščitimo že prej s ceplje-
njem, to je priporočljivo predvsem za tiste, 
ki so podvrženi večjemu tveganju za ugriz 
ali poškodbo stekle živali. Slovenija je sicer z 
letom 2016 proglašena za državo, prosto 
stekline.

Piki žuželk
Med sprehodom ob cvetočem travniku ali 
med pripravami na piknik lahko kaj hitro pride 
do nezaželenega stika z žuželkami. Če alergije 
na pike žuželk nimamo, lahko ranjeno mesto 
preprosto hladimo. Brisačo, ki smo jo pred tem 
namočili v hladni vodi, ožamemo in pritisnemo 
ob mesto pika. Hladimo lahko tudi s pomočjo 
živil iz zamrzovalnika, vendar mednje in kožo 

najprej položimo kuhinjsko servieto. Uporaba 
ledu ni priporočljiva, saj lahko pripomore k 
nastanku ozeblin in posledično poškodb kože, 
saj se led lahko sprime s vrhnjo plastjo kože. 
Želo, ki je ostalo ob piku čebele, odstranimo 
z nohtom ali noževo konico. Če sodite med 
tiste, ki so razvili alergijo na pike žuželk, pa 
previdnost nikoli ni odveč. Alergija se lahko 
pojavi po piku čebel, čmrljev, os ali sršenov, 
alergije na strupe ostalih žuželk so redke. V 
primeru pika se namreč na koži pojavi oteklina, 
ki po nekaj urah ali dneh izzveni. Spremljajo 
jo srbenje, pekoča bolečina in mravljinci. Če 
smo v preteklosti že doživeli preobčutljivostno 
reakcijo, ob ponovnem piku zaužijemo tablete 
iz škatlice za samopomoč. Če je alergijska reak-
cija močnejša, se lahko odraža z močno bole-
čino v trebuhu, vročino, krči v mišicah, oteže-
nim dihanjem in požiranjem. Moten je lahko 
tudi govor. V najhujšem primeru lahko pik 
žuželke izzove anafilaktični šok, ki ga prepo-
znamo po otekanju ustnic, jezika, žrela in oči 
ter oteženem dihanju. Pojavijo se tudi krči in 
omotica, lahko tudi izguba zavesti. V primeru 
anafilaktičnega šoka je nujna takojšnja zdrav-
niška pomoč. 

Najpogostejše so površinske rane, ki jih 
običajno brez težav oskrbimo kar sami. 
Različne površinske praske in odrgnine 
lahko v nekaj minutah oskrbimo doma, 
potrebujemo le nekaj osnovnih pripo-
močkov in malo spretnosti. Za začetek si 
očistimo roke z milom, saj na ta način pre-
prečimo stik bakterij in nečistoč z rano. 
Če v bližini nimamo vode in mila, si roke 
lahko umijemo tudi z antiseptičnimi vla-
žilnimi robčki, roke lahko zaščitimo tudi 
z rokavicami za enkratno uporabo, če so 
le te na dosegu roke. Poškodovano mesto 
previdno očistimo, za kar uporabimo milo 
in čisto vodo, če je mogoče, pa kar fizio-
loško raztopino. V naslednjem koraku 
obolelo mesto previdno osušimo in ga, 
če je to potrebno, zaščitimo z oblogo za 
oskrbo rane, s čimer preprečimo vdor 
bakterij.
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Astellas Pharma d.o.o., Šmartinska c. 53, 1000 Ljubljana, Slovenija 

              www.mojmehur.si

 TEŽAVE Z URINIRANJEM LAHKO PRIZADENE JO 
VSAKEGA ŠESTEGA SLOVENCA, STARE JŠEGA OD 40 LET. 1 , 2

NAJ MEHUR NE KROJI VAŠEGA ŽIVLJENJA! POGOVORITE SE Z ZDRAVNIKOM.

 

OBSTAJA REŠITEV!

ZA POMOČ PRI POGOVORU OBIŠČITE:

Se ponoči večkrat zbudite, 
ker morate na stranišče?

Pogosto občutite nenadno 
potrebo po uriniranju, in ste v
stiski zaradi iskanja stranišča?

Projekt ozaveščanja o sindromu prekomerno aktivnega sečnega mehurja 
in urinske inkontinence je podprlo podjetje Astellas Pharma  d.o.o. 
v sodelovanju z Društvom za uroginekologijo Slovenije. 

Literatura:  1. Milsom l et al. BJU Int 2001;87(9):760-6.; 
                        2. Abrams P et al. Urology 2003 ;61:37-49.
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Mnoge ljudi pesti inkontinenca in/ali simp-
tomi prekomerno aktivnega mehurja, ki 
seveda vplivajo tudi na kakovost njihovega 
življenja. Veliko se jih ne odloči za obisk 
zdravnika, saj še vedno velja, da je to tabu 
tema, o kateri se ne govori. V reviji ABC 
zdravja smo že večkrat pisali o tem, saj 
bomo le tako lahko pomagali posamezni-
cam in posameznikom s tovrstnimi teža-
vami in jih morda opogumili, da bodo svoje 
težave zaupali zdravnikom in bodo tako 
ustrezno zdravljeni.    

Avtorica: Katja Štucin 

Obstaja več težav, ki imajo za posledico uha-
janje urina. Prekomerno aktiven sečni mehur 
pomeni skupek simptomov, ki se pojavljajo 
pri uriniranju. Glavni simptom motnje je nuja 
(urgenca), ki pomeni nenadno in močno željo 
po uriniranju z malo ali nič možnosti, da bi 
mokrenje odložili. Pogosti pridruženi težavi 
sta še pogosto uriniranje (več kot osemkrat 
na dan) in nočno uriniranje (nokturija). Lahko 
je pridružena težava še urgentna inkonti-
nenca, nehoteno uhajanje večjih količin urina, 
ki nastane v trenutkih, ko pride do nuje po 

uriniranju, prizadeti bolnik ali bolnica pa te 
nuje ne more zadržati in ne pride pravoča-
sno do stranišča. Ta je poleg stresne urinske 
inkontinence, ki se pojavlja ob kihanju, kašlja-
nju, dvigovanju bremen itd., najpogostejša 
oblika inkontinenc. Posamezniki se vsak po 
svoje nekako skušajo soočiti s težavami, in 
sicer največkrat z uporabo ščitnikov perila, s 
preventivnimi odhodi na stranišče ali celo z 
izogibanjem vnosa tekočine, kar nikoli ni pri-
poročljivo, kaj šele poleti. Svoje življenje pri-
lagodijo glede na težave, kar pomeni, da se 
raje ne odločijo za telesno dejavnost, prila-
godijo potovanja, opuščajo celo socialne 
stike. Skrb za osebno higieno je pri posame-
znikih, ki imajo izpostavljene težave, še kako 
zahtevna, ob dejstvu, da je prisoten konstan-
ten strah pred izgubo kontrole delovanja 
mehurja in neprijetnim vonjem zaradi uha-
janja urina. 

Reševanje težav
Obstajajo mnogi načini, ki lahko zelo poma-
gajo ljudem, ki imajo težave z uhajanjem  
oziroma zadrževanjem urina, zato je 
pomembno, da posameznik ne odlaša in čim 
prej obišče osebnega zdravnika, saj lahko 
tako prepreči morebitno prilagoditev 
življenjskega sloga celo do te mere, da so 

odpove ljubim dejavnostim ali celo social-
nim stikom. Zaradi obravnavanih težav lahko 
prihaja celo do depresije in podobnih stisk. 
Pomoč obstaja, zato je res pomembno, da o 
tem govorimo in tako povečujemo zaveda-
nje o zdravljenju. Strokovnjaki najprej upo-
rabljajo manj invazivne metode. Svetujejo 
ohranjanje redne telesne dejavnosti, zmanj-
šanje morebiti prisotne čezmerne telesne 
teže, opustitev kajenja ter izogibanje alko-
holu, kavi, močno gaziranim pijačam in 
močno začinjenim jedem, ki dodatno dra-
žijo sečni mehur. Pomagajo s fizikalnimi 
metodami, kot so krepitev mišic medenič-
nega dna z vajami, elektrostimulacijami, 
magnetnimi stimulacijami … Pri nekaterih 
vrstah inkontinence se odločijo za zdravlje-
nje z zdravili, ki je lahko zelo učinkovito, pri 
trdovratnejših primerih pa so na voljo kirur-
ške metode zdravljenja. Vsakega posame-
znika je treba obravnavati individualno. 
Seveda morajo posamezniki s tovrstnimi 
težavami skrbeti za ustrezno in redno higi-
eno. V primeru, da težav ni mogoče v celoti 
pozdraviti in je rešitev uporaba inkontinenč-
nih pripomočkov, kot so hlačne predloge in 
plenice, se svetuje še uporaba primernih pri-
pomočkov, ki varujejo pred neprijetnimi 
vonji. Ker je na voljo več različnih vrst, je 

Naj uhajanje urina  
ne bo tabu

A  Posameznik, ki ga pesti 
inkontinenca ali prekomerno 
aktiven sečni mehur, naj čim prej 
obišče zdravnika.

B  Obstaja več načinov zdravljenja 
uhajanja urina.

C  Prav je, da se o tovrstnih težavah 
pogovarjamo.
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dobro preizkusiti različne in ugotoviti, kateri 
posamezniku najbolj ustreza.

Vadba mišic medeničnega dna
Zdravljenje urinskih težav se razlikuje glede 
na vrsto, razvijajo se nova zdravila in nove 
tehnologije, velik poudarek pa se vedno daje 
ustrezni vadbi mišic medeničnega dna. V pri-
meru nepravilnosti polnjenja in praznjenja 
sečnega mehurja se priporoča vadba mišic 
medeničnega dna, ki je širši javnosti poznana 
pod imenom Keglove vaje, čeprav so se izva-
jale že vrsto let pred objavo njegovih član-
kov na to temo. Gre za hoteno stiskanje ozi-
roma obvladovanje mišic medeničnega dna. 
Obstajajo številni programi vadbe, ki so raz-
lično učinkoviti. Dejstvo pa je, da si je za 
vadbo mišic medeničnega dna treba vzeti 
čas, ker je zelo pomembno, da se osredoto-
čimo na pravilno izvedbo. Včasih je veljalo, 
da jih lahko izvajamo denimo med pomiva-
njem posode, da karseda izkoristimo čas, ali 
pa v dolgi vrsti v trgovini, ker gre tako ali tako 
za skrite vaje, ki se jih navzven ne vidi, ven-
dar je to res bolj ali manj samo v teoriji. Nepo-
polna izvedba namreč ne prinaša želenih 
rezultatov. Pravilno krčenje mišic medenič-
nega dna moramo najprej dobro razumeti. 
Vaje lahko namreč izvajamo nepravilno, kar 
seveda ne prinese nikakršnega pozitivnega 
učinka. Posameznik mora torej vedeti, kje se 
te mišice nahajajo in kako delujejo. Za to bo 
najverjetneje potrebnega nekaj časa. Najbo-
lje je, da pri tem uporabi vse pomoči, ki obsta-
jajo, kot so literatura, informacije na spletu 
in terapevt, ki pri tem procesu lahko zelo, če 
že ne najbolj, pomaga. Pomembno je namreč, 
da se posameznik po tem, ko je našel mišice, 
nauči še, kako jih pravilno krčiti in nadzira 
izvajanje od začetka do konca. Po izkušnjah 
nekaterih strokovnjakov večina oseb težko 
izvaja nadzorovana in koordinirana krčenja 
mišic medeničnega dna z rekrutacijo čim 
večjega števila motoričnih enot med vsakim 
krčenjem. Mnogi tega ne zmorejo izvesti 
skozi določen čas, ki je potreben za učinko-
vitost vaj. Zagotovo več kot polovica posa-
meznikov ob prvem poskušanju mišic mede-
ničnega dna ne krči pravilno, zato je pri tem 

»Obstajajo mnogi načini, ki lahko zelo pomagajo
ljudem, ki imajo težave z uhajanjem oziroma 
zadrževanjem urina, zato je pomembno, da 
posameznik ne odlaša in čim prej obišče osebnega 
zdravnika, saj lahko tako prepreči morebitno 
prilagoditev življenjskega sloga celo do te mere,  
da so odpove ljubim dejavnostim ali celo  
socialnim stikom.«

podpora kvalificiranih strokovnjakov še kako 
pomembna. Personalizirana in ravno prav 
intenzivna vadba lahko zagotovi kakovostno 
strukturno podporo medenici. Splošno pri-
poročilo je sicer, da posameznik izvaja tri nize 
po od osem do dvanajst počasnih, karseda 
maksimalnih kontrakcij mišic medeničnega 
dna, ki trajajo od šest do osem sekund. To 
izvaja tri do štirikrat na teden. Postopoma se 
med zadrževanjem kontrakcije doda še tri 
do štiri kontrakcije z višjo hitrostjo. Tovrstna 
vadba naj bi potekala vsaj 20 tednov. Vaje 
sprva izvajamo leže, nato ob večji zmogljivo-
sti tudi sede, stoje in v drugih položajih. Stro-
kovnjaki resnično opozarjajo na pravilno 
izvedbo, saj lahko prihaja tudi do neugodnih 
učinkov, prav tako nezadostno število krčenj 
ne vodi v napredek.

Trening mehurja
Dnevno normalno zdrav človek z uriniranjem 
izloči do dva litra urina. Urinira običajno šest- 
do osemkrat po 300 do 500 mililitrov na posa-
mezno izločanje. Če mora posameznik na 
stranišče več kot tolikokrat, mu lahko koristi 
trening mehurja. Načeloma velja, da ponoči 
ne hodi na stranišče oziroma največ enkrat. 
Nehotnega uhajanja urina pri zdravem 
mehurju ni. S starostjo se kapaciteta mehurja 
sicer resda manjša, vendar to pomeni le, da 
lahko zadrži manj urina kot prej. V primeru, 
da ima posameznik težave, lahko vodi evi-
denco pogostosti in nuje uriniranja. To je tre-
ning mehurja, ki pomeni treniranje za 
ponovno pridobitev nadzora mehurja z načr-
tovanjem in spremljanjem časa med obiski 
stranišča. Namen vadbe je torej povečati čas 
med dvema zaporednima uriniranjema, tako 
da postopoma podaljšuje čas med posame-
znimi odvajanji in končno doseže uriniranje 
pet do šestkrat dnevno. Trening mehurja je 
denimo prvi izbor zdravljenja urgentne 
inkontinence. Izvajati se mora vsaj šest 
tednov. Pri treningu mehurja se morate nujno 
izogibati obiskom stranišča, če to ni nujno, 
torej kot rečemo – za vsak primer pa tudi hite-
nju na stranišče v naglici oziroma v zadnjem 
trenutku. Mehur med treningom navadite 
zadržati večje količine urina in s tem podalj-

šate čas med obiski stranišča. Včasih se zamo-
timo in pozabimo, da je treba na stranišče, 
lahko denimo stisnemo mišice medeničnega 
dna in ne stečemo takoj na stranišče, ko se 
nam zdi, da moramo. V pomoč je lahko tudi 
načrtovanje obiskov stranišča in vodenje 
dnevnika uriniranja. V dnevniku uriniranja se 
beležijo uriniranje in vnos tekočine v dolo-
čenem obdobju. Torej, v dnevnik vnašamo, 
kdaj smo urinirali in koliko mililitrov urina smo 
izločili ob vsakem uriniranju. Zabeležimo pa 
tudi količino in vrsto pijače, ki smo jo zaužili. 
V obzir ne vzamemo samo pijače, ampak tudi 
juhe in podobno. Ob tem označujemo, ali 
nam je morebiti vmes uhajal urin ali smo med 
obiski stranišča občutili nenadno hudo 
potrebo po uriniranju ... Iz dnevnika urinira-
nja, ki ga vodimo tri zaporedni dni, je tako 
med drugim razvidna največja količina, ki jo 
je mehur držal, razliko v intervalih, razliko 
podnevi in ponoči, ugotovimo lahko, ali je 
količina izločenega urina manjša, kot ga je 
sposoben mehur zadržati.

Iskrena izpoved
Izkušnja 74-letne Gorenjke, ki se s težavami 
uhajanja urina spopada zelo dobro. »Pri 
sedemdesetih letih mi je začel uhajati urin. 
Preden sem prišla do stranišča, mi je ušlo 
nekaj kapljic. Težave so se stopnjevale,« pri-
poveduje in doda, da se je za obisk zdravnika 
odločala kakšno leto, saj ji je bilo nekoliko 
neugodno, zdelo se ji je tudi, da bo težava 
morda minila sama od sebe. Ker ni, se je odlo-
čila za posvet pri strokovnjaku. »Moj osebni 
zdravnik me je poslušal in me napotil naprej 
na pregled h ginekologu. Slednji je bil zelo 
prijazen in strokoven. Dal mi je tablete in mi 
povedal, da naj operativni poseg pri moji vrsti 
inkontinence ne bi prinesel rezultatov. Sve-
toval mi je tudi izvajanje Keglovih vaj in 
natančno povedal, kako in koliko naj jih nare-
dim,« pojasnjuje gospa in priznava, da jih ne 
izvaja prav redno, saj nekako ni povsem pre-
pričana o njihovi učinkovitosti. »Najbrž jih ne 
izvajam pravilno. Velikokrat pozabim ali pa 
mi čas uide in to obveznost prestavim na 
kasneje.« 74-letnica se je namreč nekako nava-
dila na težave in ne dopušča, da ji spreminjajo 
način življenja: »Zdaj še bolj skrbim za higi-
eno, poskušam iti na stranišče karseda hitro, 
ko začutim potrebo, in uporabljam higienske 
vložke, ki jih dobivam na recept.« Veliko lažje 
živi z vsem skupaj, ker ve, da podobne težave 
pestijo številne. »Med sedmimi prijateljicami 
edino ena, ki je sicer stara že 84 let, nima teh 
težav. Dve sta bili operirani, ena celo dvakrat, 
vendar posegi po njunih besedah niso bili 
popolnoma uspešni. Ena od prijateljic ima 
zaradi teh težav res slabšo kakovost življenja, 
saj noče iti nikamor, ker – kot pravi – mora 
imeti vedno v bližini stranišče. Skratka, teh 
težav z inkontinenco je res veliko. Lahko 
rečem, da mene ni popolnoma nič sram 
zaradi tega in se tudi s sosedami in prijatelji-
cami pogovarjamo in delimo mnenja ter izku-
šnje. Sem vdova, spolnih odnosov nimam, 
ostale dejavnosti pa izvajam normalno.«
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Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) 
je imunsko pogojeno vnetje prebavnega 
trakta. Gre za kronično, napredujočo bole-
zen, ki ima različno dolga obdobja remisije, 
vmes pa žal tudi akutne zagone. Za zdaj 
pravega vzroka za pojav te bolezni ne 
poznamo. Vemo, da jo povzroča več različ-
nih dejavnikov, med njimi predvsem ško-
dljivo delovanje imunskega sistema. 

Avtorica: Maja Korošak 

Kot nam je povedal Janez Breznik, dr. med., 
spec. interne medicine, iz Bolnišnice Jese-
nice, kjer vodi Ambulanto za biološko zdra-
vljenje KVČB, pri genetsko predisponirani 
osebi pride do vnetja prebavne cevi, vklju-
čeni pa so tako dejavniki okolja kot tudi 
poškodba črevesne sluznice. Osnovna 
motnja je v motenem delovanju imunskega 
sistema z vključenostjo mikrobiote, katere 
ravnovesje je porušeno v smislu okrnjene 
raznovrstnosti. 

Bolezni ne znajo zdraviti vzročno; zdravijo 
se simptomi in znaki vnetja s prizadetostjo 
prebavne cevi, pri čemer sta osnovna cilja 
doseči nadzor nad vnetjem s ciljem popolne 
zacelitve sluznice in povrnitve kakovosti 
življenja kot pred pojavom bolezni. Z zdravili 
tako ali drugače posegajo v imunski sistem 
bolnika. 

Naš sogovornik razloži, da poznamo dva 
osnovna tipa bolezni. »Prvi tip je ulcerozni 

kolitis in drugi Crohnova bolezen, obstaja pa 
tudi različica neopredeljena KVČB, kjer kljub 
opravljenim preiskavam ne moremo opre-
deliti, za kakšen tip bolezni gre.« Kakšne pa 
so razlike med njima? »Crohnova bolezen je 
nekoliko neugodnejša od ulceroznega koli-
tisa, saj se lahko pojavi kjer koli v prebavni 
cevi – od ustne votline do zadnjične odpr-
tine. Vneta je celotna stena prebavne cevi in 
to lahko kasneje vodi do zožitve ali do 
nastanka fistul. Pri ulceroznem kolitisu pa je 
vnetje omejeno na široko črevo, gre torej za 
prizadetost debelega črevesja, z vnetjem slu-
znice in podsluznice ter z napredovanjem 
vnetja v smeri od zadnjika navzgor. Dr. Bre-
znik doda sledeče: »Ob endoskopskem pre-
gledu so pri Chronovi bolezni vmes areali 
zdrave sluznice, pri ulceroznem kolitisu pa je 
vneta celotna sluznica in se zato težave v 
obliki krvave driske pojavijo tudi prej. Pri 
Chronovi bolezni, če je na primer omejena 
le na tanko črevo, so simptom že samo bole-
čine v trebuhu in je zato pravilno diagnozo 
tudi težje postaviti.« 

Kako se bolezen kaže?
Kakšni so torej simptomi, kakšne težave pov-
zroča KVČB bolniku? »Prvi simptom so dol-
gotrajne driske, ki trajajo vsaj štiri tedne, 
lahko se v blatu pojavi tudi kri, ki je alarman-
tni znak, nekateri bolniki prihajajo na prvi pre-
gled zaradi bolečin v trebuhu, značilno je 
lahko tudi nepojasnjeno hujšanje, utrujenost, 
pri pregledu krvi pa lahko ugotavljamo tudi 
slabokrvnost in kazalce vnetja. Simptomi 

KVČB so lahko tudi dolgotrajna vročina ali 
povišana temperatura. Lahko pride do težav 
s kožo, sklepi, po navadi boli tudi križ in ostala 
hrbtenica, ali pa se ob revmatološkem pre-
gledu pomisli tudi na možnost kronične vne-
tne črevesne bolezni ob iskanju vzroka bole-
čih sklepov in hrbtenice. Pri ulceroznem 
kolitisu je v ospredju po navadi krvava driska, 
pri Chronovi bolezni pa bolečine v trebuhu, 
čeprav se obe bolezni lahko kažeta z enakimi 
naštetimi simptomi in znaki.« 

Zgodnejše odkrivanje – boljši 
nadzor
Na katere zgodnje simptome mora biti bol-
nik pozoren? »Predvsem naj bo pozoren 
takrat, ko ima vsaj štiri tedne trajajočo drisko 
in je infektivni vzrok (okužba) izključen (blato 
se pregleda na patogene bakterije, viruse in 
zajedavce ter ob jemanju antibiotika tudi na 
Clostridioides difficile). Bolniki naj bodo 
pozorni tudi takrat, ko hujšajo brez pravega 
razloga, ko so slabokrvni, pa tudi če je KVČB 
prisotna v družini – takrat je tveganje za pojav 
te bolezni večje,« svetuje dr. Breznik.

Zelo pomembno pa je, da se bolezen 
odkrije v čim zgodnejši fazi. »Bolj zgodaj jo 
odkrijemo, učinkovitejše je zdravljenje in 
boljši nadzor imamo nad boleznijo, manj je 
tudi zapletov, ki si jih najmanj želimo,« pou-
darja dr. Breznik. V prvem letu je najpo-
membneje, da dosežejo nadzor nad bole-
znijo in zato je tudi zgodnje odkrivanje in 
zgodnje zdravljenje nadvse pomembno pri 
dobri zazdravitvi. 

Kronična vnetna 
črevesna bolezen

A  Osnovna cilja zdravljenja sta doseči 
nadzor nad vnetjem in povrnitev 
kakovosti življenja kot pred 
pojavom bolezni.

B  Pri zdravljenju uporabljajo 
individualni pristop. 

C  Najuspešnejše je prvo zdravilo, ki 
ga uvedejo. 
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Pomembna družinska anamneza
Kako se KVČB diagnosticira? Janez Breznik: 
»Diagnostika poteka najprej z usmerjeno 
anamnezo, pri čemer zdravnik bolnika 
vpraša glede vseh dejavnikov tveganja in 
kakšne težave ima. Predvsem je pomembna 
družinska anamneza, pomembni so more-
bitni operativni posegi, težave z zadnjikom, 
predhodne operacije fistul … Sledi telesni 
pregled, pri čemer zdravnik pretipa trebuh, 
pregleda, ali so kakršne koli spremembe na 
koži, ali ima bolnik težave s sklepi, v primeru 
težav z zadnjikom pa opravi tudi rektalni 
pregled. Sledi laboratorijska diagnostika, pri 
čemer se pregleda kri, v primeru driske pa 
tudi pregled blata. Po tem se naredi tudi sli-
kovna diagnostika, pri čemer se najprej 
opravi ultrazvok trebuha. Pri sumu na Croh-
novo bolezen se opravi tudi CT-trebuha ali 
pa MR-enterografija (neinvazivna radiolo-
ška metoda brez uporabe sevanja, ki je 
namenjena pregledu tankega črevesja). Red-
keje uporabimo kapsulno endoskopijo (pre-
gled črevesja s kapsulo, ki potuje po črevesju 
in snema črevesno steno).« 

Individualni pristop pri 
zdravljenju
Ko se postavi diagnoza, se začne zdravlje-
nje, ki je različno glede na vrsto in napre-
dovalosti bolezni. Kot pove naš sogovornik, 
pri zdravljenju uporabljajo individualni pri-
stop, da tako lahko pacientu predpišejo 
tista zdravila, ki mu bodo dejansko najbolj 
koristila in povzročila čim manj stranskih 
učinkov. »Pri ulceroznem kolitisu upora-
bljamo najprej konvencionalno terapijo, in 
sicer aminosalicilate, tako da dovajamo 
učinkovino na sluznico bodisi s svečkami, 
klizmami ali prek ust. Pri Chronovi bolezni 
pa ta vrsta zdravil ne učinkuje, tako da upo-
rabljamo imunomodulatorje ali pa kasneje, 
če je odziv slab in/ali ob hudem vnetju, tudi 
biološka zdravila. Pri ulceroznem kolitisu 
lahko uporabimo tudi zdaj najnovejši tip 
zdravil, t. i. male molekule, ki se zaužijejo 
in delujejo na zmanjšanje vnetja v celici. 
Zdravljenje stopnjujemo glede na potek 
bolezni, ki se od bolnika do bolnika razli-
kuje, glede na prognostične dejavnike bole-
zni, pojave stranskih učinkov in tudi glede 
na želje bolnika ter seveda na zastavljene 
cilje zdravljenja.« 

Ali to pomeni, da bolezen napreduje kljub 
zdravljenju? »Že v začetku zdravljenja izde-
lamo strategijo vodenja bolnika. Bolniki 
morajo redno obiskovati gastroenterologa 
in po vsaki terapiji se mora oceniti, kakšen je 
terapevtski odziv. Najprej se opravi pogovor 
s pacientom z oceno izboljšanja simptomov 
bolezni, nato se opravi pregled krvi, potem 
tudi blato (iz vzorca blata lahko opredelimo, 
ali je bolezen še aktivna ali ne), kasneje pa se 
za potrditev odsotnosti vnetja opravijo še 
endoskopske preiskave. Vedno je treba opre-
deliti stopnjo odziva na zdravljenje oziroma 
ugotoviti, ali je odziv zadosten, da s terapijo, 
ki jo bolnik prejema, lahko nadaljujemo in 

»Prvi simptom so 
dolgotrajne driske, ki 
trajajo vsaj štiri tedne, 
lahko se v blatu pojavi 
tudi kri, ki je alarmantni 
znak, nekateri bolniki 
prihajajo na prvi 
pregled zaradi bolečin 
v trebuhu, značilno je 
lahko tudi nepojasnjeno 
hujšanje, utrujenost, 
pri pregledu krvi pa 
lahko ugotavljamo tudi 
slabokrvnost in kazalce 
vnetja.«

vzdržujemo stanje zazdravljene sluznice.« Pri 
zdravljenju KVČB sledijo natančno določe-
nim ciljem. Katerim? »Cilji zdravljenja so 
seveda najprej ti, da je bolnik brez težav, temu 
rečemo klinična remisija. To pomeni, da ima 
enako število odvajanj nespremenjenega, for-
miranega blata in enako kakovost življenja 
kot pred pojavom bolezni. Hkrati ob pregledu 
krvi lahko ugotovimo, da ni kazalcev vnetja 
in ni slabokrvnosti, t. i. biokemijska remisija, 
ob pregledu sluznice pa ugotovimo, ali je ta 
zaceljena in ni vnetnih sprememb. Predpi-
sano zdravilo se uporablja toliko časa, dokler 
je učinkovito oziroma dokler se ne pojavijo 
resni stranski učinki in je zato potrebna 
menjava med skupinami zdravil,« še pojasni 
dr. Breznik. 

Najpomembnejše je prvo zdravilo
Kakšna pa je uspešnost zdravljenja? »Če govo-
rimo o bioloških zdravilih, je najbolj uspešno 
prvo zdravilo, ki ga uvedemo. Izjemnega 
pomena je, katera je prva linija terapije, kajti 
ta je najbolj učinkovita. Če terapijo menjamo, 
so vse naslednje žal manj učinkovite.« Ali se 
to da kako pojasniti? »Pravzaprav da, pred-
vsem s prilagodljivostjo imunskega sistema 
ob uvedenih terapijah. Res pa je, da mlajši, 
kot je človek, agresivnejše zdravljenje je 
potrebno, saj je odziv imunskega sistema v 
mlajših letih hujši in burnejši,« odgovarja dr. 
Breznik.  

Brez posebne diete
Ali morajo imeti bolniki kakšno posebno dieto? 
»Diete pri odraslih bolnikih s KVČB ni. Med aku-
tnim zagonom pa priporočamo, da črevesja 
dodatno ne obremenjujemo z začinjeno in 
mastno hrano, odsvetujemo pa tudi sveže 
sadje in zelenjavo ter mlečne izdelke. Želimo, 
da se bolniki prehranjujejo raznovrstno. V pri-
meru nedohranjenosti ali pojavu prehranske 
ogroženosti je na mestu pregled pri dietetiku, 
ki potem svetuje glede pravilne prehrane bol-
nika,« priporoča naš sogovornik.  

Kako pa je epidemija covida vplivala na 
zdravljenje KVČB? »V naši ambulanti KVČB 
v Bolnišnici Jesenice nismo zaznali upada 
števila obravnavanih bolnikov, ambulanta 
deluje v polnem obsegu, ob tem pa seveda 
upoštevamo vse priporočene protikoron-
ske ukrepe. Tudi sprejemov v urgentni 
ambulanti zaradi KVČB (to so po navadi bol-
niki, pri katerih bolezen ni urejena oziroma 
ne obiskujejo redno ambulante) ni bilo več 
kot sicer. Tveganje za okužbo pri bolnikih s 
KVČB je enako kakor pri splošni populaciji. 
Problem se pojavi, kadar bolniki jemljejo 
zdravila, ki bi lahko vplivala na slabši izhod 
ob okužbi s SARS-CoV-2, to so predvsem kor-
tikosteroidi v višjih odmerkih, pa tudi takrat, 
kadar bolezen ni pod nadzorom in je aktivna. 
Imunomodulatorji ne vplivajo na težji potek 
bolezni covid-19, se jih pa ob okužbi zača-
sno prekine. Po drugi strani pa imajo bolniki, 
ki prejemajo zaviralce TNF alfa, lahko slabši 
odziv na cepljenje,« je za konec še povedal 
dr. Janez Breznik.   
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KAJ JE KRONIČNA VNETNA 
ČREVESNA BOLEZEN (KVČB)?

Je kronično vnetje, ki prizadene samo debelo črevo (ulcerozni kolitis-UK) ali 
kateri koli del prebavne cevi od ust do zadnjika (Crohnova bolezen-CB).3

1. Baraga D. in ostali. Epidemiologija bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo v družinski 
medicini. Gastroenterolog 2014; 18 (Suppl 1): 10–17. 2. Burisch J, Munkholm P. The epidemiology of 
inflammatory bowel disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2015, 50:8, 942-951. 3. Crohn’s 
& Colitis UK: All about Crohn’s and Colitis https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.
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7400 
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prizadene  

moške kot 

ženske.
1

Najpogosteje zbolijo   
mladi odrasli, lahko pa se 
pojavi v kateri koli starosti.2

Bolezen je posledica medsebojnega delovanja dednih  
in okoljskih  dejavnikov ter motenj v imunskem odzivu.3
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vpliva na kvaliteto življenja.3,4
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Vtis je, da se neplodnost z leti povečuje, 
vendar podatki tega ne potrjujejo. Neplo-
dnih parov je od 10 do 15 % oziroma vsak 
šesti ali sedmi par. V ambulante za zdravlje-
nje neplodnosti pa prihajajo čedalje 
starejši. 

Izr. prof. dr. Milan Reljič , predstojnik 
Oddelka za reproduktivno medicino in gine-
kološko endokrinologijo UKC Maribor, tudi 
predsednik Državne komisije za oploditve z 
biomedicinsko pomočjo, razloži, zakaj napa-
čen vtis, da se neplodnost povečuje. »Pojav-
nost neplodnosti se v zadnjih 30 ali 40 letih 
ni pomembno spremenila, res pa je, da se o 
neplodnosti več govori in piše. V preteklosti 
je to zdravljenje veljalo kot neuspešno in 
neplodnost je bila povezana s stigmatizacijo. 

Zaradi tega pari o tem niso govorili in tudi 
pogosto niso poiskali zdravniške pomoči.«

Kot pove naš sogovornik, pa so se zgodile 
spremembe glede vzrokov neplodnosti. Pred 
20 in 30 leti je bilo več tubarnega vzroka 
(poškodovani ali neprehodni jajcevodi z zara-
stlinami v okolici) neplodnosti, ki je posledica 
pelvičnega vnetja zaradi spolno prenosljivih 
bolezni. »Teh je bilo v preteklosti več, odkar 
pa je okužba z virusom HIV postala grožnja, 
se veliko več uporablja barierna kontracep-
cija in zaradi tega je spolno prenosljivih bole-
zni manj.« Kateri vzroki so torej danes pogo-
stejši? »Danes je na splošno več moške 
neplodnosti, več je neplodnosti zaradi 
motenj menstrualnega ciklusa, ki je posle-
dica prekomerne ali prenizke telesne teže in 
neplodnosti zaradi starosti ženske. Čedalje 
pogosteje pari odlagajo ustvarjanje družine 
na poznejše življenjsko obdobje. Ko želijo 
zanositi, so tako ženske že v starostnem 
obdobju, ko je plodnost v upadanju. 

Pravica do zdravljenja 
neplodnosti s postopki OBMP 
Kako se odločajo o tem, koga sprejeti na zdra-
vljenje? Dr. Milan Reljič: »Zakon o zdravljenju 
neplodnosti in postopkih z OBMP določa, kdo 
je upravičen do tega zdravljenja. Postopek 
zunajtelesne oploditve lahko naredimo samo 
pri teh, pri katerih so izčrpane druge možno-

sti zdravljenja neplodnosti. Partnerja morata 
biti v takem psihosocialnem stanju, da bosta 
sposobna opravljati starševske dolžnosti v 
korist otroka. Zakon pa določa tudi, da mora 
biti ženska v obdobju, primernem za rojeva-
nje, in mora obstajati možnost za uspešnost 
zdravljenja. Do nedavnega je bilo v pravilih 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
zapisano tudi, da so do OBMP upravičeni pari, 
kjer je ženska stara med 18 in 43 let. Ustavno 
sodišče je razveljavilo člen glede starostne 
omejitve, tako se zdaj individualno presoja, 
kdaj je ženska v rodnem obdobju oziroma 
kdaj je še pričakovati uspešnost zdravljenja. 
Vnaprejšnjo oceno uspešnosti postopkov 
naredimo pri vseh parih, še posebno pri žen-
skah, starejših od 40 let, saj je po tem letu 
starosti upad plodnosti zelo velik. Slednje 
ocenjujemo na osnovi prognostičnih dejav-
nikov: starost ženske, ovarijska rezerva (koliko 
jajčnih celic je še prisotnih), pa tudi kakovost 
semenčic, zdravje maternice in izkušnje iz 
prejšnjih postopkov.« Sicer so pari upravičeni 
do šestih postopkov za prvega otroka in do 
štirih postopkov za drugega.

Z leti se kakovost jajčnih  
celic zmanjšuje
Ali bi sprememba v pravilniku lahko vplivala 
na to, da bi se pari še kasneje odločali za zano-
sitev? »Obstaja bojazen, da bo tako. Danes pre-

Pari naj ne odlašajo in  
se ne zanašajo na OBMP

A  Danes je več moške neplodnosti, 
neplodnosti zaradi motenj 
menstrualnega ciklusa in 
neplodnosti zaradi starosti ženske.  

B  Pri starosti trideset let je okvarjenih 
jajčnih celic polovica, pri 43 letih pa 
lahko že 90 %.

C  Pri ženskah, mlajših od 35 let, 
je delež porodov na postopek 
zunajtelesne oploditve 35 do 
40-odstoten.

Izr. prof. dr. Milan Reljič
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vladuje zmotno prepričanje, da je zdravljenje 
neplodnosti uspešno v praktično vseh prime-
rih. Ko ženskam, ki pridejo k nam po 40. letu, 
povemo, kako majhna je možnost zanositve 
pri tej starosti, so izjemno presenečene. Slabša 
plodnost in slabša uspešnost postopkov zunaj-
telesne oploditve v tej starosti imata skupni 
imenovalec – to je slaba kakovost jajčnih celic. 
Z leti se kakovost jajčnih celic zmanjšuje in 
zaradi tega ne pride do zanositve po naravni 
poti in tudi ne v postopkih zunajtelesne oplo-
ditve. Z oploditvijo jajčnih celic slabše kako-
vosti dobimo zarodke, ki se praviloma ne 
ugnezdijo, če pa se že, pogosto pride do spon-
tanega splava. Kakovost jajčnih celic se odraža 
predvsem z ustreznim številom kromosomov. 
Pri starosti 30 let je jajčnih celic z nepravilnim 
številom kromosomov približno polovica, pri 
starosti 43 let pa je takšnih lahko že 90 %. Lju-
dje iz medijev izvedo, kako so nekatere igralke 
ali pevke zanosile v starosti 50 let in več. Ven-
dar nikjer ni zapisano, da je do zanositve pri-
šlo po postopkih zunajtelesne oploditve z 
darovanimi jajčnimi celicami. Pri IVF-postop-
kih z darovanimi jajčnimi celicami pa je uspe-
šnost odvisna od starosti darovalke in ne pre-
jemnice.« Koliko je pri nas izvedenih postopkov 
z darovanimi jajčnimi celicami?« Zelo malo, saj 
je tudi darovalk zelo malo, le nekaj letno. Ome-
jitev postopka z darovanimi jajčnimi celicami 
pa je tudi ta, da je pred tem potrebno prido-
biti privolitev Državne komisije za postopke 

OBMP. V tej smo na stališču, da so do postopka 
z darovanimi jajčnimi celicami upravičene le 
ženske, pri katerih jajčnih celic ne moremo pri-
dobiti zaradi prezgodnje ovarijske odpovedi 
ali pa je njihova kakovost zaradi bolezni tako 
slaba, da ni pričakovati zanositve. Uporaba 
darovanih jajčnih celic pa ni predvidena pri 
teh, pri katerih je slaba kakovost jajčnih celic 
posledica starosti,« še pove dr. Reljič. 

Zdravljenje neplodnosti
»Vedno si najprej prizadevamo odkriti vzrok 
neplodnosti in ga odpraviti, zato da bi prišlo 
do zanositve po naravni poti. Če nam to ne 
uspe, pa zdravimo s postopki oploditve z bio-
medicinsko pomočjo, s katerimi zaobidemo 
določene fiziološke procese. Odkrivanje vzro-

»Čedalje pogosteje pari odlagajo ustvarjanje 
družine na poznejše življenjsko obdobje. Ko želijo
zanositi, so tako ženske že v starostnem obdobju,  
ko je plodnost v upadanju.«

kov neplodnosti je stopenjsko, začnemo s 
preiskavami, ki so za par manj obremenju-
joče (ultrazvočni pregled pri ženski, odvzem 
krvi za določene hormonske preiskave, dolo-
čanje vrednosti antimüllerjevega hormona 
za ugotavljanje rezerve jajčnih celic, ugoto-
vimo vrednosti TSH, saj je delovanje ščitnice 
tudi lahko povezano z neplodnostjo, itd.). 
Ultrazvočni pregled opravimo v sredini 
ciklusa, tako da lahko ugotovimo, ali prihaja 
do ovulacije. Pregledamo tudi maternico in 
ocenimo ovarijsko rezervo. Lahko določamo 
tudi progesteron v drugi fazi ciklusa, zato da 
ugotavljamo, če do ovulacije dejansko pri-
haja in ali je ta druga faza ciklusa hormonsko 
ustrezna. Določamo lahko tudi protitelesa 
na klamidijo trachomatis, zato da bi ugoto-
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vili, ali je ženska prišla v stik s klamidijo – če 
je, potem obstaja večje tveganje za to, da ima 
poškodovane jajcevode.«

Kaj pa pri moškem? »Pri moškem naredimo 
spermiogram, semenski izliv v obdobju treh 
mesecev pogledamo dvakrat, da tako 
dobimo objektivne informacije o njegovi 
plodnosti.« 

Na osnovi vseh teh preiskav se odločijo za 
nadaljnje korake. Če je izvid pri moškem v 
redu, potem je treba pogledati trebušno 
votlino pri ženski, prehodnost jajcevodov, pri-
sotnost endometrioze. Če pa izvid pri 
moškem ni v redu, potem tudi tu skušajo ugo-
toviti vzroke. Kot pove dr. Reljič, jih največ-
krat ne najdejo, a če je vzrok v načinu življe-
nja, potem lahko moškemu svetujejo, kako 
lahko izboljša kakovost semenskega izliva. Če 
vsega tega ne morejo narediti, ostanejo le 
postopki zunajtelesne oploditve. S tem 
postopkom zdravimo tudi nepojasnjene 
vzroke neplodnosti. 

Če gre za mlajše pare z nepojasnjenim 
vzrokom neplodnosti, poskušajo zanositev 
doseči s postopki inseminacije (spodbujajo 
ovulacijo in ko jo dosežejo, seme vložijo v 
maternično votlino). Običajno naredijo od tri 
do štiri postopke inseminacije, pri tem zanosi 
okoli 30 do 40 % žensk. Če pa tudi tu ni 
uspeha, nadaljujejo s postopki zunajtelesne 
oploditve. Pri vsaj polovici parov jim uspe 
doseči zanositev brez postopkov zunajtele-

Koliko postopkov je 
potrebnih za zanositev? 
Pri ženskah, mlajših od 35 let, je delež 
porodov na postopek zunajtelesne oplo-
ditve 35 do 40-odstoten. Med 35. in 40. 
letom ta delež že pade na 25 %, po 40. 
letu pa je še precej nižji. Pri starosti 42 let 
je bil ta delež po podatkih iz UKC Mari-
bor 8 %, pri starosti 44 let je padel pod 
2 %. Podatki se nanašajo na en izveden 
postopek. Lahko rečemo, da bo v staro-
sti 35 let prišlo do zanositve v dveh ali 
treh postopkih, v starosti 44 bi morali 
izvesti že 50 postopkov, da bi lahko z 
večjo gotovostjo pričakovali porod.

sne oploditve, pri vsaj polovici pa so ti 
postopki potrebni, razlaga dr. Reljič. 

Dr. Milan Reljič za konec poudarja, da 
postaja problem to, da se pari čedalje pozneje 
odločajo za zanositev. »Danes je že pri skoraj 
četrtini parov, ki pridejo k nam, ženska sta-
rejša od 40 let. Zaradi tega je uspešnost 
postopkov tudi manjša. Povprečna starost 
ob rojstvu prvega otroka se je v zadnjih 30 
letih povišala za šest let. Zaradi tega želim 
opozoriti pare, naj si ustvarjajo družino v pri-
mernem času, in naj se ne zanašajo, da bodo 
lahko težavo z neplodnostjo lahko rešili s 
postopki zunajtelesne oploditve.« 

»Ko ženskam, ki pridejo 
k nam po 40. letu, 
povemo, kako majhna 
je možnost zanositve pri 
tej starosti, so izjemno 
presenečene.«

Na vsakem koraku smo tu, da pomagamo 
ljudem ustvariti, izboljšati in podaljšatiživljenje.
Razvijamo zdravila za zdravljenje bolezni 
po meri bolnika in omogočamo ljudem 
doseči njihove sanje, da postanejo starši.

SI-NONNI-00013; 03/2021

Raziskave in razvoj osredotočamo na bolnike z 
nezadovoljenimi zdravstvenimi potrebami. Veliko 
sredstev vlagamo v razvoj novih zdravil in zdravstvenih 
tehnologij – na primer proti raku in kroničnim boleznim, 
posebno tistim, ki prizadenejo imunski sistem, vključno 
z multiplo sklerozo (MS). V naših centrih za raziskave 
in razvoj v Darmstadtu, Bostonu, Pekingu in Tokiu več 
kot 3000 zaposlenih deluje v globalnih omrežjih in si 
prizadeva za prelomna odkritja v korist bolnikov.
Bolniki so v središču našega dela. Z vsakim napredkom 
izboljšujemo življenja. Ta enotna prizadevanja nas 
navdihujejo pri vsem, kar delamo.
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Znojenje je izločanje tekočin, ki jih proizva-
jajo žleze znojnice. Je normalen in nujen 
proces, s katerim telo uravnava tempera-
turo, preko znoja pa se izločajo tudi toksini, 

ostanki presnove, zdravil. Ko je zunaj vroče 
ali med telesno vadbo, se bomo potili po 
vsem telesu, kar je normalno, vendar na 
določenih delih telesa lahko pride do pre-
tiranega znojenja. Takšnemu stanju pra-
vimo primarna hiperhidroza, ko se sicer 
zdrava oseba znoji tudi takrat, ko telo ne 
potrebuje hlajenja, npr. pri nizki zunanji 
temperaturi ali med počitkom. Dermato-
log Sandi Luft, dr. med., pojasnjuje, da 
natančnega vzroka za prekomerno pote-
nje ne poznamo, zato pa kar nekaj metod, 
s katerimi lahko to neprijetno težavo omi-
limo ali dokončno odpravimo. 

Avtorica: Petra Bauman 

Znojimo se vse življenje 
Ljudje se rodimo z žlezami znojnicam in loj-
nicami, poznamo pa tudi žleze dišavnice (na 
spolovilih in pod pazduho), ki polno aktivne 
postanejo šele v puberteti. Na telesu imamo 
dva do štiri milijone žlez znojnic, ki so loci-
rane v drugi plasti kože, usnjici, pod vrhnjico 
in nad podkožjem. Največ jih je pod pazdu-
hami, na dlaneh in stopalih ter na spolovilih 
(dimljah) in na obrazu. Število znojnic je 
genetsko pogojeno, posledično pa tudi koli-
čina potu, ki ga bomo izločali. Sandi Luft 
pojasnjuje, da delež pod pazduhama pred-
stavlja le 2 % vseh telesnih znojnic, kar 
pomeni približno 25.000 do 50.000 izvodil 
teh žlez. Skupaj s predelom na spolovilih gre 

Ko nam znojenje škoduje

A  Ljudje izločimo deciliter do liter 
znoja v povprečju na dan, med 
intenzivno vadbo pa tudi okoli dva 
litra na uro. 

B  Pod pazduho je 2 % vseh znojnic 
telesa, njihova odstranitev pa 
pomeni preusmeritev potenja na 
druge dele telesa.

C  Pretirano potenje povzroča 
sram in posledično vodi v vse 
večjo izoliranost in depresijo 
posameznikov.

Dermatolog Sandi Luft, dr. med.

Odkrijte care življenja brez potenja!

www.perspirex.com

Želite biti rešeni prekomernega potenja in z njim povezanih težav do 5 dni?
PerspireX deo roll-on in PerspireX lotion sta edinstvena, patentirana dolgotrajna rešitev proti znojenju in neprijetnemu vonju.  Ultra ucinkovita 
sta izdelana z namenom, da vas za vedno rešita naporov, da ostanejo vaše pazduhe, dlani, noge, celo, hrbet ... koncno suhi. PerspireX po samo 
enem nanosu zagotavlja zašcito do pet dni. V lekarnah po Sloveniji.  Za informacije smo vam na voljo: info@farmanova.si.
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»Na potenje ne moremo vplivati, saj poteka 
neodvisno od naše volje preko vegetativnega 
živčevja, regulirajo ga možgani.«

za področja z dlačnimi mešički, ki so zaprta 
in pokrita, zato je izhlapevanje tam slabše, 
znoj pa bolj opazen in intenziven po vonju. 

Mehanizem potenja 
Na potenje ne moremo vplivati, saj poteka 
neodvisno od naše volje preko vegetativnega 
živčevja, regulirajo ga možgani (v hipotala-
musu). Ko tamkajšnji termoregulacijski cen-
ter zazna pregrevanje telesa, ga s povečanim 
izločanjem znoja ohladi. Pri tem sodelujejo 
tudi temperaturni receptorji na koži in ko telo 
doseže visoko temperaturo, pošlje preko živ-
cev signal v hipotalamus, ki začne ohlajati 
svojo točko za potenje. Sledi povratna infor-
macija – izhlapevanje tekočine oz. potenje. 
Ko se na koži pojavi pot, ta absorbira oz. vpije 
toplotno energijo iz telesa, s kože in površin-

skih žil in tako ohladi telo. Ohlajena kri se 
namreč vrne v jedro telesa in tako ustavi 
nadaljnje naraščanje temperature. Žleze 
znojnice se torej aktivirajo preko živcev, ko 
je zunaj vroče ali ko se posameznikove mišice 
ogrejejo zaradi telesnega napora. Med vadbo 
oz. telesnim ogrevanjem se bomo potili po 
vsem telesu. Potenje pa izzove tudi stres oz. 
čustveno intenzivna stanja, kot sta strah ali 
jeza, takrat pa bo naše potenje omejeno na 
dlani, podplate, pazduhe in obraz (čelo, nad 
zgornjo ustnico, lasišče). 

Vzroki za čezmerno znojenje
Vzrok za čezmerno znojenje je v premočnem 
delovanju simpatičnega živčevja, kaj pa ga 
požene v prekomerno aktivnost, pa ni znano. 
Stanje imenujemo primarna hiperhidroza. Pri-

zadene območja, kjer je več žlez znojnic, to 
so dlani, obraz, pazduhe ali stopala. Sekun-
darna hiperhidroza je stanje, ko se preko-
merno poti celo telo, ozadje pa je najpogo-
steje bolezensko. Gre za bolezni metabolizma, 
nevrološke, endokrinološke in različne sis-
temske bolezni, na primer sladkorna bolezen, 
bolezni ščitnice, infekcije, srčne in pljučne 
bolezni, hipoglikemija in nekatere vrste raka. 
Obilnejše potenje je lahko tudi prehodno in 
značilno za nosečnost, menopavzo in andro-
pavzo. Pretirano znojenje se lahko pojavi tudi 
kot eden od simptomov odtegnitve od alko-
hola ali drog ter ob jemanju nekaterih zdra-
vil (antidepresivi, protivnetna zdravila, 
antibiotiki).

Zakaj pot zaudarja
Največji delež znoja predstavlja voda (99 %), 
vsebuje pa v minimalnih količinah tudi amo-
nijak, maščobe, minerale (soli), sladkorje in 
sečno kislino. Pot zaudarja, ker je lociran v zapr-
tih regijah telesa (denimo pod pazduho), tam 
pa pride do razkroja znoja zaradi bakterij, ki 
živijo na koži. Te bakterije ustvarjajo kisline, ki 
imajo neprijeten vonj. Večino bolnikov preko-
merno znojenje močno obremenjuje. Pogo-
steje se preoblačijo ali skrivajo potne madeže 
pod plastmi oblačil. Gre za stigmo, saj se pri-
zadeti celo izogibajo družbi in raje ostajajo 
doma, izogibajo se tudi poklicem, ki zahtevajo 
interakcije z ljudmi. Pojavijo se lahko čustvene 
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težave, kot so depresija, socialna izolacija in 
zmanjšana samozavest. Dodatna obremeni-
tev je zmehčanje kože na prizadetih delih, ki 
postanejo dovzetnejši za bakterijske ali gli-
vične okužbe. Pot je sicer brezbarven, a se v 
odvisnosti od določene hrane lahko tudi 
obarva, zlasti močan vpliv imajo hrana, 
začimbe in zdravila v rumeno oranžni barvi. 
Tako lahko izločamo tudi rdečkast pot, čemur 
pravimo kromhidroza. 

Zdravljenje  
Če je ozadje potenja bolezensko, ga zdravimo 
z zdravljenjem osnovne bolezni .  Za 
zdravljenje primarne hiperhidroze pa obstaja 
več metod. Za omilitev težav se svetuje 
dnevno prhanje in umivanje z milom ter upo-
raba antiperspirantov, ki preprečijo izloča-
nje znoja. Zdravnik se lahko odloči za zdra-
vila, kot so beta blokatorji in pomirjevala, 
vendar ima odmerek, učinkovit proti čezmer-
nemu potenju, precej stranskih učinkov, zato 
jih mnogi opustijo. Dermatologi skušajo zno-
jenje dlani ukrotiti z iontoforezo. To je vodna 
kopel, skozi katero teče šibek električni tok, 
ki za nekaj časa prekine delovanje znojnic. 
Od lokalnih nekirurških ukrepov je možna 
aplikacija botulinskega toksina (botoks, 
dysport). Ta poseg je zelo uspešen predvsem 
v območju pazduhe, lahko se uporablja tudi 
za dlani in stopala, redkeje za druga podro-
čja. Nima dolgoročnih posledic in je v stro-
kovnih rokah popolnoma varen. Za vzdrže-
vanje stanja je treba poseg ponoviti približno 
na štiri do dvanajst mesecev. Pri znojenju 
pazduh je možen tudi lokalni kirurški poseg, 
pri katerem se s kiretažo ali liposukcijo pod-
kožja zmanjša število znojnic na problema-
tičnem predelu. Poseg opravijo v lokalni ane-
steziji plastični kirurgi. V zelo hudih primerih 
potenja, ko so vsi drugi ukrepi neučinkoviti, 
je možen kirurški poseg – zareza v prsni koš 
na obeh straneh. Poseg se imenuje simpa-
tektomija zgornjih torakalnih simpatičnih 
ganglijev, z njim se prekine oziroma blokira 
oživčenje znojnic. Zaradi pooperativnih 
zapletov in stranskih učinkov (brazgotine, 
povečano potenje drugod, bolečine itn.) se 
zanj kljub vsemu odločajo redko.

Neinvazivna metoda z 
mikrovalovi
Je ena najsodobnejših in najučinkovitejših 
metod za zdravljenje potenja pazduh. Mikro-
valovi delujejo povsod tam, kjer je voda, zato 
zlahka pridejo do podpazdušnih znojnic, ki 
se pod vplivom mikrovalov poškodujejo in 
naposled uničijo. Učinkovitost tehnologije 
je primerljiva s kirurško metodo, 100-odsto-
tnega zmanjšanja pa ni mogoče doseči z 
nobeno danes znano metodo, saj bi slednje 
povzročilo pojav pretirano suhe in srbeče 
kože. Poseg se izvaja v lokalni anesteziji. Znoj-
nice v pazduhah se praviloma nahajajo na 
področju dlak, z barvnim testom kože pred 
posegom pa se ugotovi, ali se nahajajo tudi 
zunaj. Po določitvi področja znojenja se ozna-
čijo področja, kamor se polaga nastavek 

Zanimivosti:
•	 Ali ste vedeli, da ima nilski konj rdeči 

pot? Evolucija je poskrbela, da znoj nil-
skega konja vsebuje pigmente, ki to 
veliko žival varujejo pred škodljivimi 
UV-žarki in pred okužbami. 

•	 Z leti se potenje zmanjša, saj se tudi 
žleze znojnice postarajo in jih je vse 
manj. 

•	 Ljudje v puščavah se ne potijo, saj telo 
vklopi funkcijo za zadrževanje telesu 
nujno potrebne vlage – hipohidroza.

•	 Moški se spotijo hitreje zaradi večjega 
volumna telesa, ki ustvari več toplote. 
Poleg tega estrogen omogoča nižjo 
temperaturo telesa pri ženskah, zato 
se potijo manj. 

•	 Ženske imajo več žlez znojnic, vendar 
pri moških nastane več znoja.

•	 Med intenzivno vadbo v vročem oko-
lju lahko atleti izgubijo na račun pote-
nja 2–6 % telesne teže.

naprave. Ta deluje s pomočjo vakuuma. Sle-
dnji kožo in podkožje z žlezami znojnicami 
približa površini nastavka in tako omogoči 
večji učinek, hkrati pa zaščiti v globini pod-
kožja pazduh ležeče živce in žile pred delo-
vanjem mikrovalov. V naslednji fazi se spro-
sti energija mikrovalov, ki deluje na žleze 
znojnice ter jih ciljano pregreje do te stopnje, 
da ne delujejo več. Ker nastavek ob tem 
močno hladi povrhnjico, je koža pred delo-
vanjem mikrovalov zaščitena. 

Možni so prehodni stranski učinki, denimo 
mravljinčenje v podlakteh, podkožne zatr-
dline, oteklina in občutljivost na dotik, ki pa 
minejo brez zdravljenja. Osebe z običajnim 
znojenjem pod pazduhami potrebujejo le 
eno terapijo, medtem ko tiste z diagnozo pri-
marne hiperhidroze potrebujejo dve. Po 
postopku bo v obravnavanem predelu ostalo 
še približno 10 % znojnic, ki bodo kožo le 
blago vlažile, potenja pa ne bo več, prav tako 
ni na koži vidnih nobenih posledic postopka. 
Učinek na potenju pazduh je trajen in ga ni 
treba ponavljati. Postopek traja približno uro 
in pol, dan po posegu se priporoča en dan 
mirovanje in še nekaj dni izogibanje inten-
zivnega gibanje rok.

»Pot zaudarja, ker je lociran v zaprtih regijah telesa 
(denimo pod pazduho), tam pa pride do razkroja 
znoja zaradi bakterij, ki živijo na koži. Te bakterije 
ustvarjajo kisline, ki imajo neprijeten vonj.«
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Revmatoidni artritis je kronična vnetna 
avtoimunska bolezen, ki prizadene sklepe, 
vezivno tkivo, mišice in kite. Pojavi se lahko 
v kateri koli starosti. Tveganje za to bole-
zen je večje pri ženskah, saj zbolijo trikrat 
pogosteje kot moški. Bolezen najpogosteje 
izbruhne v zgodnjih letih, med 30. in 55. 
letom, torej v najbolj aktivnem življenjskem 
obdobju.

Avtorica: Adrijana Gaber

Bolezen lahko privede do hudih deformacij 
sklepov in bolnika popolnoma onesposobi. 
Zaradi zgodnjega odkrivanja in ustreznega 
zdravljenja pa danes na srečo večinoma ne 
prihaja do hujših invalidnosti.

Kako razširjena je ta bolezen in kateri so 
vzroki? Za revmatoidnim artritisom oboleva 
približno en odstotek svetovnega prebival-
stva. Natančnih vzrokov ne poznamo, pogo-
steje pa se pojavi pri genetsko dovzetnih ose-
bah, in sicer pod vplivom nekega zunanjega 

dejavnika, ki za zdaj ostaja neznan. Tveganje 
za razvoj je torej večje pri tistih osebah, ki 
imajo v družini že obolele z revmatoidnim 
artritisom. Kljub temu pa revmatoidni artri-
tis ni dedno obolenje.

Sklepnemu vnetju in njegovim posledi-
cam vsekakor botruje imunski sistem, ki je 
ključen za obrambo organizma pred okuž-
bami. Pri revmatoidnem artritisu se imunski 
sistem usmeri proti lastnim tkivom, sklepom 
in tudi drugim organom. Vnetje je kronično, 
saj vzrokov ne znajo pozdraviti.

Bolečina, ki prebuja
Kako se kaže revmatoidni artritis? Priza-
dene lahko vse sklepe in tudi obsklepne 
dele in bolečine v sklepih so najznačilnejša 
težava pri tej bolezni. Na začetku bolijo in 
otečejo predvsem mali sklepi rok, zapestja, 
lahko tudi mali stopalni sklepi in komolci. 
Običajno sklepi bolijo in otečejo oboje-
stransko oziroma simetrično. Pozneje se 
vnetje lahko razširi še na velike sklepe 
(kolena, kolki, gležnji, občasno tudi na 
hrbtenico).

Bolečine so izrazitejše v mirovanju, najmoč-
nejše so ponoči in bolnike pogosto zbujajo. 
Značilna za revmatoidni artritis je jutranja oko-
relost, ki izzveni po nekaj urah. Bolečine so 
čez dan manjše, a ves čas prisotne. Bolezen 
lahko spremljajo tudi povišana telesna tem-
peratura, hujšanje in čezmerna utrujenost.

Cilj zdravnik in bolnik  
postavita skupaj
Sodobno zdravljenje revmatoidnega artri-
tisa je utemeljeno na nenehnem spremlja-
nju aktivnosti bolezni in temu se nato prila-
gajo cilji zdravljenja. Bolezen torej zdravijo 
do merljivega in dosegljivega cilja, ki ga 
zdravnik in bolnik postavita skupaj. Cilj 
sodobnega zdravljenja je remisija ali umiri-
tev bolezni, ki se lahko doseže le z zgodnjim 
zdravljenjem in prilagajanjem zdravljenja 
aktivnosti bolezni. Za zdravljenje je na voljo 
več vrst zdravil. Prva so protibolečinska zdra-
vila ali analgetiki, ki lajšajo bolečine. Z neste-
roidnimi antirevmatiki, imenujejo jih tudi 
simptomatska zdravila, blažijo tako bolečine 
kot tudi sklepno vnetje. Možna je tudi kom-

Poglavitni cilj 
zdravljenja je remisija

A  Za revmatoidni artritis so značilna 
različno dolga obdobja zagonov in 
remisije.

B  Cilj zdravljenja je remisija ali 
umiritev bolezni.

C  Odsotnost bolečine še ne pomeni, 
da bolezen ni aktivna. 
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binirana uporaba analgetikov in nesteroidnih 
antirevmatikov. Imunsko modulirajoča zdra-
vila pa so tista, ki spreminjajo potek bolezni. 
Sem spadajo biološka zdravila, ki zavirajo 
delovanje določenih beljakovin, ki so posre-
dniki vnetja, zato jih imenujejo tudi tarčna 
zdravila. Ta zdravila si bolniki sami ali s pomo-
čjo zdravstvenega osebja aplicirajo v pod-
kožje ali pa pri zdravniku prejmejo intraven-
sko infuzijo. Druga zdravila te vrste so 
zaviralci JAK, to so najnovejša zdravila za 
zdravljenje revmatoidnega artritisa. Prav tako 
so tarčna zdravila in so prva v obliki tablet, 
po učinkovitosti pa primerljiva z biološkimi. 
Raziskave so pokazale, da so zdravila v obliki 
tablet pri bolnikih bolj priljubljena. 

V remisiji se degeneracija  
sklepov upočasni
Za revmatoidni artritis so, kot tudi za druge 
avtoimunske vnetne bolezni, značilna raz-
lično dolga obdobja zagonov in remisije ali 
umiritve. Danes je s pravilnim zdravljenjem 
mogoče bolezen upočasniti ali celo povsem 
ustaviti degenerativne procese. 

Remisija je stanje, ko je bolezen dobro 
nadzorovana in se bolnik počuti bolje, lahko 
je celo povsem brez simptomov. V remisiji 
se degeneracija sklepov upočasni, kar pri-
pomore k izboljšanju zdravja. Zato je remi-
sija poglavitni cilj sodobnega zdravljenja 
revmatoidnega artritisa. Kot rečeno, se to 

lahko doseže z zgodnjim zdravljenjem ozi-
roma prilagajanjem zdravljenja aktivnosti 
bolezni. 

Za bolnike so najpomembnejši kazalniki 
obvladovanja bolezni nadzor bolečine in 
utrujenosti, zmožnost opravljanja vsakodnev-
nih dejavnosti in zmožnost dela.

Odsotnost bolečine pa še ne pomeni, da 
bolezen ni aktivna in ne napreduje. Zato je 
pri zdravljenju revmatoidnega artritisa treba 
upoštevati predvsem merljive dejavnike. Rev-
matologi torej spremljajo tako imenovani 
DAS 28 (Disease Activity Score 28), pri katerem 
ocenjujejo bolečine in otekline 28 sklepov, 
vključeni pa so še nekateri laboratorijski testi. 

»Sodobno zdravljenje revmatoidnega artritisa je 
utemeljeno na nenehnem spremljanju aktivnosti 
bolezni in temu se nato prilagajo cilji zdravljenja.«

Opazujejo tudi otekline sklepov in napredo-
vanje bolezni, kot se vidi na rentgenskih 
posnetkih.

Ta dva sklopa dejavnikov sta med seboj 
povezana, saj različna pričakovanja o zdra-
vljenju revmatoidnega artritisa pri bolnikih 
lahko povzročijo tesnobo, slabšo zavzetost 
za zdravljenje in neučinkovito zdravljenje.

Bolnik naj se zato z zdravnikom pogovori 
o kliničnih dejavnikih remisije, prav tako pa 
naj mu razloži, kaj je zanj najpomembnejše 
pri obvladovanju bolezni. Z upoštevanjem 
obeh vidikov bosta tako skupaj lažje določila 
cilj in se odločila za najprimernejši način 
zdravljenja.

Revmatoidni artritis (RA) je več kot zgolj bolečina. Tudi kadar vas 
ne boli, se morda sprašujete, kdaj bo naslednji zagon bolezni. Če 
svoje aktivnosti načrtujete z mislijo na zagon ali če vam tudi milejši 
simptomi bolezni otežujejo vsakdanje življenje, ima RA na vas prevelik 
vpliv.

Da boste s svojim zdravnikom pripravili načrt, s katerim boste lažje 
dosegli cilje zdravljenja, si lahko pomagate z vprašalnikom na spletni 
strani www.revma-info.si/ra/. Zdravniku zaupajte svoje izzive ali 
vprašanja in lažje vam bo pomagal. 
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Slovenska tiskovna agencija je v sodelova-
nju s Slovenskim združenjem bolnikov z 
limfomom in levkemijo (L&L) v maju pripra-
vila spletni dogodek L&L INFO DAN 2021. 
Namenjen je bil predstavitvi zdravljenja s 
CAR-T celično terapijo, kako deluje, katere 
bolezni s to terapijo pri nas že zdravijo, 
kakšni so pogoji za napotitev bolnika na to 
zdravljenje in kakšen potencial za zdravlje-
nje ima CAR-T celična terapija za zdravlje-
nje krvnih rakov in drugih onkoloških 
bolezni. 

Avtorica: Adrijana Gaber

Na dogodku so sodelovali prof. dr. Samo 
Zver, dr. med., predstojnik Kliničnega 
oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, doc. 
dr. Matjaž Sever, dr. med., vodja transplan-
tacijske dejavnosti na Kliničnem oddelku za 
hematologijo UKC Ljubljana, prof. dr. Bar-
bara Jezeršek Novakovič, dr. med., Vodja 
oddelka za limfome na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana, prof. dr. Janez Jazbec, dr. med., 
Klinični oddelek za otroško hematologijo in 
onkologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana, 
in Kristina Modic, izvršna direktorica Sloven-
skega združenja L&L. 

Po nedavni odmevni kampanji zbiranja 
donacij za nakup naprave za CAR-T celično 
terapijo bosta naprava Prodigy Miltenyi in 
dodatni instrument CliniMacs Prodigy v nekaj 
tednih prispela v Slovenijo. Kristina Modic je 
predstavila potek te izjemno uspešne kam-
panje. Povedala je, da so jih zadnji meseci še 
bolj povezali s člani združenja, z bolniki, posa-
mezniki in podjetji, ki so se vsak po svoje zelo 
angažirali pri zbiranju donacij in pri ozave-
ščanju. Še bolj so se povezali tudi s hemato-
logi in drugimi strokovnjaki, ki so, kot je dejala, 
v kampanji zastavili svoj glas in svoja imena 
za bolnike s krvnimi raki. 

Kako je torej potekala ta kampanja? »Sku-
paj s strokovnjaki pod vodstvom prof. dr. 
Sama Zvera smo v Združenju začeli z akcijo 
zbiranja denarja za nakup naprave CAR-T za 
KO za hematologijo. V samo 12 tednih smo 
zbrali več kot 850.000 evrov za nakup medi-
cinske naprave. Kampanje skoraj nismo mogli 
zaključiti, saj so donacije kar prihajale, na nas 
so se obračali novi in novi donatorji z željo 
po sodelovanju in podpori. Akcija zbiranja je 
stekla z dnem, ko je bila v časopisu Delo obja-
vljena zgodba našega člana, vrhunskega glas-
benika Draga Ivanuše. Ta članek je zagotovo 
odprl srca ljudi. Ko smo bili že blizu cilju, se 
je pojavil anonimni darovalec, ki se je odlo-

čil za donacijo v višini 100.000 evrov. Takrat 
smo si rekli, da bomo poskusili zbrati še nekaj 
sredstev, da bi osnovno napravo lahko nad-
gradili z dodatnim inštrumentom, kar bo 
pomembno izboljšalo zmogljivost osnovne 
naprave, saj bi tako na eni napravi lahko pri-
pravljali celice za dva bolnika hkrati. Tako smo 
konec marca poleg osnovne naprave lahko 
naročili tudi dodatni inštrument,« je z navdu-
šenjem povedala Kristina Modic in dodala, da 
donacije, kljub temu da so v medijih že obja-
vili, da so z zbiranjem že zaključili, še vedno 
prihajajo. »Denar, ki nam tako ostaja, bomo 
v celoti porabili za vzpostavitev projekta 
CAR-T na KO za hematologijo. Prejeli smo več 
kot 4000 donacij in številne SMS-donacije, 
izjemno angažiranje strokovnjakov in članov 
našega združenja pa nam je omogočilo, da 
bo imel KO za hematologijo v kratkem vse 
pogoje za vzpostavitev lastne CAR-T celične 
terapije in možnost vključitve v CAR-T kli-
nične študije, kar je izjemnega pomena za 
preživetje bolnikov s krvnimi raki in za slo-
vensko hematologijo ter onkologijo.« Pozneje 
se je kampanji priključil še en anonimni daro-
valec, ki je kupil dodatno CAR-T napravo z 
vso pripadajočo opremo. 

Pobudnik in gonilna sila celotnega pro-
jekta dr. Samo Zver je razkril, da so skupaj z 

Zdravljenje s CAR-T 
celično terapijo

A  Za zdaj zdravijo bolnike z difuznim 
velikoceličnim B-limfomom in z 
akutno limfoblastno levkemijo.

B  Zdravljenje s CAR-T celično terapijo 
na splošno daje dva- do trikrat 
boljše rezultate, kot so bili do zdaj.

C  CAR-T celična terapija ne 
predstavlja dokončne rešitve v 
vseh primerih, lahko pa je most za 
nadaljnje uspešno zdravljenje.
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dr. Barbaro Jezeršek in dr. Janezem Jazbecem 
že leta 2015 napisali pismo o nameri za CAR-T 
zdravljenje, ter da nameravajo s tem zdravlje-
njem začeti sredi jeseni tega leta.

CAR-T zdravljenje 
Katerim bolnikom je ta terapija za zdaj name-
njena? Dr. Matjaž Sever je povedal, da od lan-
skega leta uspešno zdravijo bolnike, ki imajo 
difuzni velikocelični B-limfom, to je vrsta lim-
foma, ki ima specifično tarčo na svoji povr-
šini, na katero lahko CAR-T celice delujejo. 
Zdravijo pa tiste bolnike s to diagnozo, ki 
imajo rezistentno obliko oz. ponovitev bole-
zni po dveh ali več sistemskih kemoterapijah. 
Druga indikacija pa je za podvrsto levkemije, 
ki se imenuje akutna limfoblastna levkemija. 
Ta terapija je trenutno indicirana za otroke in 
mlajše odrasle do 25. leta, predvsem pri tistih, 
ki so neodzivni na zdravljenje, ki imajo pono-
vitev po presaditvi ali po dveh ali več kemo-
terapijah. Na hematološkem oddelku so do 
zdaj zdravili dva odrasla bolnika, dva sta v 
pripravi na to zdravljenje, na Pediatrični kli-
niki pa so prav tako zdravili dva otroka. 

Kako takšno zdravljenje poteka? Dr. Janez 
Jazbec: »Na hematološki kliniki se skupina 
zdravnikov ukvarja s presaditvami kostnega 
mozga in zaradi izkušenj na tem področju 
smo prevzeli uvajanje te terapije, ker ima 
podobna tveganja in zaplete pa tudi zdra-
vljenje je podobno intenzivno. Postopek 
zdravljenja je precej podoben ustaljenim 
avtolognim presaditvam (z bolnikovimi 
lastnimi matičnimi celicami). Sodelujemo s 
kolegi z onkološkega inštituta, ki imajo večino 
bolnikov s temi boleznimi. Pri bolniku, ki se 
strinja s tovrstno terapijo, najprej opravimo 
vse preiskave, potem pa presadimo celice. 
Sledi 14-dnevno spremljanje bolnika in reše-
vanje morebitnih zapletov. Po odpustu iz bol-
nišnice bolnika še nekaj mesecev spremljamo 
v hematološki ambulanti.« 

Možni zapleti in uspešnost 
zdravljenja
Katere zaplete pri tovrstnem zdravljenju 
lahko pričakujejo in katerih se najbolj bojijo? 
»Pri tem zdravljenju se lahko pojavijo vsi 
zapleti, ki se sicer pojavijo pri zdravljenju s 
kemoterapijo. Zdravljenje s CAR-T celicami 
pa prinaša tri specifične zaplete, in sicer cito-
kinsko nevihto – zaplet, ko imunske celice 
povzročijo buren imunski odgovor, ki je lahko 
za bolnika škodljiv. V takšnih primerih bol-
nika obravnavamo na oddelku za intenzivno 
terapijo. Drugi specifični zaplet je v povezavi 
s toksičnostjo centralnega živčevja in pri tem 
zapletu lahko pri bolniku opazimo zmede-
nost, epileptične napade ali nezavest. Tretji 
zaplet je, da dolgoročno delovanje CAR-T 
celic uniči podvrsto imunskih celic, ki pro- 
izvajajo imunoglobuline (protitelesa), zato 
pride do hipogamoglobulimije. V redkih pri-
merih so ti bolniki izpostavljeni še drugim 
zapletom,« je pojasnil dr. Jazbec.  

Kako uspešna so ta zdravljenja? »Ta pri-
stop zdravljenja je drugačen od tistega, ki 

smo ga imeli do zdaj na razpolago, in za difu-
zno obliko velikoceličnega B-limfoma za zdaj 
dosežemo odziv v 50 % v treh mesecih, 80 % 
teh bolnikov pa ostane v remisiji tudi dolgo-
ročno. Pri zdravljenju akutne limfoblastne 
levkemije imamo po treh mesecih ustrezen 
odziv pri 80 % bolnikov, po enem letu pa pri 
polovici bolnikov ne pride do ponovitve bole-
zni. To zdravljenje na splošno daje dva- do 
trikrat boljše rezultate, kakor je veljalo do zdaj. 
Pri izbiri bolnika in zdravljenja nas vodijo raz-
lični dejavniki: bolnik mora biti zmožen 
takšnega zdravljenja, lahko je tudi starejši, 
lahko ima tudi simptome bolezni, imeti pa 
mora zdrave organske sisteme (srce, pljuča 
in ledvica). Drugo je to, da smo trenutno ome-
jeni z boleznijo, saj so produkti CAR-T indici-
rani za točno določene skupine bolnikov. Pri 
tem je treba upoštevati, da bolezen ni pre-
več razširjena, sicer bolniki niso primerni za 
zdravljenje s to terapijo.« 

Dosedanje izkušnje
Dr. Barbara Jezeršek je povedala, da so doslej 
zdravili dva odrasla bolnika, dva sta še v 
postopku. »Težko torej govorim o bogatih 
izkušnjah s tem zdravljenjem. Znana je jasna 
indikacija, kandidati za to zdravljenje pa so 
še predvsem bolniki z limfomi plaščnih celic 
in z bikularnimi limfomi. Pri napotovanju bol-
nikov se strogo držimo indikacije za to zdra-
vljenje: odrasli bolniki z difuznim velikocelič-
nim B-limfomom, z drobnomalignim 
limfomom B oziroma polikularnim limfomom 
ter transformiranim velikoceličnim limfom B. 
Gre torej za bolnike, ki so sicer na zdravljenje 
neodzivni ali se je pri njih bolezen ponovila 
in so bili pred tem zdravljeni z že najmanj 
dvema linijama predhodnega zdravljenja,« 
je podrobneje pojasnila dr. Jezeršek in dodala, 
da se med 85 in 90 % teh bolnikov sistemsko 
zdravi na onkološkem inštitutu. »To pomeni, 
da te bolnike obravnava šest specialistk in 
internistk. Vsaka od njih najbolje pozna svo-
jega bolnika, vsaka najprej za svojega bol-
nika pomisli, da bi bil dober kandidat. Nato 
bolnika predstavi na limfomskem konziliju, 
tako dobimo konsenz internistov onkologov. 
Ko ocenimo, da je bolnik primeren, ga pred-
stavimo na transplantacijski skupini, po sku-

»CAR-T terapijo je možno tudi ponoviti, če se 
ponovitev tumorja pojavi z isto lastnostjo. 
Obstajajo pa številne raziskave, ki kombinirajo 
različne CAR-T terapije z različnimi tarčnimi 
zdravljenji.«

pnem konsenzu internistov onkologov in 
hematologov se postopek nadaljuje.« 

Otroci in mladi bolniki
Kakšne so izkušnje z zdravljenjem najmlajših 
bolnikov? Dr. Janez Jazbec: »Prvi bolnik, ki je 
bil zdravljen s CAR-T celično terapijo, je bil 
otrok in je bil zdravljen v Ljubljani. S konven-
cionalno terapijo pozdravimo 90 % otrok, ki 
imajo bolezen, za katero je ta produkt regi-
striran. Za ostalih 10 % pa so že prej obstajale 
druge možnosti zdravljenja. CAR-T torej pri 
otrocih pride v poštev, ko vse druge terapije 
odpovedo. Naša izkušnja z zdravljenjem s 
CAR-T ni najboljša, saj so se pri obeh otrocih, 
zdravljenih s to terapijo, pojavili zgodnji znaki 
povrnitve bolezni. To ne pomeni, da to zdra-
vljenje ni uspešno, pač pa le to, da ni 
dokončna rešitev v vseh primerih. Vsakega 
bolnika je treba natančno slediti in zelo 
pomembno je, da ob zelo zgodnjih znakih 
povrnitve posredujemo. Ta terapija pri otro-
cih predstavlja most do ponovne transplan-
tacije (te možnosti ne bi bilo brez CAR-T celič-
nega zdravljenja) – tega sta bila deležna oba 
otroka, ki sta bila zdravljena pri nas s CAR-T 
celično terapijo.«

Sledenje bolniku po CAR-T celični terapiji 
je torej zelo pomembno. Kako poteka slede-
nje? Dr. Sever: »Na našem oddelku opravimo 
transplantacijo, prvih sto dni je pacient pod 
našim okriljem. Potem ga postopno predamo 
kolegom na onkološkem inštitutu. Po šestih 
mesecih se vrne na kontrolo k nam, potem 
ga predamo na onkološki inštitut. Glede na 
to, da gre za novo zdravljenje, so oči vse stro-
kovne javnosti uperjene v to, kaj se s takšnim 
bolnikom dogaja dolgoročno.« 

»CAR-T terapijo je možno tudi ponoviti, če 
se ponovitev tumorja pojavi z isto lastnostjo. 
Obstajajo pa številne raziskave, ki kombini-
rajo različne CAR-T terapije z različnimi tarč-
nimi zdravljenji. Vseh študij s CAR-T celicami 
je trenutno približno 1000,« je še povedal dr. 
Sever. Dr. Zver pa je za konec dodal, da name-
ravajo to zdravljenje ponuditi vsakemu bol-
niku, za katerega bodo raziskave pokazale, 
da mu lahko pomagajo. To zdravljenje v pri-
hodnosti nameravajo tudi premakniti v zdra-
vljenje drugega reda. 
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Bolečine v želodcu in težave, povezane z 
njim, so ena najpogostejših zdravstvenih 
težav, s katerimi se srečujejo ljudje – skoraj 
tako pogosto kot z glavoboli. Skoraj vse nas 
je že kdaj bolel želodec, najsi bo samo 
zaradi prenajedanja, zastrupitve s hrano, 
gastritisa ali GERB ipd. 

Bolečine v želodcu so lahko akutne, kro-
nične (trajajo več tednov ali mesecev) ali 
napredujoče (in se sčasoma poslabšujejo 
ob pridruženih simptomih) ter so povezane 
s številnimi vzroki, pogosto pa jih spre-
mljajo slabost, napihnjenost ali napenja-
nje, lahko tudi bruhanje. 

Ker je vzrokov za bolečine v trebuhu kot 
listja in trave, smo za vas naredili selekcijo 
in jih nekaj vzeli pod lupo. 

Avtor: K. G. 

Skupni imenovalec – želodec
Med požiralnikom in tankim črevesom, na 
zgornji levi strani trebušne votline, leži želo-
dec. Ta mišični organ v obliki nekakšne vrečke 
igra ključno vlogo pri prebavljanju hrane, ki 
vanj vstopi skozi požiralnik in mišično zapi-
ralko in iz njega potuje naprej v črevo. Želo-
dec ima tri naloge, in sicer skladišči zaužito 
hrano, jo s pomočjo želodčne kisline razgra-
juje in mešanico pošlje v tanko črevo.

Želodčne stene so prevlečene s sluznico, 
ki je polna želodčnih žlez, te pa izločajo 
encime in kislino, ki so nujno potrebni za pre-
snovo hrane. Želodec, razdeljen na štiri dele, 
se lahko krči in širi glede na količino hrane, ki 
je v njem, in na ta način pomaga pri njeni 
razgradnji. 

Nadležna želodčna kislina 
Na izločanje želodčne kisline vplivajo različni 
dejavniki, od stresa, različne hrane, svežega 
sadja, mrzle pijače ipd. Običajno gre za pekoč 
občutek v žlički ali požiralniku, ki lahko pri-
vede tudi do kašljanja; nekateri pa vračanja 
kisline ne občutijo. Večina ljudi je že kdaj izku-
sila vračanje želodčne kisline v požiralnik in 
statistike pravijo, da naj bi vsaj enkrat 
mesečno prizadela nekaj več kot 40 % ljudi.

Kadar pa nas kislina pesti vsaj dvakrat ali 
večkrat tedensko in vpliva na kakovost 
našega življenja, že lahko govorimo o gastro-

ezofagealni refluksni bolezni oz. GERB. Ta 
velja celo za eno od najpogostejših bolezni 
in po nekaterih podatkih naj bi pestila kar 
vsakega petega odraslega človeka. 

GERB
Pri GERB gre torej za čezmerno izločanje 
želodčne kisline v požiralnik, ki se kaže kot 
žgoča bolečina v žlički in bolečina v zgornjem 
delu trebušne votline, vračanje kisline v poži-
ralnik, nekateri pa zatekanja kisline sploh ne 
občutijo in jih nanjo opominja le suh, dražeč 
kašelj ali hripavost in oteklo grlo zjutraj. GERB 
lahko povzroča občutek težjega požiranja ali 
zatikanja hrane v požiralniku. Pojavi se lahko 
slab ustni zadah, slabost in siljenje na bruha-
nje ter celo erozija zob. Težave so pogostejše 
po obilnem obroku ter proti večeru, večkrat 
pa se pojavljajo pri ljudeh s prekomerno tele-
sno težo, nosečnicah ipd.

Medtem ko je občasno vračanje kisline v 
požiralnik lahko le nepomembna, prehodna 
težava, pa ima nasprotno GERB lahko posle-
dice na naše zdravje, saj lahko vodi v ezofa-
gitis, razjedo na požiralniku in celo predra-
kave spremembe na požiralniku.  

Večina ljudi, ki jih GERB dobi v svoj primež, 
si lahko zadovoljivo pomaga z zdravili, kot so 
antacidi, blokatorji H2 in zaviralci protonske 
črpalke – operacija je potrebna le v izjemno 
redkih primerih. Poleg zdravil pa je pametno 
zgrabiti bika kar za roge in se odločiti za spre-
membo življenjskega sloga ter izogibanje 
navadam, ki prispevajo k poslabšanju težav. 
Za začetek se priporoča izogibanje mastni ali 
začinjeni hrani (čokolada, čebula, sveže sadje, 
citrusi itd.), kavi in alkoholu. Tudi gazirane 
pijače raje črtajte z jedilnika, saj zaradi 

mehurčkov spodbujajo spahovanje in doda-
tno pripomorejo k vračanju kisline v požiral-
nik. Svoje k težavam prispeva tudi kajenje. 

Hrano uživajte počasi in jo dobro prežve-
čite, nikar takoj po obroku ne lezite, izogibajte 
se tudi uživanju hrane tri do štiri ure pred spa-
njem. Vzglavnik naj bo vedno malce dvignjen, 
izogibati pa se je treba tudi oblačilom, ki so v 
pasu tesna. Smotrno je poskrbeti za redno 
telesno dejavnost in – ne nazadnje – za čim 
manj stresa, ki pri čezmernem izločanju 
kisline igra nezanemarljivo vlogo. 

Želodčne razjede in gastritis
Želodčna razjeda, ulcer ali čir na želodcu je 
razjeda na steni želodčne sluznice, ki lahko 
povzroča bolečine v želodcu in celo krvave-
nje. Nase lahko opozarja z glodajočo bole-
čino, slabostjo, bruhanjem ali siljenjem na 
bruhanje, napihnjenostjo ter prebavnimi 
motnjami. 

Najpogosteje razjede povzroča bakterija 
Helicobacter pylori, lahko pa so tudi posledica 
uporabe nesteroidnih protivnetnih zdravil, 
ki načnejo občutljivo želodčno sluznico. Svoj 
piskrček pristavi še stres, saj se ne reče zaman, 
da prav skrbi povzročajo čir na želodcu.

Pri gastritisu gre za vnetje stene želodca, 
ki ga enako kot čir povzročajo bakterija H. 
pylori, nesteroidna protivnetna zdravila pa 
tudi določena druga zdravila in alkohol ter 
stres. Simptomi, ki nakazujejo, da gre za 
gastritis, so napihnjenost, zmanjšan tek, 
izguba telesne teže, sitost že ob majhnih koli-
činah hrane ter slabost ali celo bruhanje. 

Tako razjede kot gastritis lahko privedejo 
do krvavitev, zato je zelo pomembno, da smo 
pozorni, če na blatu ali bruhanju opazimo 
sledove krvi. V takem primeru nam morajo 
zazvoniti vsi alarmi in čim prej je treba obi-
skati zdravnika. 

Ezofagitis
Pri vnetju požiralnika oz. ezofagitisu gre za 
vneto sluznico požiralnika, ki ni del želodca, 
vseeno pa nas lahko boli prav tam. Do vne-
tja požiralnika privede več vzrokov, med njimi 
poleg jemanja določenih zdravil, kot so neka-
teri antibiotiki, tudi okužbe (takšne povzroča 
recimo okužba s kandido ali virusom herpes 
simplex) in določene alergije. Poleg bolečin 
v zgornjem delu želodca in enakega peko-
čega občutka kot ob vračanju želodčne 

Ko želodec stavka 

Stres, anksioznost, depresija in podobna 
duševna stanja nimajo samo velikega 
vpliva na zmanjšano kakovost življenja, 
temveč dejansko lahko vplivajo tudi na 
naš želodec, višji krvni tlak, glavobole in 
podobno. Če pri sebi opazite, da duševna 
stiska vpliva tudi na zdravje vašega 
želodca, si poskusite pomagati s prakti-
ciranjem sprostitvenih tehnik in se, če se 
da, izogibajte okoliščinam, ki vas spra-
vljajo v stisko, ter skušajte poskrbeti za 
svoj mir. 
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kisline v požiralnik je za ezofagitis značilen 
občutek zatikanja hrane v požiralniku ali 
občutek težkega požiranja. 

Zastrupitev s hrano ali  
trebušna gripa?
S hrano se lahko zastrupimo preko različnih 
virusov ali bakterij (salmonela, stafilokok, E. 
Coli, kampilobakter), pa tudi trebušna gripa 
(tudi gastroenteritis) je posledica različnih 
vzrokov, pri nas sta običajno glavna krivca 
rotavirus in norovirus. 

Simptomi obeh so si precej podobni, zato 
je med njima težko razlikovati. Razlika je pred-
vsem v načinu okužbe – pri zastrupitvi s 
hrano okuženo hrano zaužijemo, simptomi 
pa se pojavijo zelo hitro, v roku nekaj ur; med-
tem ko se v primeru trebušne gripe lahko oku-
žimo preko stika z okuženo osebo, okuženih 
površin, predmetov itd., inkubacijska doba 
pa traja med enim in dvema dnevoma.

V obeh primerih nas lahko muči vse od 
slabosti, bruhanja, hladnega potu, glavobola 
in bolečin v mišicah do driske in trebušnih 
krčev, ki jih spremlja povišana telesna tem-
peratura. Simptomi zastrupitve s hrano obi-
čajno vztrajajo kak dan ali dva, medtem ko 
nas simptomi trebušne gripe spremljajo tudi 
do kakšnega tedna. 

Tako v primeru zastrupitve s hrano kot tre-
bušne gripe je treba paziti na zadostno hidra-
cijo (voda in nesladkani, prebavilom prijazni 
čaji) in vnos elektrolitov (rehidracijski pri-

pravki), pri čemer se priporočata pitje po 
požirkih ter držanje preproste diete, ki jo 
sestavljajo prepečenec, banane, riž, jabolčni 
sok ali čežana. V veliko pomoč so nam lahko 
tudi probiotiki. 

Da bi se izognili tako zastrupitvi s hrano 
kot trebušni gripi, poskrbimo za pravilno higi-
eno umivanja rok, držimo se priporočil kiha-
nja ali kašljanja v pregib komolca, si po zame-
njavi umazanih pleničk dojenčka umijemo 
roke ipd. Poskrbimo, da bo hrana pravilno 
umita in zadostno termično obdelana (sploh 
meso, morski sadeži, jajca ter mleko) ter 
pazimo, da umitih živil ne kontaminirano z 
neumitimi (preko iste deske, nožev in ostalih 
pripomočkov itd.).

Žolčni kamni
Tudi žolčni kamni, ki nastajajo v žolčniku, 
lahko povzročajo bolečine, ki jih čutimo tudi 
v zgornjem desnem predelu trebušne 
votline. Majceni kamenčki, ki jih sestavljata 
holesterol ali bilirubin, lahko povzročijo ote-
kanje, predvsem pa povzročajo hude bole-
čine, sploh po bolj mastnih obrokih. Vnetje 
žolčnika ali holecistitis nastane zaradi 
zapore izvodil žolčnika, običajno žolčni 
kamen zapre prehod in nastane vnetje, ki 
ga poleg bolečin v želodcu in trebušni 
votlini spremljajo slabost, bruhanje in vro-
čina. Na pojav žolčnih kamnov lahko vpliva 
jemanje oralnih kontraceptivov in določe-
nih drugih zdravil, prekomerna telesna teža 
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pa tudi nenadna izguba teže. Običajno jih 
odstranjujemo kirurško. 

Vzrokov za bolečine v želodcu  
je kot listja in trave
Našteli smo le nekaj vzrokov za bolečine v 
želodcu, ki jih je sicer še precej več – med 
njimi najdemo čisto preproste, kot so zapr-
tje, posledice menstrualnega ciklusa, razne 
alergije, vnetje urinarnega trakta itd. do bolj 
kompleksnih, kot so hernije, vnetje slepiča, 
izvenmaternična nosečnost, endometrioza 
ipd. ter vse do raka želodca. Tudi s starostjo 
je običajno težav z želodcem vedno več, saj, 
kot pravijo na NIJZ, starost vpliva na stanjša-
nje želodčne sluznice, znižanje izločanja 
želodčne kisline, prebavnih encimov in hor-
monov, slabše praznjenje želodca, znižanje 
prekrvljenosti in podobno. 

Nujno k zdravniku, če … 
Veliko želodčnih težav je prehodne narave in 
nenevarnih, vseeno pa jih ne smemo zanema-
riti. V primeru, da se pojavijo večje težave s 
požiranjem, da v blatu ali bruhanju opazite kri, 
da začnete nenačrtno izgubljati telesno težo, 
da več kot dva dni ne zadržite hrane v sebi, 
težave pa spremljata vročina in dehidracija 
(tudi temen urin), če je predel želodca obču-
tljiv na dotik ali imate težave z dihanjem – vse 
to so znaki, da je nujno čim prej obiskati 
zdravnika, ki bo težave raziskal in vas po 
potrebi usmeril naprej. 
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Dedoles je znan po svojih barvitih 
oblačilih in dodatkih z različnimi za-
bavnimi motivi, ki te bodo zagotovo 
razvedrili tudi na najbolj turoben 
dan. Hkrati se podjetje zaveda svoje 
družbene odgovornosti in počne vse, 
kar lahko, da zmanjša svoj vpliv na 
okolje. Tokrat so Dedolesovi oblikovalci 
pripravili otroške, ženske in moške ko-
palke iz recikliranih plastičnih steklenic. 
Poleg tega, da je okolju prijazna, je po-

letna kolekcija polna sijočih barv in za-
bavnih motivov.

Okolju prijazne kopalke
Si lahko predstavljaš poletje brez modnih 
kopalk? Verjetno ne. Zaradi novih drznih 
motivov bo tvoje srce poskočilo, saj ne boš 
vedel/a, katerega izbrati. Poleg dejstva, da 
se kolekciji kopalk resnično ne moreš up-
reti, v proizvodnem postopku nismo ob-
remenjevali okolja. Odpadni material je 

dobesedno dobil drugo priložnost. Pri iz-
delavi smo uporabili vlakna iz recikliranih 
plastičnih steklenic, vse kopalke pa imajo 
tudi potrdilo Global Recycled Standard. 
Tvoje nove kopalke ti bodo zagotovile 
popolno udobje pri nošenju in bodo zara-
di barvitih motivov nedvomno pritegnile 
pozornost vsakega mimoidočega.

Več kosov iz poletne kolekcije: 
www.dedoles.si 

Dedoles predstavlja 
posebno inovacijo: 

Kopalke iz reciklirane plastike.

Več informacij je na voljo na www.dedoles.si
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Prihaja poletje in letos ga bomo, kakor kaže, 
pričakali podobno kot lani. To pomeni, da 
bodo določene storitve, ki bi nam lahko 
pomagale pri negi telesa, včasih dostopne, 
včasih pa tudi ne. Tako kot je v času ukre-
pov, izolacije in karantene treba imeti več 
samodiscipline, da skrbimo za svojo tele-
sno kondicijo, je treba imeti tudi več potr-
pljenja in znanja z nego telesa. Da boste 
lažje, lepše in bolj sproščeno zakorakali v 
poletje, bomo z vami delili dragoceno 
znanje in izkušnje Janje Jeršin, inženirke 
farmacije, mojstrice kozmetične nege, dol-
goletne članice UE sekcije kozmetikov pri 
OZS.

Avtorica: Vesna Mlakar

Koža je največji organ oziroma čutilo, ki 
varuje vse druge organe v organizmu. Po 
površini je največji organ, po teži pa najtežji. 
Koža opravlja pet nalog: je čutilo, ščiti pred 
fizikalnimi, kemičnimi in drugimi vplivi ter 
izsušitvijo, ohranja telesno temperaturo (ter-
moregulacija), skrbi za izločanje in sintezo 
vitamina D. Koža je integralna komponenta 
imunskega, živčnega in endokrinega sistema. 
Ni le enostavna ovojnica, ki prekriva naše telo, 
ampak ima kompleksno arhitekturo. Razli-
kuje se po barvi, debelini, poraščenosti in dru-
gem. Barva kože je odvisna od prekrvavitve, 
količine pigmenta in debeline. Sijoča koža 
pa pripoveduje zgodbo o pravilni negi; to je 

občasni piling, dobra zaščita pred soncem, 
predvsem pa dovolj vode in dobrega spanca. 

Moteč ali nemoteč, celulit je 
obolenje podkožja
Zadnja leta družabna omrežja preplavljajo 
fotografije zvezdnic in vplivnic, ki se poka-
žejo takšne, kot so. Z mozolji, kakšnim kilo-
gramom preveč in celulitom. Čeprav je naj-
pomembneje svoje telo sprejeti ,  je 
pomembno tudi, da ga znamo negovati. Ali 
je celulit estetska napaka ali ne, naj vsak pre-
soja sam. Vsekakor pa drži, da gre pri »poma-
rančni koži« pravzaprav za obolenje. »Celulit 
je lokalizirano hipertrofično obolenje pod-
kožja. Vidne blazinice so posledica poveča-
nega volumna maščobnih celic, ki so v naspro-
tju s tistimi pri debelosti, kjer so samo 
maščobne celice, te sestavljene še iz želatini 
podobne snovi – to je maščobe, vode in odpa-
dnih snovi, ki so ujeti tik pod kožo. Celulita ne 
smemo zamenjati z izrazom celulitis, ki je vne-
tje celic,« razloži Janja Jeršin. Opozarja, da 
samo z nego ne bomo uspešni v borbi s celu-
litom. Gledati moramo bolj kompleksno in 
zavzeti holistični pristop ter poiskati vzroke 
za nastanek celulita, še svetuje.

Nekaj nasvetov za  
preprečevanje celulita
»Celulit je lahko posledica hormonske motnje, 
zastoja v področju veno-limfatičnega spleta, 
lahko odraža razpad ter spremembo kolagen-
skih in elastinskih vezi, lahko se kaže kot kopi-

čenje odpadnih snovi oz. strupov v medce-
ličnini ali je posledica motnje izmenjave snovi 
med krvjo in tkivom. Zelo pomemben dejav-
nik pri nastanku celulita igrata tudi stres in 
življenjski slog,« našteje mojstrica kozmetične 
nege Janja Jeršin in predstavi nekaj dejavni-
kov in nasvetov za preprečevanje nastanka 
celulita. »Pitje zadostne količine vode omo-
goča organizmu, da spere iz telesa strupene 
snovi. Pomembna je pravilna prehrana, ki vse-
buje zadostne količine svežega sadja in zele-
njave. Masaža, predvsem s kremami, pospeši 
cirkulacijo krvi. Priporoča se redna telesna 
dejavnost, to je štiri- do petkrat tedensko po 
eno uro. Pri tem je treba opozoriti še na to, 
da je odprava celulita najuspešnejša v mla-
dih letih. Starejši kot smo, trdovratnejši je 
celulit in težje ga odpravimo.«

Krajša krila, odprti čevlji –  
kaj pa trda koža?
Trda koža nastane kot obramba organizma 
na močnejši pritisk na peto. Postaja vedno 
bolj debela, s tem slabo prekrvavljena in suha. 
Posledica vsega naštetega je, da koža poči in 
nastanejo razpoke oziroma ragade. Janja Jer-
šin razloži, da ima taka koža preveč keratina, 
primanjkuje pa ji olja in v olju topnih vitami-
nov (D, E, K, A) ter vlage. »Dobro je vedeti, da 
olje mehča in tanjša keratin, zato zadebeljeno 
trdo kožo negujemo tako, da zvečer zmasi-
ramo noge z mastno regeneracijsko kremo; 
zjutraj pa jo osvežimo s hidrantnimi kremami 
z vlažilci, znanimi pod imenom urea,« pove 

Lahkotno in  
sproščeno v poletje

A  Celulit je lokalizirano hipertrofično 
obolenje podkožja.

B  Trda koža na podplatu nastane kot 
obramba organizma na močnejši 
pritisk.

C  V izogib glivicam poskrbimo za 
dobro higieno ter zračno in suho 
obutev.
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Jeršinova. Kozmetični saloni so in niso odprti, 
odvisno od ukrepov. Vse storitve niso vedno 
dostopne, zato je še toliko bolj pomembno, 
da pri domači negi ne delamo napak. »Naj-
pogostejša napaka, ki jo ljudje delajo pri negi 
stopal, je, da jih pilijo pregrobo in nepravilno. 
S tem ko gredo v smeri sem in tja, kožo 
odprejo in razbrazdajo. Taka koža je poško-
dovana in na njej se rade naselijo glivice, bak-
terije ali pa nastanejo ragade. Pogosta 
napaka je tudi masaža stopal z raznimi olji. 
Da se lahko olje emulgira v kožo, potrebuje 
vlago, ki jo potegne iz kože in čez nekaj časa 
je koža še bolj suha. Če že uporabljamo olje, 
ga vedno nanašamo na vlažno kožo, vendar 
so za nego boljše kreme.« 

 »Naše noge so pot,  
po kateri hodimo«
V času epidemiološke omejitve imamo 
nekoliko več časa in prav je, da jih posvetimo 
nogam. Jeršinova lepo opiše, da so »naše noge 
pot, po kateri hodimo«. Z zdravimi nogami je 
naš korak gotovo bolj lahkoten in sproščen. 
»Če je le mogoče, noge vsak večer namakajte 
v kopeli, ki ste ji dodali razne soli z mehčalci, 
eterična olja, jabolčni kis ali sodo bikarbono. 
V primeru, da imate težave s prekrvavitvijo in 
hladnimi nogami, je priporočljivo knajpanje. 
Pred spanjem si noge namažite z mastno rege-
neracijsko kremo, kajti le ponoči se koža rege-
nerira. Zjutraj, po telovadbi, pa si noge osve-

žite z vlažilno kremo,« svetuje mojstrica 
kozmetične nege. Obutev je treba redno 
menjavati in po potrebi kupiti novo. Pošve-
drani čevlji niso več optimalni za stopalo. Obu-
tev mora biti čista in dovolj zračna, saj se v 
nasprotnem primeru lahko pojavijo glivice. 

Kaj pa glivice in pedikura?
Statistika kaže, da ima težave z glivicami v 
povprečju ena od petih oseb. Glivice so prav-
zaprav precejšnja nevarnost za zdravje, 
vzroki zanje pa so različni. »Ločimo glivice 
na nohtih in na koži. Z glivicami se najpogo-
steje okužijo ljudje, ki imajo oslabljen imun-
ski sistem, porušen naravni pH kože, se zadr-
žujejo v vlažnem in toplem okolju ali se jim 
potijo noge. Priporočljiva preventiva proti 
glivicam je, da si noge čim bolj kislimo s 
kislimi toniki, kisom ali limono. V kislem oko-
lju se namreč glivice ne morejo razvijati,« 
razloži Jeršinova. 

V primeru, ko se že okužimo z glivicami, 
pa moramo vestno in redno uporabljati anti-
mikotike, ki jih dobimo v prosti prodaji ali 
nam jih predpiše zdravnik. Glivicam moramo 
posvetiti resno skrb in pozornost, saj so zelo 
trdovratne in prenosljive. Skrbeti moramo 
za osebno higieno in uporabljati svojo bri-
sačo. »Tudi v pedikerskih salonih se pogosto 
srečamo z glivicami, najpogosteje na nohtih. 
V salonih je zelo visok standard higiene; tako 
glede čiščenja, dezinfekcije kot tudi steriliza-
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cije. Če stranka že ve, da ima glivice, te vedno 
obdelamo na koncu in sproti razkužujemo, 
da jih ne prenesemo na ostale nohte. V 
nasprotnem primeru pa stranko napotimo k 
zdravniku, da postavi diagnozo.«

Nega za zdravje, zabavo  
in dobro počutje
Osebna nega je lahko samo osnovna higiena, 
če ni časa za kaj drugega. Ob službenih obve-
znostih, otrocih in gospodinjstvu je kaj več 
pogosto že privilegij. Za tiste, ki jim je ta pri-
vilegij dan – vsaj od časa do časa – je osebna 
nega lahko tudi prava zabava in sprostitev. 
Nega naj bo pisana vam na kožo. Izberite 
takšno, ki jo potrebujete, vas veseli in sprošča. 
To je lahko jutranja vadba in raztezanje telesa 
ob prijetni glasbi, nežna masaža obraza ali sto-
pal. Lahko pa tudi poležavanje na soncu in 
manikira v barvah poletja. Neka reklama je 
nekoč oglaševala svoje izdelke z motom 
»vsaka ima svojega«. Šlo je za zaščitni faktor 
in ne za moža. Prav tako bi lahko rekli, da ima 
vsak tudi svoj način, kako najbolje in najraje 
poskrbi zase. Kar koli boste naredili sebi v plus, 
se vam bo dvojno vrnilo. Nekdo ima raje zgo-
den jutranji sprehod, kdo drug tek in spet tre-
tji vzpon na bližnji hrib. Izberite svojega – način 
sproščanja, uživajte, se regenerirajte in ne 
pozabite, da se polovica dobrega počutje 
skriva v prepričanju, da ste naredili nekaj 
dobrega zase.  
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Amiloidoza je vrsta redkih bolezni, ki 
nastopa v več oblikah. Zelo pomembno je, 
da se odkrije v zgodnji fazi, saj so možno-
sti zdravljenja bolnikov v tem primeru 
boljše. Žal zaradi redkosti te bolezni dia-
gnosticiranje poteka zelo dolgo, včasih pre-
dolgo, in z namenom, da bi splošno javnost 
in tudi strokovno javnost na primarni in 
sekundarni ravni seznanili s to boleznijo, so 
v Združenju hematologov Slovenije orga-
nizirali dogodek za novinarje. 

Avtorica: Adrijana Gaber

Težave, ki jih povzroča ta redka bolezen bol-
nikom, predvsem zaradi dolgotrajnega dia-
gnosticiranja, najbolje oriše zgodba bolnika, 
ki so jo predstavili na srečanju. »Dolgo je tra-
jalo, da sem obiskal zdravnika. Menil sem, da 
ne gre za nič resnega in nisem želel zganjati 
panike. Potem pa so simptomi tako vplivali na 
moje življenje, da sem se odločil obiskati oseb-
nega zdravnika. Bilo mi je rečeno, da se amilo-
idoza AL pri bolnikih kaže z različnimi simptomi, 
zaradi katerih splošni zdravnik težko pomisli 

na hematološko bolezen. Težko sem razložil, 
kakšne so moje težave, počutil sem se prepro-
sto drugače, utrujen, razbolen, ne posebej dobro. 
To so sicer stvari, za katere sem pričakoval, da 
se bodo pojavile z leti. Potreboval sem tri mesece, 
da sem obiskal osebnega zdravnika. Ljudje pa 
na splošno odločitev za obisk zdravnika spre-
jemajo različno dolgo, od dva do 18 mesecev, 
morda celo pet let. Zdelo se mi je, da osebni 
zdravnik mojih težav ni vzel resno. Sprva se mu 
je zdelo verjetneje, da so simptomi posledica 
staranja, zato mi je dejal, naj se vrnem domov 
in stvari jemljem bolj zlahka. Kasneje sem zdrav-
nika obiskal še dvakrat, preden se je strinjal, da 
bo opravil nekatere preiskave, in preden je 
pomislil, da gre za kaj resnejšega. Predlagal mi 
je, da obiščem specialista, saj ni bil prepričan, 
za kaj gre. Ta mi je dejal, da se za nekatere bol-
nike tu pot konča. Od 10 do 30 % bolnikov 
ostane brez diagnoze ali mu postavijo napačno. 
Hodil sem od specialista do specialista, vsi so 
opravljali svoje preiskave, včasih so ponovili 
tiste, ki sem jih že opravil pri osebnem zdrav-
niku ali drugem specialistu. Prvi kardiolog je 
domneval, da gre za edem, zato me je napotil 
na nadaljnje preiskave k drugemu kardiologu, 
ta pa je postavil diagnozo in uvedel zdravljenje. 

Ko ni bilo izboljšanja, je ugotovil, da je postavil 
napačno diagnozo. Zaradi izidov preiskave 
urina me je napotil k nefrologu. Ta je opravil še 
druge preiskave in me napotil k hematologu. 
Da je ta potrdil diagnozo amiloidozo AL, je tra-
jalo le nekaj mesecev. Diagnozo je potrdila biop-
sija kostnega mozga. Bil sem srečen, da sem 
končno imel postavljeno diagnozo. V začetku 
sem domneval, da gre za vrsto raka, zdaj pa 
vem, da jo povzročajo podivjane matične celice 
v kostnem mozgu, ki začnejo iz neznanih vzro-
kov proizvajati razobličene, napačno zvite 
beljakovine. Te se združujejo v lepljivo gmoto 
vlaken, ki se odlagajo v vitalne organe, to pov-
zroča zapore in toksične učinke. Od prvega obi-
ska osebnega zdravnika do postavljene dia-
gnoze je trajalo skoraj dve leti. Zdravnica mi je 
razložila, da ni specifičnega zdravila za amilo-
idozo AL, da pa jo z zdravili lahko obvladajo. Po 
vsem tem času sem torej imel diagnozo, speci-
fičnega zdravila pa ni bilo.« 

Na predstavitvi so sodelovali prof. dr. 
Samo Zver, dr. med., spec. interne medi-
cine in hematologije, vodja KO za hemato-
logijo UKC v Ljubljani, prim. Nataša Fikfak, 
dr. med., spec. interne medicine in hema-
tologije, iz Splošne bolnišnice dr. Franca Der-

Amiloidoza

A  Amiloidoze so bolezni zvijanja 
beljakovin.

B  Bolezen poškoduje več različnih 
organov, največkrat srce. 

C  Za nefrologe so pri diagnosticiranju 
te bolezni pomembni proteini v 
urinu.
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»Nadaljevati je treba raziskovanje in tudi, ko je 
diagnoza postavljena, se ne ustavimo, ampak 
bolnika še naprej spremljamo. Za sekundarne 
bolnišnice je ključnega pomena, da se bolniki  
lahko spremljajo tudi pri nas, saj se morebitni 
zapleti običajno zdravijo v najbližji zdravstveni 
ustanovi.«

ganca Nova Gorica, prof. dr. Janez Zidar, dr. 
med., spec. nevrologije, s KO za klinično 
nevrofiziologijo UKC v Ljubljani, doc. dr. Gre-
gor Zemljič, dr. med., spec. kardiologije 
in vaskularne medicine, asist. dr. Andrej 
Škoberne, dr. med., spec. nefrologije, in 
mag. Rajko Vajd, dr. med., spec. družin-
ske medicine.

Za začetek je dr. Samo Zver povedal, da 
poznamo 33 vrst amiloidoz, ter dodal, da je 
amiloidoza, s katero se ukvarjajo hematologi, 
amiloidoza AL (lahkih verig), in te je 70 % vseh. 
Sledi transtiretinska amiloidoza. Potrebno pa 
je znati ločiti med njima, nekdo ima lahko vse 
znake amiloidoze AL, v resnici pa ima transti-
retinsko obliko. Zdravljenje pa ni za obe 
enako, je še poudaril dr. Zver.  

Na predstavitvi so se zbrali specialisti z 
zelo različnih področij in vsa ta specialna 
področja medicine so kamenčki v mozaiku 
amiloidoze, je pojasnil dr. Zver. »Danes odkri-
jemo okoli 20 bolnikov na leto z eno vrsto te 
redke bolezni in jim z našimi metodami 
zdravljenja lahko pomagamo. Bolezen je sicer 
neozdravljiva, lahko pa bolnike z zdravili, ki 
jih imamo, zazdravimo za vrsto let.«

Napačno zvite beljakovine
Dr. Janez Zidar je v nadaljevanju razložil, za 
kakšno bolezen gre. »Amiloidoze so bolezni 
zvijanja beljakovin. Beljakovine imajo svojo 
primarno (zaporedje določenih aminokislin), 
sekundarno (zvitje), terciarno in kvartarno 
strukturo. V primeru genske napake se lahko 
beljakovine zvijajo drugače – kot plahtice, ki 
se nalagajo druga na drugo in tvorijo fibrile. 
Te fibrile so netopne in nedostopne razgra-
dnji, odlagajo se v tkivih, kjer imajo lahko 
toksičen ali mehanski vpliv. Denimo v srcu se 
naložijo tako, da se ne more krčiti. Največkrat 
so prizadeta jetra, srce, ledvica, živčevje … 
Transtiretinska amiloidoza se imenuje po 
beljakovini transtiretin, ki je transporter tiro-
ksina in retinola. Ta amiloidoza večinoma pri-
zidane srce, pa tudi živčevje, denimo sindrom 
zapestnega prehoda,« je pojasnil dr. Zidar ter 

dodal, da je transtiretinske senilne amiloidoze 
precej več kot mutirane dedne amiloidoze. 
»Zelo pogosta je pri starejših moških in se pri-
marno kaže s kardiomiopatijo pri bolnikih, ki 
imajo že več let pred tem sindrom zapestnega 
prehoda.«

Srčno popuščanje kaže na 
amiloidozo
Srce je tisti organ, ki ga ta bolezen največkrat 
poškoduje. Dr. Gregor Zemljič je povedal, da 
ima kar 90 % bolnikov z aminoidozo priza-
deto srce in to se kaže s simptomi in znaki 
srčnega popuščanja. »Gre za upad zmoglji-
vosti, vse težjo sapo, v napredovali obliki 
bolezni pa lahko pride tudi do otekanja. Sku-
pina bolnikov s srčnim popuščanjem je zelo 
heterogena in diagnosticiranje jih vodi po 
poti od specialista do specialista. Že eno-
stavne laboratorijske preiskave v ambulanti 
družinskega zdravnika lahko pokažejo povi-
šano vrednost proBNP (označevalec srčnega 
popuščanja), lahko je tudi že povišana vre-
dnost tropiona (tudi srčni označevalec), ami-
loid je namreč tudi toksičen za srčne mišice 
in izplavlja tropionin. Naslednja preiskava na 
poti do diagnoze je ultrazvočna preiskava 
srca. Grobo ločimo srčno popuščanje z zni-
žanim iztisnim deležem in srčno popuščanje 
z ohranjenim iztisnim deležem, slednji je zna-
čilen za večino teh bolnikov. Sistolična funk-
cija levega prekata je normalna, problema-
tična pa je diastolična funkcija, ki je oslabljena 
zaradi kopičenja amiloida v srčni mišici. Na 
ultrazvoku vidimo zadebeljene stene in dia-
stolično disfunkcijo (oslabljeno podajnost 
levega prekata). Sčasoma bolezen lahko pri-
vede do znižanja sistolične funkcije levega 
prekata.« 

Dr. Zemljič je še izpostavil, da amiloidoza 
zelo hitro napreduje in verjetnost, da bo bol-
nik v enem letu umrl, je več kot 50-odstotna. 
»Pri teh bolnikih se torej zelo mudi, zato 
moramo pri vseh bolnikih z zadebeljenim 
levim prekatom takoj pomisliti na amiloidozo 
in jo z laboratorijskimi preiskavami izključiti 

ali potrditi. Šele potem se lahko posvetimo 
iskanju drugih vzrokov zadebeljene stene. 
Ker se o teh boleznih vedno več govori in 
vedno več ve, pa tudi vedno več zdravil je na 
voljo, smo po zgledu zahodnih centrov na 
kliničnem oddelku za kardiologijo oz. centru 
za napredovalo srčno popuščanje in tran-
splantacije srca ustanovili Ambulanto za infil-
trativne bolezni in amiloidozo srčne mišice. 
Take bolnike bi želeli voditi in spremljati na 
enem mestu prav zaradi tega, ker gre za redke 
bolezni,« je še povedal dr. Zemljič.  

Pomembni so tudi  
proteini v urinu
Ko amiloidoza poškoduje ledvice, so vple-
teni nefrologi. Dr. Andrej Škoberne je pove-
dal, da vsako leto dobijo nekaj bolnikov s to 
boleznijo na njihov oddelek. Kako ugoto-
vijo, da gre res za to bolezen? »Pri diagno-
sticiranju te bolezni so za nas pomembni 
proteini v urinu – povišana količina teh je 
vedno znak resnejše bolezni ledvic. V red-
kih primerih se povišane vrednosti beljako-
vin pojavijo tudi pri večjih naporih, recimo 
po pretečenem maratonu, a te vztrajajo le 
24 ur. Pri nekom, ki ima vrednosti stalno 
povišane, pa je to znak resnejše ledvične 
bolezni. Velike količine beljakovin v urinu 
privedejo tudi do otekanja nog in to je prvi 
simptom. Pogosto se različne bolezni kažejo 
tudi s pojavom nočnega uriniranja, posebej 
če je to redno in ob podobni uri. To pomeni, 
da ledvice ne morejo več zadrževati vode, 
ne da bi bolnik odvajal urin,« je z opisova-
njem simptomov in znakov nadaljeval dr. 
Škoberne. »Zato je prva preiskava pregled 
urina in z njo pogosto hitreje pridemo do 
diagnoze kot po nekih drugih poteh. Prav 
vsi bolniki z amiloidozo nimajo povišane vre-
dnosti beljakovin, večina pa. Nadalje opra-
vimo ledvično biopsijo, pri čemer vzorček 
tkiva pregledamo pod mikroskopom: pato-
logi brez težav prepoznajo različne bolezni 
in tako tudi to. K nam prihajajo predvsem 
bolniki z AL amiloidozo. Ocenjujemo, da je 
teh bolnikov pri nas približno 30 do 50 %. 
Druge vrste amiloidoze pa so med ledvič-
nimi bolniki zelo redke.« 

Dr. Nataša Fikfak je poudarila pomen tega, 
da se zdravnik ne zadovolji z diagnozo, o 
kateri ni ravno prepričan. »Nadaljevati je 
treba raziskovanje in tudi, ko je diagnoza 
postavljena, se ne ustavimo, ampak bolnika 
še naprej spremljamo. Za sekundarne bolni-
šnice je ključnega pomena, da se bolniki 
lahko spremljajo tudi pri nas, saj se morebi-
tni zapleti običajno zdravijo v najbližji zdra-
vstveni ustanovi,« je še povedala dr. Fikfak. 

Prva vrata, na katera potrka bolnik, pa so 
družinski zdravniki. Kot je dejal dr. Branko 
Vajd, je težava na primarni ravni predvsem 
nizka pojavnost te bolezni, saj naj bi le vsak 
50. splošni zdravnik prišel v stik z amiloidozo. 
Začetni nespecifični znaki (slabo počutje, ote-
kanje) pa pot do diagnoze še podaljšajo. Bol-
niku zato damo napotke, naj se pri slabšanju 
simptomov čim prej vrne v ambulanto.« 
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AMILOIDOZA
O AMILOIDOZAH

Amiloidoze so skupina redkih bolezni, pri katerih se v tkivih kopičijo 
nepravilno zvite beljakovine in povzročajo moteno delovanje organov in 
njihovo postopno okvaro.1,2

Do danes je odkritih več kot 30 različnih amiloidnih beljakovin, ki povzročajo dedne in 
pridobljene oblike amiloidoze.2,3 Nekatere amiloidoze prizadenejo več organov (sistemske), 
druge se kopičijo zgolj v enem delu telesa (lokalizirane).2 Najpogostejša oblika sistemske 
amiloidoze se imenuje amiloidoza lahkih verig (amiloidoza AL).4 Ocenjujemo, da v Sloveniji 
vsako leto za amiloidozo AL na novo zboli približno 15 bolnikov.

PREPOZNAVA ZNAKOV & SIMPTOMOV 
AMILOIDOZE AL

Prepoznava amiloidoze AL ni preprosta, saj so simptomi 
podobni drugim bolezenskim stanjem.6

ZNAKI IN SIMPTOMI AMILOIDOZE AL SO:2,4

ZDRAVLJENJE AMILOIDOZE AL

Kratka sapa

Nepojasnjena 
huda utrujenost 

in oslabelost

Izguba 
telesne teže

Spremembe 
na nohtih

Gluhost, mravljinčenje, 
bolečine in pekoči 
občutki po dlaneh 

ali po stopalih

 

Občutek 
povečanega jezika

Otekanje nog

Kožne spremembe, 
kot so modrice 

okrog oči

Otekanje 
žlez slinavk

Izguba las

Driska, morda s 
sledovi krvi, 

ali zaprtje

Neredno bitje srca

DIAGNOZA AMILOIDOZE AL 
JE ZAHTEVNA

Zgodnejša postavitev diagnoze predstavlja za bolnike hitrejši 
začetek zdravljenja.7

preden je bolezen diagnosticirana, in SKORAJ 72 % 
BOLNIKOM JE DIAGNOZA POSTAVLJENA VEČ KOT 

LETO PO ZAČETKU PRVIH TEŽAV.5,7,8

Za preprečitev organske okvare je KLJUČNA
ZGODNJA IN PRAVILNA diagnoza.

Za diagnozo amiloidoze AL se običajno uporabljajo sledeče preiskave:

Skoraj ENA TRETJINA BOLNIKOV z amiloidozo AL obišče  

PET ALI VEČ SPECIALISTOV,

• Barvanje podkožnega tkiva /
   kostnega mozga z rdečim
   barvilom Congo

• Tipiziranje amiloida

• Preiskave krvi in urina

• Ultrazvok srca (ehokardiogram)

• Punkcija kostnega mozga
  (vzorec tekočega kostnega mozga)

• Biopsija kostnega mozga
  (stebriček kostnega mozga)

• Biopsija prizadetega organa

Amiloidozo AL znamo obvladati, vendar zanjo ni zdravila. Zaenkrat 
ne obstajajo zdravila, usmerjena posebno proti amiloidozi AL. 
Zdravljenje izbiramo glede na bolnikove težave.3 

Amiloidozo AL običajno zdravimo s kemoterapijo.4 Cilj zdravljenja je 
zavora nenormalnega klona plazmatk, s čimer se upočasni nastanek 
patoloških lahkih verig in prepreči nadaljnja okvara organov.3

VIRI: 1. Stat Pearls. Amyloidosis. Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470285/.  2. Mayo 
Clinic. Amyloidosis overview: symptoms and causes. Dostopno na: https://www.mayoclinic.org/diseas-
es-conditions/amyloidosis/ symptoms-causes/ syc-20353178. 3. Merlini G, Dispenzieri A, Sanchorawala V 
in sod. Systematic immunglobulin light chain amyloidosis. Nature Review Disease Primers. 2018;4(1):38. 
4. National Organization for Rare Disorders. Amyloidosis. Dostopno na: https://rarediseases.org/ 
rare-diseases/amyloidosis/. 5. Lousada I, Comenzo RL, Landau H in sod. Light chain amyloidosis: patient 
experience survey from the Amyloidosis Research Consortium. Advances in Therapy. 2015;32(10): 
920-928. 6. Mayo Clinic. Amyloidosis diagnosis and treatment. Dostopno na: https://www.mayoclinic.org/ 
diseases-conditions/amyloidosis/ diagnosis- treatment/drc-20353183. 7. Amyloidosis Support. Amyloidosis 
awareness. Dostopno na: https://www.amyloidosis support.org/AmyloidAware _Booklet.pdf. 8. McCausland 
KL in sod. Light Chain (AL) Amyloidosis: The Journey to Diagnosis. Patient. 2018;11:207–216. 
* Slika je last: iStock.com/selvanegra.
Strokovni pregled in prilagoditev besedila, Gaja Cvejić Vidali, dr. med.; spec. hematologije, maj 2021
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»Neželeni učinki, ki lahko spremljajo kemo-
terapijo, so: slabost, bruhanje, izguba teka, 
spremembe zaznavanja okusa in vonja, 
zaprtje, driska, povečano tveganje za 
okužbe, kostno-mišične bolečine, spre-
membe na koži, izguba las, spremembe 
nohtov, utrujenost, zatekanje, motnje spo-
mina in koncentracije,« našteje Mirjana 
Pavlova Bojadžiski, dr. med., z Onkolo-
škega inštituta Ljubljana. Večina neželenih 
učinkov je blagih, saj so zadnja leta na voljo 
sodobna in predvsem učinkovita podporna 
zdravila. 

Avtorica: Vesna Mlakar 

Kaj na ta nč no mi s l i mo z i z ra zo m 
kemoterapija?
Kemoterapija je vrsta sistemskega zdravlje-
nja raka z zdravili citostatiki. Celice so sestavni 
del naših organov in imajo svoj življenjski 
ciklus. Mehanizem delovanja večine citosta-
tikov temelji na preprečevanju rasti in deli-
tve celic in s tem uničuje rakave celice. Poleg 
rakavih prizadene tudi zdrave, predvsem 
hitro deleče se celice v telesu. Tako poškodo-

vane celice nato zapadejo v celično smrt. 
Citostatiki delujejo v različnih fazah celičnega 
cikla. Vsaka aplikacija kemoterapije poško-
duje določen delež rakavih celic. Citostatiki 
poškodujejo tudi zdrave, zlasti hitro deleče 
celice kostnega mozga, zato ni mogoče izva-
jati kontinuiranega zdravljenja s citostatiki v 
odmerkih, ki so dejansko učinkoviti. Zdravlje-
nje s citostatiki se zato praviloma izvaja v tako 
imenovanih ciklusih na vsake tri do štiri tedne. 
Pri tem povzročajo neželene učinke, ki se naj-
bolj izražajo v celicah, ki se najhitreje delijo: 
bele krvničke in celice sluznic.

V katerih primerih je odločitev za kemo-
terapijo smiselna in ali jo kdaj tudi 
odsvetujete?
Kemoterapija je najstarejši način zdravljenja 
raka z zdravili citostatiki. Izkazala se je kot zelo 
učinkovito zdravljenje pri otroških rakih, ger-
minalnih rakih, malignih limfomih in levkemi-
jah ter pri osteogenem sarkomu. Pri teh rakih 
je mogoče z zdravljenjem s citostatiki doseči 
visoko stopnjo ozdravitve, tudi pri razsejani 
bolezni. Sledijo raki, pri katerih je kemotera-
pija pokazala določeno stopnjo učinkovitosti, 
kot so rak dojk, rak jajčnikov, rak debelega čre-
vesa in drugi. Pri teh rakih je mogoče z dopol-
nilno kemoterapijo po radikalnem kirurškem 

zdravljenju ali obsevanju značilno povečati 
delež ozdravljenih, v razsejanem stadiju pa 
bolezen zazdraviti. Obstajajo pa tudi raki, kot 
npr. rak ledvic, rak trebušne slinavke, mela-
nom in drugi, pri katerih je le izjemoma pripo-
ročljivo zdravljenje s citostatiki.

Ali se posledice kemoterapije med seboj 
razlikujejo glede na obliko raka?
Stranski učinki kemoterapije so predvsem 
odvisni od citostatikov, ki jih uporabljamo pri 
zdravljenju določene vrste raka. Preden se 
začne sistemsko zdravljenje s kemoterapijo, 
onkolog natančno razloži možne neželene 
učinke ter ukrepe za obvladovanje teh. Neže-
leni učinki, ki lahko spremljajo kemoterapijo, 
so: slabost, bruhanje, izguba teka, spre-
membe zaznavanja okusa in vonja, zaprtje, 
driska, povečano tveganje za okužbe, kostno-
mišične bolečine, spremembe na koži, izguba 
las, spremembe nohtov, utrujenost, zateka-
nje, motnje spomina in koncentracije. Večina 
neželenih učinkov je blagih predvsem glede 
na to, da imamo danes na voljo sodobna in 
predvsem učinkovita podporna zdravila. 

Katere dejavnike je še treba upoštevati 
pri zdravljenju?
Seveda moramo upoštevati bolnikovo splo-
šno stanje zmogljivosti in pridruženih bole-
zni. Želim poudariti tudi pomen odkritega 
pogovora z bolnikom in njegovimi bližnji. Bol-
niku je veliko lažje, če ima podporo bližnjih 
pri zdravljenju. Načeloma se kemoterapija 
odsvetuje bolnikom, ki imajo zaradi pridru-
ženih bolezni resneje okvarjeno funkcijo 
posameznih organov. V primeru že obstoječe 
kronične ledvične okvare ali bolezni srca 
določenih citostatikov, ki poškodujejo te 
organe, bolnik ne sme prejemati.

Kemoterapija in  
posledice 

A  Kemoterapija je najstarejši 
način zdravljenja raka z zdravili 
citostatiki.

B  Izpadanje las prištevajo k najbolj 
travmatičnemu stranskemu učinku 
kemoterapije.

C  Pri polovici bolnikov je prisotna 
kronična utrujenost. 

VELIKA IZBIRA
NARAVNIH IN SINTETIČNIH LASULJ

LASNIH VSTAVKOV IN UDOBNIH POKRIVAL

LJUBLJANA / Rimska cesta 19,  08 205 96 70
CELJE / Lilekova ulica 2, 03 490 01 02

POGODBENI DOBAVITEL J 
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
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Katere posledice bodo doletele predvidoma vsakogar in zakaj pride do 
tega? 
Za ocenjevanje toksičnih učinkov onkoloških zdravljenj uporabljamo raz-
lične lestvice, najpogosteje lestvico ameriškega nacionalnega inštituta za 
raka CTCAE (angl. Common Terminology Criteria for Adverse Events). Zgodnje 
posledice zdravljenja lahko omilimo ali preprečimo z ustrezno nego in pod-
pornim zdravljenjem. Kasne neželene posledice zdravljenja so običajno 
napredujoče in se lahko pojavljajo tudi več let po končanem onkološkem 
zdravljenju. Zavedanje o možnosti teh posledic in njihovo spremljanje je še 
posebno pomembno pri ljudeh, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu ali 
mladosti. Če so ozdravljeni, imajo pred seboj dolgo pričakovano življenjsko 
dobo, pri čemer se z leti povečuje tveganje za okvare različnih organskih 
sistemov.  

Zakaj je slabost tako pogost pojav?
Slabost in bruhanje sta posledica delovanja citostatikov na sluznične celice 
prebavil in centra za bruhanje v možganih. Pred samim začetkom zdravljenja 
s kemoterapijo bolniki pogosto izpostavljajo strah pred slabostjo in bruha-
njem. Danes so na voljo zdravila, s katerimi preprečimo ter učinkovito zdra-
vimo slabost in bruhanje in jih je več vrst. Z njihovo uporabo večina bolnikov 
normalno opravlja vsakdanje dejavnosti.

Kdaj in zakaj izpadejo lasje?
Ali mi bodo izpadli lasje? To je pogosto prvo vprašanje, ki mi ga zastavi paci-
entka ali pacient pred predvidenim pričetkom zdravljenja v vsakdanji praksi. 
Izguba las je najpogostejši neželeni učinek, ki nastane zaradi delovanja cito-
statikov na hitro delujoče celice v lasnem foliklu. Izgubi las se pogosto pridruži 
izpadanje dlak po drugih delih telesa ter trepalnic in obrvi. Izpadanje las pri-
števajo k najbolj travmatičnemu stranskemu učinku kemoterapije, ki najbolj 
vpliva na ženske, saj so lasje simbol ženstvenosti in izpadanje las vzbuja pozor-
nost. Običajno se začne dva do tri tedne po začetku zdravljenja s kemotera-
pijo, po enem do dveh mesecih pa lasje popolnoma izpadejo. Pomembno je 
poudariti, da gre za začasen stranski učinek, pri katerem je izjemnega pomena 
psihološka podpora. Svetujemo nošenje lasulje ali pokrival. Pred začetkom 
zdravljenja izdamo naročilnico za osnovni model lasulje, ki je brezplačen. Po 
prenehanju zdravljenja lasje ponovno zrastejo. Običajno začnejo rasti mesec 
dni po zadnji kemoterapiji in se povsem obnovijo v treh do šestih mesecih.

Nekoliko manj znana posledica je izguba sluha. Zakaj se pojavi?
Izguba sluha je redek neželeni učinek kemoterapije, ki je posledica zdravlje-
nja predvsem z derivati platine. Mehanizem nastanka je kompleksen in lahko 
nastane trajna okvara sluha. Gre za posledico delovanja citostatikov na notra-
nje uho. Običajno je prvi simptom zvenenje v ušesih. Zelo pomembno je, da 
bolnik takoj opozori zdravnika, če opazi spremembe v delovanju sluha. V tem 
primeru je prvi korak avdiometrija, nato pa, če je potrebno, prilagoditev sestave 
kemoterapevtske sheme.        

Kaj pa duševne in čustvene posledice?
Zdravljenje raka je zelo kompleksno tudi s čustvenega vidika. Velikokrat sta pri-
sotna strah in tesnoba. Kažeta se na različne načine: razbijanje srca ponoči, sla-
bost, motnje spanja ter nezmožnost opravljanja vsakdanjih opravil. Dobro je, 
da se bolnik ob prisotnosti takšnih težav odkrito pogovori s svojim zdravnikom. 
Čustvena podpora je zelo pomemben del zdravljenja. Bolnikom, ki so v stiski, 
priporočamo strokovno pomoč v psiho-onkološki ambulanti na onkološkem 
inštitutu v Ljubljani, kjer vedo, kako učinkovito pomagati. Poleg tesnobe zdra-
vljenje pogosto spremlja tudi depresija. Kaže se kot izguba zanimanja za zuna-
nji svet, pojavljajo se občutki žalosti, moten je ciklus spanja, prisotna je jokavost, 
izguba teka ali pretirano uživanje hrane. Tudi misli o samomoru niso redke. Vedno 
se je dobro odkrito pogovoriti s svojim zdravnikom, ki bo vedel, kako lahko 
pomaga, si vzel čas za pogovor in po potrebi bolnika tudi napotil k psihiatru. Ta 
lahko prehodno uvede zdravljenje z antidepresivi. 

Pri polovici bolnikov, ki se zdravijo s kemoterapijo, je prisotna kronična 
utrujenost …
Vzrok so citokini, ki jih izločajo rakaste celice, pripomorejo pa tudi slabša pre-
hranjenost, slabokrvnost, izsušenost ter pogostejše okužbe. Bolniki navajajo 
predvsem pomanjkanje energije, zaspanost, oslabelost ter motnje koncentra-
cije. Več kronične utrujenosti je med bolniki, ki so na daljšem zdravljenju, ter 
bolniki, ki imajo razširjeno bolezen. Priporočamo energijsko in hranilno bogato 
prehrano. Če je vzrok anemija, jo je treba zdraviti. Priporočljivo je gibanje na 
prostem, prilagoditev vsakdanjih dejavnostih in dovolj počitka. Za zdaj ni učin-
kovitih zdravil, ki bi preprečili ali odpravili kronično utrujenost, vendar si lahko 
precej pomagamo tudi sami.

Klinično
potrjeno!

Orafl ogo® Oral System izdelki izjemno 
dobro vlažijo, obnavljajo in celijo ustno 
sluznico ter takoj ustavijo bolečino.*
• suha usta (zaradi zmanjšanega izločanja

sline po kemoterapiji ali obsevanju)

• stomatitis po kemoterapiji

• rane po kirurških posegih

• ustne razjede, afte

Orafl ogo® Original Gel
10 aktivnih naravnih sestavin
in hialuronska kislina

Za močan in dolgotrajen učinek.

•  hitro in učinkovito celi ustno sluznico
•  takoj blaži bolečino
• tvori zaščitno prekrivno plast in vlaži
• za afte, rane, razjede, stomatitis

Orafl ogo® zobna pasta
aktivne naravne sestavine, eterična olja in hialuronska kislina
Za ljudi s ponavljajočimi težavami v ustih.
•  edinstvena zobna pasta za občutljiva in suha usta
• izjemno dobro vlaži in zagotavlja svež zadah
• brez sulfatov, alkohola, klorheksidina, parabenov in fl uorida

Orafl ogo® ustna raztopina
7 aktivnih naravnih sestavin
in hialuronska kislina

Za intenzivno vlaženje in obnavljanje 
celotne ustne sluznice.

•  visoko koncentrirana terapevtska raztopina
•  blaži bolečino in celi ustno sluznico
•  intenzivno vlaži in obnavlja ustno votlino
• za večje razjede, stomatitis, vnete dlesni

Prodajna mesta: lekarne, spec. trgovine, Sanolabor.
strokovno svetovanje:

Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čististi in sestave.

www.oraflogo.com
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Oraflogo® Oral System izdelki ne vsebujejo alkohola, sulfatov, klorheksidina in sintetičnih arom.

Učinek naravnih zelišč in 
                    hialuronske kisline.

Panakea d.o.o. 
Cesta v Gorice 2b 
1000 Ljubljana
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Depresivnost pogosto spremljajo motnje 
spanja. Ne gre pa vedno za povečano potrebo 
po spanju. Prav lahko so to tudi težave z 
zdrsom v spanec ali prezgodnje zbujanje ali 
nemiren spanec. V okviru psihoterapije je 
pomembno, da natančno rekonstruiramo 
logiko in razloge, ki so v ozadju določene 
oblike motnje spanja. Še pred tem pa je seveda 
pomembno, da se v okviru medicinske obrav-
nave izloči možnost telesnega izvora težav s 

spanjem. Čezmerna zaspanost je lahko tudi 
posledica čezmerne izčrpanosti. Takrat bi 
podaljšan spanec opravljal funkcijo obnavlja-
nja izčrpanih virov. Povečan čas spanja pri 
depresivnosti brez izčrpanosti pa je posledica 
notranjega psihološkega dogajanja. V jedru 
depresivnosti je globok občutek osebne nevre-
dnosti. V povezavi s tem pride do umanjkanja 
življenjskih ciljev, upada občutka smisla, moti-
vacije in občutka življenjske energije. Posle-
dica tega je potem povečan čas spanja. 

Avtorica: Petra Bauman

Za katere poklice je značilna najvišja 
stopnja depresivnosti?
Ena od študij v ZDA je pokazala relativno 
visoka odstopanja v pojavnosti depresije 
znotraj različnih poklicnih skupin. Pri vrhu 
lestvice so z nekje s 15 % prevozniki v jav-
nem transportu in socialni delavci, pri dnu z 

nekje 7 % pa, na primer, delavci v industriji 
zabave in rekreacije, delavci v naftni indu-
striji in izdelovalci izdelkov iz kamna in gline. 
To lestvico pojavnosti depresije po poklic-
nih skupinah bi veljalo vzeti v obzir pri obli-
kovanju delovnih pogojev v prihodnosti. Bi 
pa poudaril, da z vidika javnega zdravja za 
zniževanje pojavnosti depresivnosti v družbi 
niso pomembni le zunanji dejavniki, npr. 
poklic, ampak tudi notranje psihološki. Veliko 
vpliva na pojavnost depresivnosti imata 
vzgoja otroka tako s strani staršev kot s strani 
vzgojiteljev in učiteljev. Otroke pogosto 
vzgajamo kratkoročno storilnostno s pre-
malo razumevanja vpliva naših sporočil na 
njegov psihosocialni razvoj.     

Znana je recimo povečana potreba po 
spanju pri najstnikih, ali jo lahko zame-
šamo za depresijo? Na katere znake ob tem 
še moramo biti pozorni in kako ukrepati?
Pozorni moramo biti na znake, kot so: umik 
iz svojega socialnega okolja; jemanje psiho-

Povečana potreba po  
spanju in depresija

Mag. Uroš Drčić, transakcijski analitik psihoterapevt
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aktivnih snovi; povečana utrujenost; spre-
memba teka; spremembe v čustvovanju 
(žalost, brezup, razdražljivost); občutek nevre-
dnosti; opuščanje zanj prijetnih dejavnosti; 
upad sposobnosti koncentracije, spomina in 
sprejemanja odločitev; padec šolskega 
uspeha; samodestruktivne misli ali dejanja. 
Naloga skrbnikov doma in v šoli je, da naj-
stniku najprej pomagajo razumeti, kaj je 
težava in od kod izvira, potem pa mu seveda 
pomagajo težavo tudi rešiti. Včasih za to 
zadostuje pogovor s starši, včasih še pogo-
vor z delavci strokovne službe v šoli. Če to ne 
zadostuje, pa je treba najstniku omogočiti 
kakovostno psihoterapevtsko obravnavo. 

Danes veliko govorimo o sindromu kro-
nične utrujenosti, ki pa je že zelo komplek- 
sno stanje in po navadi traja desetletja. 
Tako v splošni kot strokovni javnosti se pogo-
sto na neki način enači izgorelost, sindrom kro-
nične utrujenosti in depresivnost. Diferenci-
acija med temi pojavi je bistvena. O izgorelosti 
običajno govorimo kot o sklopu posledic dol-
gotrajnega čezmernega izčrpavanja določe-
nih kapacitet psihofizičnega sistema. In obču-
tek depresivnosti je lahko ena od posledic v 
tem sklopu. Ni pa nujno. Pomembno pri izgo-
relosti ali depresivnosti ali obojem hkrati je, 
da se v okviru medicinske in psihoterapevtske 
obravnave opravi celovita diagnostika in se 
pripravi ter izvede načrt zdravljenja. Del psi-
hoterapevtskega procesa je, da pacient 
razume, kako je njegova težava povezana z 
njegovim otroštvom. Da razume, kaj v svoji 
psihološki strukturi lahko spremeni, da bi rešil 
svojo težavo. In seveda potem s pomočjo psi-
hoterapevta to tudi naredi.      

Odhod v posteljo zvečer za marsikoga 
ni prijeten dogodek, zakaj recimo odlašajo 
že otroci, ki kar nočejo in nočejo spati, 
čeprav so utrujeni? Kako naj postopajo 
starši, da bo spanje za otroka prijeten 
dogodek?
Starši lahko otroka kar neposredno vprašajo, 
zakaj ne želi spati in kako se pred spanjem 
počuti. Nekateri bodo znali tudi neposredno 

odgovoriti, drugi po bodo dali odgovor na 
svoj način ob svojem času. Običajno otrok 
občuti neko obliko frustracije. Ena možnost 
je, da je otroka strah samote v temi. Oziroma 
natančneje, strah ga je tistega, kar misli, da 
se mu samemu v temi lahko zgodi. Starš naj 
se z otrokom pogovarja o njegovih straho-
vih. Naj mu sporoči, da je ljubljen in varen, da 
mamica vedno skrbi za njegovo varnost, 
čeprav je ne vidi. Primerno otrokovi starosti 
naj se z otrokom pogovarja o tem, kaj v resnič-
nosti obstaja, kaj pa je del normalnih otro-
ških magičnih prepričanj. S tem otroku 
pomaga ne le zmanjševati trenutno občutje 
strahu, ampak tudi dolgoročno na poti k inte-
graciji zdrave odrasle osebnosti.

Druga frustracija bi lahko bila občutek 
dolgčasa. Otroci čutijo veliko življenjske ener-
gije, zato bi zvečer raje nadaljevali druženje 
v dnevni sobi ali gledali risanke kot pri miru 
ležali v tišini. V tem primeru lahko priprave 
na spanec doživljajo kot močno neprijetne. 
Doživljajo frustracijo, ker njihova želja ni 
izpolnjena. V tem primeru je dobro, da starš 
otroku pomaga krepiti toleranco na frustra-
cijo. Ko bo otrok to toleranco okrepil, spanca 
še vedno ne bo doživljal kot prijetnega, ga 
pa ne bo več doživljal kot neprijetnega.

Čeprav že mnogokrat povedano, pa 
vendar, kaj je tisto, kar sproža depresijo? 
V jedru depresivnosti je globok občutek 
osebne nevrednosti. Oseba, ki v ranem otro-

»Oseba, ki v ranem otroštvu od skrbnikov prejme 
zadostno količino sporočil brezpogojne ljubezni 
in sprejemanja, razvije zdravo brezpogojno dobro 
samopodobo.«

štvu od skrbnikov prejme zadostno količino 
sporočil brezpogojne ljubezni in sprejema-
nja, razvije zdravo brezpogojno dobro samo-
podobo. Taka oseba ne more občutiti depre-
sivnosti. Pogosto pa oseba zgradi pogojno 
dobro samopodobo. V otroštvu, na primer, 
zaključi, da je dovolj dobra samo pod dolo-
čenimi pogoji, npr. če vse naredi brez napake, 
če je močna, hitra, najboljša, lepa itd. Taka 
oseba ne bo občutila depresivnosti, dokler 
bo te pogoje izpolnjevala. Ko pa na neki točki 
teh pogojev ne zmore več izpolnjevati, 
recimo, ko obnemore zaradi izgorelosti, 
takrat se sproži notranji preganjalec: »Zdaj 
se je pokazalo, da sem v resnici slab in manj-
vreden.« In ta nezavedni notranji dialog 
oseba doživi kot depresivnost.

Kakšno terapijo bi priporočili osebi s 
povečano potrebo spanja oz. z depresijo?
V vsakem primeru priporočam pogovor z 
osebnim zdravnikom. Ta bo skupaj z osebo 
ocenil, ali je priporočljiv obisk specialista psi-
hiatra. V naslednjem koraku pa bi priporočil 
kakovostno psihoterapevtsko obravnavo. Tre-
nutno ne poznamo boljšega orodja za opra-
vljanje osebnostne spremembe, ki je potrebna 
za trajno odpravo depresivnosti. Naj na tem 
mestu kot psihoterapevt dodam medklic, da 
pri svojem delu zaznavam veliko pomanjka-
nje razpoložljivih psihiatrov/psihiatrinj. Šte-
vilni naši pacienti se srečujejo s težavo nedo-
stopnosti psihiatrične obravnave.
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Ogrevanje s klimatsko napravo je postalo 
precej učinkovito in ekonomično. Za namen 
hlajenja zraka v prostoru je dobra marsika-
tera klimatska naprava, medtem ko je za 
namen ogrevanja prostora bolje poseči po 
kakšni kakovostnejši, iz višjega cenovnega 
razreda. Pri pravilni rabi klimatske naprave 
je nujno zunanje in notranje čiščenje, ki ga 
lahko opravimo sami. Reden servis servi-
serja pa ni pomemben samo z vidika zdravja, 
temveč tudi zato, ker je neočiščena klimat-
ska naprava tudi veliko večji potrošnik elek- 
trične energije.

Avtorica: Vesna Mlakar  

Toplo poletno sonce prinaša s seboj toplotni 
stres, ki nam lahko povzroča nemalo težav. 
Ko se segrejemo nad zgornjo mejo, ki jo 
določi termostat v možganih, se sprožijo 
mehanizmi, ki telo ohladijo. Eden od teh je 
potenje. Vročino najtežje prenašajo kronični 
bolniki, otroci in starejši, pa tudi ljudje, ki pre-
jemajo določena zdravila, ki zavirajo potenje. 
Najbolje vročino prenašajo aktivni ljudje, ki 
imajo zaradi rednega treninga večje funkcij-
ske rezerve obtočil in srca. Najsi sodimo med 
prve, druge ali celo tretje, se vsi znajdemo v 
situaciji, ko je vročina neizbežna. Še posebno 
zaprti prostori, ki poleti niso ohlajeni ali kli-
matizirani, slej kot prej vplivajo na duševno 
in telesno počutje vsakega človeka. Glavna 
funkcija klimatskih naprav je hlajenje oziroma 
uravnavanje temperature. Med opremo naj-
demo enote različnih velikosti; od zelo majh-
nih, običajno prenosnih enot do velikih 
nepremično nameščenih enot za hlajenje 

celotnih stavb. Oprema za klimatizacijo se 
namreč uporablja v zasebnem, trgovskem, 
javnem in industrijskem sektorju.

Ohlajanje prostora s 
klimatsko napravo
Prostore lahko klimatiziramo tako s klimat-
skimi napravami, ki so fiksno vgrajene v pro-
stor, kot tudi s prenosljivimi tipi. Kakšna je 
razlika med njimi in katere izbrati? Karmen 
Kompara iz podjetja Vitanest pove: »V 
nasprotju s prenosljivimi modeli fiksno vgra-
jene klimatske naprave nudijo popolno udo-
bje za uporabnika prostorov. Pri večini pre-
nosljivih modelov je potrebno sodelovanje 
uporabnika, ki mora kondenzat, ki se nabere 
v zbirni posodi, pregledovati in odstranjevati. 
Pri prenosljivih klimatskih napravah se vsi gla-
sni deli naprave nahajajo v prostoru, zato so 
glasnejše od fiksnih klimatskih naprav, ki 
imajo glasnejše sestavne dele v zunanji enoti, 
ki se nahaja na zunanji steni objekta. Večina 
prenosljivih klimatskih naprav ima slabšo 
učinkovitost od fiksnih.« Omeni še največjo 
prednost fiksnih stenskih naprav, ki je v izpihu 
zraka. Ta je pri fiksnih stenskih klimatskih 
napravah visoko na steni, medtem ko hladen 
zrak pri prenosljivih napravah piha neposre-
dno na uporabnike prostora.   

Pri klimatizaciji prostorov je 
zdravje ključno
Vročina lahko pokaže ostre zobe in v primeru, 
da se telo ne more učinkovito hladiti, zaradi 
pregrevanja nastopijo težave. Mejna telesna 
temperatura je 42 ̊ C, ki na telesne celice deluje 
uničevalno, nastopi tudi huda sistemska vne-
tna reakcija, ki zmeraj pusti posledice. Ne čudi, 
da se vse več ljudi odloča za klimatizacijo pro-

storov. Še posebno v pisarnah in delovnem 
okolju je klimatska naprava skoraj nepogre-
šljiva. Takojšen in ugoden učinek naprave je, 
da nam je prijetno hladno. Za zdravje pa je 
treba poskrbeti tudi ob hlajenju s klimatsko 
napravo. Karmen Kompara poudari, da je pri 
klimatizaciji prostorov ključno zdravje. »Zaradi 
doseganja idealne klime v prostoru pravza-
prav prostore klimatiziramo. Ustrezno klima-
tiziran in prečiščen zrak v prostoru olajša biva-
nje uporabnikov prostora, ne le ljudi, tudi živali. 
Že pri nameščanju notranje enote klimatske 
naprave je treba predvideti ustrezno mesto, 
visoko na steni, od koder bo naprava teme-
ljito, a vendar nežno klimatizirala prostor. Izpih 
zraka reguliramo od zelo nežnega do moč-
nega, na trgu obstajajo celo klimatske naprave 
z infrardečim senzorjem, ki zazna ljudi in nji-
hovo gibanje po prostoru in skladno s tem pri-
lagaja delovanje. Na vhodu zraka v klimatsko 
napravo zrak prečistijo različni filtri. Različni 
proizvajalci v sklopu naprav ali kot dodatno 
opremo ponujajo različne vrste filtrov in fil-
tracijskih sistemov, tudi plazemske filtre, ki 
učinkovito nevtralizirajo izjemno majhne pra-
šne delce, pelod, viruse in bakterije.« 

Vzdrževanje klimatskih naprav
Z nepravilnim ali nerednim vzdrževanjem se 
lahko klimatsko-prezračevalni sistem spre-
meni v gojišče škodljivih mikroorganizmov. 
Določene vrste plesni lahko ogrožajo zdravje, 
saj povzročajo alergije, težave z dihanjem in 
slabitev imunskega sistema. Obvezno je tudi 
preveriti, ali je v prostoru, kjer bi želeli imeti 
klimatsko napravo, že plesen. V primeru, da 
je, jo je treba pred vgradnjo in zagonom sis-
tema nujno odpraviti. Tudi kasneje moramo 
biti pozorni, da se plesen ponovno ne pojavi. 

Hlajenje v vročih 
mesecih

A  Glavna funkcija klimatskih naprav 
je hlajenje oziroma uravnavanje 
temperature.

B  Klimatske naprave je treba redno 
vzdrževati, čistiti filtre ter s tem 
preprečiti rast plesni.

C  Kakovost, predvsem pa vlažnost 
zraka v prostoru uravnavamo tudi  
z zračenjem. 
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Pogostost servisiranja je sicer odvisna glede 
na velikost prostora oz. opreme, ki se nahaja 
v prostoru. Servisi v večjih stavbah, na primer 
tovarnah, potekajo enkrat mesečno, medtem 
ko je v stanovanju dovolj reden servis enkrat 
letno, običajno pred začetkom poletja. Naj-
pomembneje je, da klimatsko napravo sami 
redno čistimo. Očistiti jo je treba z zunanje in 
notranje strani. Na zunanjih površinah se nabi-
rajo maščobe in prah, ki jih je najbolje redno 
čistiti z multifunkcijsko krpo z izredno finimi, 
mikro vlakni. V primeru, da je površina klimat-
ske naprave že precej umazana, na krpico 
kanemo nekaj kapljic vode ali sredstva za ste-
klo. Notranje čiščenje zajema redno čiščenje 
filtrov za zrak. Preden se lotite čiščenja filtrov, 
obvezno izključite klimatsko napravo, filtra 
previdno izvlecite in ju najprej posesajte. 
Potem ju operite pod tekočo vodo in osušite. 
Ob koncu čiščenja suha filtra ponovno name-
stite v napravo in zaprite pokrov.

Kakšen strošek je klimatska 
naprava?
Za enakomerno klimatizacijo objekta je smi-
selno načrtovati in vgraditi t. i. »multi« klimat-
ski sistem, ki zagotovi idealno klimo v vseh 
bivalnih prostorih. V tem primeru je investicija 
sicer večja, a je zato prostorska klima uravno-
težena po vsem objektu. Bolj ekonomična reši-
tev je namestitev notranje enote klimatske 
naprave v prostor, od koder se hladen zrak 

preprosto razporeja po več prostorih, na pri-
mer na steno hodnika. Taka namestitev je 
lahko primerna za obdobje, ko prostore ohla-
jujemo, manj pa je primerna za obdobje, ko 
prostore ogrevamo. »Večina uporabnikov, ki 
je zaradi varčevanja najprej kupila le eno kli-
matsko napravo, čez čas kupi še eno ali dve, 
zato priporočamo, da se uporabnik in monter 
vedno predhodno in temeljito pogovorita o 
namestitvi in željah uporabnika. Predhoden 
ogled prostorov, ki se bodo klimatizirali, veliko 
prispeva k ustreznosti dimenzioniranja 

Kako se še lahko ohladite?
1. Temperaturo boste dobro ohranili tako, da boste dosledno zapirali vrata. To je veliko 

težje, kot se bere na prvi pogled; že odrasli pozabljamo zapirati vrata za seboj, če skače 
okoli vas še četica otrok, pa je še toliko težje. 

2. Ponoči ko se temperatura zunaj nekoliko spusti, odprite okna in na široko prezračite 
prostore. Najbolj hladne so v poletnem času prav noči, zato jih je dobro izkoristiti. Ne 
pozabite oken proti jutru zapreti in po možnosti zastreti okna s senčili.

3. Različni tipi senčil pomagajo čez dan ohranjati prostore hladne. Čez dan uporabite 
senčne sisteme, da preprečite uhajanje vročih žarkov v prostor. 

Ob vsem tem ali neglede na vse to, se poleti prileže hladna pijača. Za dobro hidracijo 
telesa priporočamo zeleni čaj z limono in meto ali sadno kumarično vodo. Prileže se tudi 
domači bezgov sirup, s kockami ledu in rezinami limone. Lahko pa se kot beduini v 
puščavi odločite za skodelico vročega čaja. Če popijemo nekaj toplega, to spodbudi 
potenje. Če lahko potenje, ki ga spodbudi vroč napitek, nato izhlapi, izgubimo več toplote, 
kot smo jo dodali z uživanjem tekočine. Tako se ohladimo. 

naprave in k zadovoljstvu uporabnika. Šele 
po izbiri ustreznega tipa, kraja namestitve in 
števila želenih klimatskih naprav je mogoče 
izračunati tako vrednost naložbe kot okvirno 
vrednost prihodnjega stroška električnega 
energenta. Zagotovo pa klimatske naprave 
sodijo med izjemno varčne naprave, saj delu-
jejo na osnovi tehnologije toplotnih črpalk 
zrak–zrak, kar pomeni da večino energije za 
delovanje koristijo brezplačno iz ozračja, le 
manjši delež pa iz električnega omrežja,« še 
pove Karmen Kompara. 

KLIMA

www.vitanest.si 
Uvoz in distribucija klimatskih naprav, toplotnih črpalk in sistemov za prezračevanje z rekuperacijo toplote
VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si
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»Vodilni vzroki za smrt prebivalcev Slovenije so 
še vedno bolezni obtočil ter neoplazme.«

Ginekologija in urologija

Diagnostični center diaVITA, ordinacija 
za bolezni dojk, ginekologijo in estetsko 
medicino
PTC Dravlje, Ul. bratov Babnik 10, Ljubljana
tel.: 041 734 725, www.diavita.si 
Mamografija, zdravljenje nehotenega uhajanja 
urina in pomlajevanje obrazne in intimne regije 
(povrnitev spolnega užitka).

Optiki

Fotooptika RIO, Barbara Lušič-Knez s.p. 
Ljubljanska 24, 6310 Izola 
tel.: 05 640 05 00,  
fotooptika.rio@siol.net 
http://fotooptikario.wixsite.com/optika

Optika Gleščič, Boris Gleščič s.p. 
Gregorčičeva 4, Celje, 
Tel.: 03 492 34 10, PE Šentjur 03 749 22 90 
www.optika-glescic.si,   
glescic.optika@siol.net

Optik Janez Poznič s.p.  
Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica 
tel.: 01 836 03 67,  
optik.janez.poznic@gmail.com

Optika Keber Damjan Keber s.p. 
Trdinova 1, 8250 Brežice,  
tel.: 07 499 22 33, 041 429 700 
www.optika-keber.si,  
optika.keber@siol.com

Optika Kuhar d.o.o.  
Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj 
tel.: 02 787 86 36 
www.optika-kuhar.si, 
 info@optika-kuhar.si

OPTO center, specialistični oftalmološki 
pregledi ,estetika, optika 
Turnerjeva 17a, Maribor 
Tel.: 041 426 300 
www.minus50.si

Teržan d.o.o. Optika, trgovina in storitve 
Mariborska 54, 3000 Celje 
03 491 3800, 051 30 88 00 
optikaterzan@siol.net,  
www.optika-terzan.si

Zelena stran
Kirurgija

Kirurški center Toš  
Artroskopija, operacije krčnih žil, kil, halux 
valgusa, karpalnega kanala …  
Osojnikova cesta 9, Ptuj  
tel.: 02 780 09 00, www.kc-tos.si, info@kc-tos.si

OLIVIERS MEDICO d.o.o., dr. Koltaj 
Kirurški center zdravja in lepote, splošna, 
estetska in laserska kirurgija, koncesija! 
Levstikova 17, Moravske Toplice 
tel.: 02 530 88 88, www.oliviers.si

Zobozdravstvo

Center Hočevar 
Nudimo celostno oskrbo – za vaše zdravje in 
zdravje vaših zob Reteče 205, 4220 Škofja Loka 
tel.: 040 557 257, 08 200 5358 
www.centerhocevar.com, info@centerhocevar.com 
fb: Center Hočevar

Samoplačniška zobna ambulanta Prenadent 
Draga 1, 1292 Ig,  
tel.: 040 934 000 
www.zobozdravstvo-prenadent.si 
Nudimo: estetsko zobozdravstvo, protetiko, 
implantologijo, brezbolečinsko lasersko 
zdravljenje.

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA COCIĆ 
Mlinše 11a, Izlake, 
 tel.: 03 567 50 10 
www.zobozdravnik-mlinse.si 
Implantologija, diagnostika (ortopan, RTG), 
oralna kirurgija, paradontologija, endodontija, 
estetska stomatologija, lasersko zdravljenje.

Bioresonanca

MAVRICA ZDRAVJA D.O.O. 
DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA Z BIORESONANCO
imunski sistem, alergije, stres, hormoni, kandida 
in druge obremenitve …  
Ljubljanska cesta 26, Novo Mesto
tel.: 040 156 355, www.mavrica-zdravja.si, 
mavrica.zdravja@gmail.com

Medicinski pripomočki

LASULJARNA KSFH
Nudimo LASULJE na naročilnico ZZZS  
tudi brez doplačila, kape, rutke.  
Lilekova 2, Celje, tel.: 03 490 01 02
Rimska cesta 19, Ljubljana, tel.: 08 205 96 70
www.lasulje.net

Proloco medico d.o.o.  
Hrvatski trg 1, Ljubljana 
tel.: 01 43 98 300, www.proloco-medico.si  
Spec. prodajalna z medicinskimi in ortopedskimi 
pripomočki! Prodaja, izposoja, svetovanje, izdelava 
po meri.

VIKTORIA  
Trubarjeva cesta 77, Ljubljana 
Pogodbeni dobavitelj ZZZS za izdajo LASULJ, 
PRSNIH PROTEZ in NEDRČKOV na naročilnico 
tel.: 01 43 43 750, 041 580 812,  
www.viktoria.si

Zdravstveni in diagnostični centri

Remeda, medicinski center Domžale, d.o.o. 
Kardiologija, pulmologija, alergologija, 
dermatovenerologija, flebologija, laserska 
in estetska med., ortopedija, nevrologija, 
otorinolaringologija, med. prometa, UZ 
preiskave, psihiater. 
MGC Bistrica, C. talcev 10, Domžale, 
tel.: 08/20 55 436,  
www.remeda.si,  
info@remeda.si 
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Srce za svoje delovanje potrebuje 
največ energije, zato ima tudi 
največ potreb po koencimu Q10. 
Q10 našemu telesu zagotavlja 
primerno raven energije, največ pa 
se ga nahaja v srcu, ledvicah in 
jetrih. Ker gre za močan antioksi-
dant, ki ščiti pred staranjem, ga 
imenujemo tudi »koencim mlado-
sti«. Deloma ga zaužijemo tudi s 
hrano, vendar so količine tam 
izjemno majhne, hkrati pa se iz 
hrane težko absorbira.
Kako torej do zdravega srca, ožilja, 
normalnega tlaka in energije za 
ves dan? Preprosto!
V akciji meseca junija vam kot 
izjemno rešitev za zdravo ožilje 
ponujamo kombinacijo izdelkov 
po izjemni akcijski ceni, ob 
nakupu pa prejmete še DARILO!
Precej škode nam pri ohranjanju 
mladosti in zdravega krvožilnega 
sistema naredi tudi stresno življen-
je, saj se v stresnih situacijah proiz-
vodnja energije in nivo koencima 
Q10 drastično zmanjšata. Raven 
Q10 je zelo odvisna od našega 
življenjskega sloga, starosti, preh-
rane, bolezni in uživanja zdravil. 

Vendar pa imamo za vas tudi 
dobro novico! Ta primanjkljaj 
koencima Q10, ki nastane z leti, je 
mogoče nadomestiti z Biostile 
Mikroenkapsuliranim Q10.

Kateri je najučinkovitejši?
Pri inovativni mikroenkapsulirani 
obliki, ki smo jo razvili pod vodst-
vom vrhunskih strokovnjakov, 
zaradi zagotavljanja večje absorp-
cije, učinkovino oblečemo v nara-
vno snov, s tem pa dosežemo 
dostavo na tarčno mesto, torej 
direktno na mesto absorpcije 
(lažja dosegljivost našemu telesu). 
Za še boljši, komplementaren 
učinek pa je v Biostile Mikroen-
kapsuliranem Q10 dodan tudi 
selen ter antioksidanti: vitamini A, 
C in E. Samo v mesečni akciji vam 
paket z najboljšim Biostile 
Mikroenkapsuliranim Q10 ponu-
jamo po AKCIJSKI CENI!

Pomembna je kombinacija!
Za dodatno energijo, zdravo ožilje 
in še posebej naše srce lahko 
poskrbimo tudi s sokom 

granatnega jabolka, saj vsebuje 
visoko koncentracijo močnih 
antioksidantov.  
Lahko ga uživamo preventivno ali 
pa kot kurativo - ob kardiova-
skularnih boleznih in povišanem 
tlaku. 
Za vas izbiramo le najboljše kom-
binacije, zato smo v akcijo meseca 
junija vključili tudi sok granatne-
ga jabolka.
Razstrupite se kar med span-
jem!
Vsem je znano, da spanec potre-
bujemo predvsem zaradi 
okrevanja in regeneracije. Detox 
obliži z naravnimi izvlečki lesnega 
in bambusovega kisa ter evkalip-
tusa pa kar preko stopal razstru-
pljajo naše telo strupov – in to 
med spanjem. Vsebujejo tudi 
naravne snovi, ki nase vežejo 
toksine - učinek bo viden že 
zjutraj, ko boste osuplo zagledali 
popolnoma temen obliž, poln 
odvečnih strupov.

V akciji meseca junija vam Detox 
obliže kar PODARIMO!

Za življenje polno energije 
naj bo srce na prvem mestu

UKREPAJTE PRAVOČASNO Z IZJEMNO KOMBINACIJO, KI JO DOBITE LE 
V AKCIJI MESECA JUNIJA.

OKREPITE VAŠE SRCE IN OŽILJE Z NARAVNIMI PREPARATI.  

Biostile izdelki so na voljo tudi v lekarnah in specializiranih trgovinah. 
Biovis d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen.

V AKCIJI MESECA JUNIJA.
OKREPITE VAŠE SRCE IN OŽILJE Z NARAVNIMI PREPARATI.  

AKCIJSKA CENA

59,30 EUR

REDNA CENA 

82,20 EUR

NAROČITE SVOJ PAKET 
ZDAJ in prejmite 

DARILO 
ter

BREZPLAČNO POŠTNINO

www.biostile.si
info@biostile.si
www.biostile.si
info@biostile.si

AKCIJA 

Naročila in informacije

080 88 44
Naročila in informacije

080 88 44
SAMO V JUNIJU

POKIČITE TAKOJ
in PRIHRANITE
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