
Srečanje »Mladi« 

V petek in soboto, 6. in 7. septembra, je društvo Trepetlika s pomočjo sofinancerjev na 
Debelem rtiču prvič organiziralo dvodnevno srečanje za skupino »Mladi«.  
 

Skupina spada med redke bolezni (ORPHA številka: 2828) in je definirana takole: 
Parkinsonova bolezen pri mladih (YOPD) je oblika parkinsonove bolezni (PB), za katero je 
značilno, da je bila diagnosticirana v starosti med 21. in 45. letom starosti. Zaznamujejo jo 
togost, boleči krči, ki jim sledijo tremor, bradikinezija, distonija, padci in težave pri hoji ter 
drugi nemotorični simptomi. Pri večini oblik YOPD (t. i. Young-Onset Parkinson's Disease) so 
opazili počasno napredovanje bolezni in bolj izrazit odziv na dopaminergično terapijo. 
 

Poleg zdravstvene predstavlja diagnoza kronične bolezni z omejitvijo gibljivosti pri mlajšem 
človeku tudi specifično socialno problematiko. Spopadanje z manjšo delazmožnostjo in 
vprašanjem invalidske upokojitve, psihična obremenitev pri soočanju z diagnozo, vpliv 
kronične bolezni na partnerske in družinske odnose ipd. so tematike, ki so mlajšemu bolniku 
pomembne. Redkost zgodnjega nastopa nevrodegenerativne bolezni takega bolnika brez 
enostavne možnosti povezovanja z drugimi, ki živijo s podobnimi težavami, lahko tudi osami. 
 

V dveh dneh smo torej skušali izobraziti ter med seboj povezati čim več mladih, obolelih s 
parkinsonovo boleznijo, in njihovih partnerjev. 
 

Z nami so bili trije strokovnjaki, ki so v obliki delavnic, predavanj in testiranja spregovorili o 
različnih temah v povezavi s parkinsonovo boleznijo. 
 

Prim. Dušan Flisar, dr. med., spec. nevrologije, nam je prvi dan spregovoril o PB na splošno. 
Povedal je, da trenutno lahko zdravimo samo simptome bolezni. Glavni cilj sodobnih raziskav 
je zato najti zdravilo, ki bo preprečilo ali upočasnilo bolezen. Izvedeli smo, da raziskave sedaj 
med drugim potekajo tudi na področju genetike; prim. Flisar je s tem že napovedal sobotno 
temo predavanja. 

  
Špela Jakša, univ. dipl. biokemičarka in fizioterapevtka, nas je podučila o tem, da je vse v 
telesu med seboj povezano in deluje vzajemno, drugo z drugim. Zakrčenost mišice je tako 
lahko posledica slabo hidriranega vezivnega tkiva (fascije), nepravilnega dihanja, prekomerne 
statike v življenjskem slogu, nezadostnega vnosa vode kot tudi dolgotrajnega in slabo 
obvladanega stresa, stare poškodbe (brazgotine), travmatičnih dogodkov (avtomobilska 
nesreča, kronične bolezni, smrt) itd. Poudarila je, kako pomemben je zdrav življenjski slog. 
Naučila nas je pravilnega dihanja ter pokazala, kako razgibamo telo. 



 

Doc. dr. Dejan Georgiev nam je spregovoril o bradikineziji. Bradikinezija ali upočasnjenost 
gibov je poleg tremorja rok v mirovanju in rigidno povišanega tonusa eden kardinalnih 

znakov parkinsonove bolezni oz. sindroma parkinsonizma. Kljub temu da je klinično 
ocenjevanje tremorja relativno enostavno izvesti, še vedno ni zanesljivih metod avtomatske 
ocene upočasnitve gibov iz videoposnetkov. 

  
Na Kliničnem oddelku za bolezni živčevja so v sodelovanju s strokovnjaki iz Laboratorija za 
umetno inteligenco na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL v pilotni študiji uspeli 
razviti algoritem, ki iz videoposnetkov testa tapkanja s prsti precej zanesljivo razločuje med 
različnimi stopnjami upočasnitve gibov.  
 

Po končanem predavanju so udeleženci srečanja v študiji sodelovali tako, da so izvedli test 
tapkanja prstov − čim hitreje in s čim večjimi gibi z obema rokama. Testiranje sta ob asistenci 
treh študentov izvedla dr. Dejan Georgiev in dr. Jure Žabkar. Rezultati bodo objavljeni na naši 
spletni strani. 
 

Na vrsti je bila večerja ter družabni večer. Ob glasnem navijanju za »naše« so si udeleženci 
ogledali nogometno tekmo, se med seboj spoznavali in si izmenjevali izkušnje, nato pa 
prisluhnili tudi že skoraj našemu »muzikantu« Blažu. 
 

V soboto smo se po jutranjem razgibavanju na plaži, kjer smo ponovili vse, kar nas je naučila 
Špela Jakša, ter zajtrku, zbrali v predavalnici hotela Bor.  
 

Primarij Flisar nam je spregovoril o pomenu genske analize pri mlajših bolnikih.  
 

Parkinsonova bolezen je v večini primerov posledica sočasnega vpliva okolja in genetske 
nagnjenosti za razvoj bolezni; poznamo pa tudi nekaj redkih genov, ki so lahko že sami 
zadostni za razvoj bolezni, če pride do njihove spremembe oz. mutacije. Takšne gene lahko 

odkrijemo pri 5−10% bolnikov. To še ne pomeni, da se bo bolezen zanesljivo prenesla na 
naslednjo generacijo, obstaja pa tudi takšna, čeprav je verjetnost zanjo dokaj majhna. 

Družine s parkinsonovo boleznijo so namreč zelo redke tudi pri nas. 

 

Pomembno je vedeti, da v svetu trenutno potekajo raziskave, s katerimi bodo poskušali 
vplivati na te spremenjene gene; tako pri tistih bolnikih, ki jih imajo, kakor tudi pri tistih 

bolnikih, ki jih nimajo, pa vendar so ti geni prav lahko vključeni v dogajanje pri parkinsonovi 

bolezni. Pomembna in pogostejša mutirana gena, ki se lahko podedujeta, sta GBA in LRRK2. 



Prav za ti dve genetski mutaciji se intenzivno išče zdravilo. Obenem se začenjajo raziskave 
tudi za redkejše gene, ki so povezani s parkinsonovo boleznijo, kot sta PINK1 in Parkin. 

 

V Sloveniji žal ne moremo izvajati bazičnih raziskav odkrivanja zdravil, lahko pa imajo od teh 

raziskav tudi naši bolniki velike koristi, če se v svetu odkrije učinkovito zdravilo. Zato je dobro 
opraviti genetsko testiranje in biti pripravljen, v kolikor pride v bližnji prihodnosti do 
znanstvenega preboja in odkritja takšnega zdravila. 

   
Prav zato je primarij Flisar vsem mlajšim bolnikom predlagal, da genetsko testiranje opravijo 

v sklopu njihove redne klinične obravnave. To možnost pri nas na srečo imamo.  
 

V kolikor se za testiranje odločite in ste zboleli pred 50. letom starosti ali imate v družini več 
članov s parkinsonovo boleznijo, odločitev do konca oktobra sporočite na Društvo Trepetlika, 
kjer vam bomo dali vsa nadaljnja navodila in napotke. Prav tako vas prosimo, da se nam 

javite, če ste se v skupini »Mladi« prepoznali in bi se nam želeli priključiti. 
 

Primarij Flisar je po zaključku predavanja odgovoril na mnoga zastavljena vprašanja in 

dileme. Sledil je še zaključek, v katerem je predsednica Cvetka Pavlina Likar spregovorila o 

pomenu in delovanju društva ter naših prizadevanjih za lajšanje tako zdravstvenih kot tudi 

socialnih težav naših članov. 
 

Za konec naj napišem še, da smo evalvacijski vprašalnik analizirali in ugotovili, da je bilo 

srečanje za vas poučno in koristno ter ste bili z njim dokaj zadovoljni, želite si jih tudi v 
prihodnje. Prve tri teme, ki si jih želite v bodoče, pa so: partnerski odnosi (78 %), psihična 
obremenitev pri soočanju z diagnozo (68 %) ter ozaveščanje bolnikov in skrbnikov o 
pomembnosti zdravega življenjskega sloga (64 %). 

 

Mi se bomo skupaj z našimi sofinancerji: 
 

  
 po naših najboljših močeh in zmožnostih še naprej trudili za vas. Kajti … 

 

vsak dober trenutek šteje! 

                             

Zapisala: Mirjam Martini Gnezda 

 


