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T
o je bolezen 
mnogih obrazov, 
ki se razlikuje 
od bolnika do 
bolnika.« Tako o 
parkinsonovi bole-

zni, s katero se bojuje že pet let, 
pravi ena od številnih članic 
društva bolnikov s 
parkinsonizmom 
in drugimi eks-
trapiramidni-
mi motnjami 
Trepetlika. 
Opozori, da 
je bolezen v 
širši javnosti 
še vedno 
premalo 
znana, pot do 
prave diagnoze 
pa dolga, predolga. 
Sama je šele na lastno 
prošnjo po enem letu dobila 
napotnico za nevrologinjo, 
jo tudi zamenjala in po vseh 
čakalnih dobah in odklanjanju 
zdravila za zdravljenje fobij, 
tudi socialne, in obsesivnega 
vedenja le prejela diagnozo 
parkinsonova bolezen. Prepri-
čana je, da bi bolniki posvet 
pri nevrologu potrebovali vsaj 
na vsake tri mesece. »Spek-
ter simptomov je tako širok 
in raznolik, da so pogostejši 
kontrolni posveti nujni,« 
opozarja. Pri vsem ji je bilo v 
veliko pomoč tudi društvo, saj 
si brez njega »mnogi ne znamo 
predstavljati bitke z boleznijo«.
Parkinsonova bolezen je na-
predujoča nevrološka bolezen, 
za katero so značilne težave z 
gibanjem, znane kot motorični 
simptomi (tresavica), razvijejo 
se lahko tudi druge, na primer 
bolečine, motnje spanja in 
depresija. Po besedah nevro-
loga dr. Dušana Flisarja še 
vedno velja, da zanjo zbolevajo 
bolniki po 50. letu. Pa tudi, da 
je še ne znamo preprečiti ali 
zaustaviti njenega razvoja.

Raziskave s cepivi obetajo
»Poteka pet kliničnih raziskav 
zdravljenja s cepivom, ki so 
v prvi ali drugi fazi. Slednja 
vključuje bolnike in ugotavlja 
varnost in učinkovitost zdra-
vila. Vsa cepiva, katerih učinek 
trenutno raziskujemo, so 
usmerjena v zmanjšanje nabi-
ranja beljakovin alfasinuklein 
v možganih,« razloži Flisar in 
pojasni, da gre za beljakovino, 
ki se kopiči v možganih par-
kinsonovih bolnikov in tvori t. 
i. lewyjeva telesca, značilna za 
to bolezen. »Raziskave s cepivi 
trenutno največ obetajo za 
preprečevanje napredovanja 
parkinsonove bolezni, če se 
izkaže, da bodo cepiva učin-
kovita, saj posegajo v patološki 
substrat bolezni.«
Potekajo tudi raziskave z novi-

mi načini 
aplikacije 
že znanih 

simpto-
matskih 

učinkovin, 
ki vplivajo na 

izboljšanje giba-
nja. Problem je, ker 

ima najučinkovitejše zdravilo 
levodopa v napredovali fazi 
bolezni skrajšan čas delovanja. 
»Raziskave so namenjene za 
premostitev epizod, ko učinek 
zdravila popusti med posa-
meznimi odmerki,« razloži 
in še, da naj bi to omogočilo 
pršilo, ki vsebuje levodopo, ali 
pa z apomorfinom prepojen 
listič želatine. Tega bolnik 
položi pod jezik in se raztopi. 
»Oba načina uporabe imata 
hiter učinek na bolnika, ki se 
nenadoma znajde v fazi slabe 

gibljivosti in okorelosti.«
Da bi se izognili nihanju kon-
centracije levodope v krvi, že 
uporabljajo črpalke, ki jo dova-
jajo direktno v črevo po cevki 
skozi trebušno steno bolnika. 
»Takšno zdravljenje je učinko-
vito v napredovali fazi bolezni, 
a je povezano s komplikacija-
mi, ki so posledica takšnega 
načina aplikacije. Zato so raz-
vili kemično obliko levodope, 
ki omogoča njeno podkožno 
aplikacijo. Ta raziskava je že 
v tretji fazi, kar pomeni, da je 
zdravilo pred registracijo, če se 
izkaže za uspešno.«

Proti tresenju  
z ultrazvokom
Da bi pri bolnikih stimulirali 
globoka možganska jedra in 
vsaj deloma normalizirali de-
lovanje tistega dela možganov, 

ki je odgovorno za gibanje, jih 
tudi operirajo. Za motnjo v de-
lovanju globokih možganskih 
jeder (bazalni gangliji) je po 
besedah Flisarja krivo pomanj-
kanje dopamina. Včasih so 
nevrokirurgi v tem predelu na-
redili manjšo lezijo, danes pa 
lahko podoben učinek doseže-
jo s stimulacijo, ki pa je mnogo 
varnejša metoda. »V obeh 
primerih je potrebna operacija, 
ki pomeni določeno tveganje 
in zahteva strogo selekcijo 
bolnikov, ki so primerni za 
poseg. Trenutno poteka nekaj 
raziskav, s katerimi poskušajo 
znova narediti majhno lezijo 
v bazalnih ganglijih, a brez 
nevrokirurške operacije. Upo-
rabljajo ultrazvok, ki ga z veli-
ko energijo in zelo natančno 
usmerijo v globino možganov. 
V Evropi je že nekaj centrov, 
kjer uporabljajo tako aparatu-
ro za zdravljenje običajnega 
tremorja, metoda se je izkazala 
za uspešno,« razloži sogovor-
nik. Doda, da kar več raziskav 
govori o ugodnem učinku 
usmerjene fizikalne terapije 
na izboljšanje simptomov 
parkinsonove bolezni, pred-
vsem na izboljšanje ravnotežja, 
ki je prizadeto predvsem v 
napredovali fazi. To pa, sklene, 
pomeni manj padcev in po-
škodb. Aleksander Brudar

Za parkinsonovo 
boleznijo 
zbolevajo ljudje po 
50. letu starosti. 
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Pot do diagnoze 
je veliko predolga
Četudi za parkinsonovo boleznijo še ni zdravila, s katerim bi jo v celoti 
pozdravili, bo kmalu morda mogoče preprečiti njeno napredovanje

Predstavitvene informacije oglasnega trženja

Nova specializirana prodajalna LL Viva

Prejšnji teden je Ljubljana dobila novo, sodobno specializirano prodajalno 
z medicinskimi pripomočki, zdravili brez recepta ter drugimi izdelki za 
ohranjanje zdravja in dobrega počutja LL Viva. Izdelki v njej so namenjeni 
vsem starostnim skupinam, za odpravljanje oz. lajšanje najrazličnejših 
težav, povezanih z boleznimi sodobnega časa. Strokovni sodelavci LL Vive 
svetujejo o izdelkih, njihovi pravilni in varni uporabi ter izvajajo meritve s 
svetovanjem. LL Viva je na Prisojni ulici 7, v Ljubljani. Vljudno vabljeni. 

www.llviva.si

Imate suhe oči in se vam solzijo?

Solze so kompleksna mešanica vode, lipidov, beljakovin, elektrolitov in 
protiteles. Zaradi sprememb v sestavi solzni film postaja nestabilen in 

očesa ne ščiti več zadovoljivo. Prva 
obrambna reakcija je povečano 
izločanje solz iz glavne solzne žleze. 
Kljub veliki količini solz njihova 
sestava ni optimalna in je preveč 
vodena. V tem primeru si pomagajte 
z Vismed gelom z veliko vsebnostjo 
hialuronata, ki dolgotrajno stabilizira 
solzni film. www.optimed.si

Onytec za zdravljenje glivičnih okužb nohtov

Zdravilni lak Onytec se uporablja za 
zdravljenje blagih do zmernih glivičnih 
okužb nohtov, kadar ni prizadetih več 
kot 75 % površine nohta. Zdravimo 
lahko več nohtov naenkrat. Nanaša se 
enkrat na dan. Zdravilna učinkovina 
ciklopiroks ubija širok spekter glivic, 
ki povzročajo okužbo nohtov. Pred 
uporabo natančno preberite navodilo! 
O tveganjih in neželenih učinkih 
se posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom. Angelini Pharma d.o.o., 
Koprska ulica 108A, 1000 Ljubljana
PR/ANGSI/CIC/2018/011

Prvi korak do preobrazbe telesa

Obvladovanje telesne teže ni preprosto. Pogosto 
se hitro zmanjša, nato pa spet naraste, kar je zelo 
nezdravo in le eden od znakov, da telo ni pripravljeno 
na dieto. Aktivni tonik Vivalt Activator je natančno 
uravnotežena kombinacija 7 rastlinskih izvlečkov in 
5 vitaminov, ki bo vaše telo pripravila na uspešno 
in lažje uravnavanje teže. Edinstvena 
formulacija aktivnega tonika Vivalt Activator 
pripomore k pravilni presnovi, podpira 
pravilno delovanje prebavnega trakta in 
okrepi organizem. Vaša preobrazba bo 
lahkotna, predvsem pa uspešna. 
www.sanofarm.si

RibaMed® 1000, Omega 3 Forte

Kapsule RibaMed®1000 vsebujejo kar 1000 mg ribjega olja vrhunske 
kakovosti in so bogat vir omega 3. Najpomembnejši maščobni kislini omega 
3 sta eikozapentaenojska (EPK) in dokozaheksaenojska kislina (DHK). Obe 

imata vlogo pri delovanju srca, DHK 
pa tudi pri delovanju možganov in 
ohranjanju vida. Koristen učinek za 
srce dosežemo z dnevnim vnosom 
250 mg EPK in DHK, za možgane 
in vid pa z dnevnim vnosom 250 
mg DHK. Pomembna prednost 
kapsul RibaMed® 1000 je čistost 
ribjega olja. Prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za uravnoteženo 
in raznovrstno prehrano. 
KODA: RIB0418-01, april 2018
www.fidimed.si

V društvu Trepetlika, ki 
združuje več kot 950 
članov, si že 28 let 
prizadevajo, da bi 
bolnikom pomagali 
ohraniti čim večjo 
samostojnost in s tem 
kakovostnejše življenje. 
Že nekaj let se borijo za 
pravico do obnovitvene 
rehabilitacije, da bi 
izboljšali kakovost 
življenja in zmanjšali 
število poškodb, ki so 
pogostejše pri teh 
bolnikih, pravi Dušan 
Flisar. Redna fizična 
aktivnost poveča količino 
nevrotropnih faktorjev v 
možganih oziroma 
beljakovin, ki uravnavajo 
aktivnost nevronov in 
vplivajo na njihovo 
preživetje. »Dokončnega 
odgovora o vplivu fizične 
aktivnosti na 
napredovanje 
parkinsonove bolezni še 
nimamo, vsekakor pa 
redna vadba izboljša 
počutje in kakovost 
življenja bolnikov, če se z 
njo ne pretirava,« sklene 
Flisar.

Gibanje

Želimo si 
multidisciplinarne 

obravnave, ker le to 
vodi v daljšo 

samostojnost in 
neodvisnost, do boljše 

samopodobe, manj 
osamljenosti, 
negotovosti.


