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TERMINOLOGIJA MOTENJ
PREHRANJENOSTI IN KLINIČNI PRISTOP
Nada Rotovnik Kozjek
Onkološki Inštitut Ljubljana

Prehrana posameznika spada med ključne dejavnike njegovega trenutnega in kasnejšega zdravja. Še posebej je ta vpliv izražen med različnimi bolezenskimi stanji, ko
so zaradi bolezenskih presnovnih sprememb spremenjene potrebe po energijskem
in hranilnem vnosu. Ta stanja pogosto spremlja tudi relativna ali absolutna nezmožnost uživanja normalne prehrane, kar zahteva uporabo medicinske prehrane (oralni
prehranski dodatki, enteralna in parenteralna prehrana). Prehranska stanja in presnovne zahteve posameznika v zdravju in bolezenskih stanjih obravnava stroka klinične prehrane. Klinična prehrana se torej ukvarja s preprečevanjem, diagnostiko in
obravnavo prehranskih in presnovnih stanj, ki so povezane z akutnimi in kroničnimi
bolezenskimi stanji in presnovnimi stanji, in so povezana z pomanjkanjem ali prebitkom energije in/ali posameznih hranil. Vsak prehranski ukrep, ki je individualno
naravnan, je ukrep klinične prehrane. Področje klinične prehrane se je v zadnjih
letih izjemno razvilo in v skladu z novimi spoznanji je Evropsko združenje za klinično
prehrano in presnovo (ESPEN), dogovorno opredelilo prehranske koncepte. Poenotena terminologija in strokovno utemeljen proces prehranske obravnave, ki sta del
medicinskega pregleda, bosta tudi omogočila da bo prehranska terapija učinkoviteje
vgrajena v zdravstveni sistem. Strokovna terminologija je tudi podlaga za ustrezne
formalne opredelitve diagnostičnih stanj motenj prehranjenosti v Mednarodno klasifikacijo bolezni.
V skladu s sodobno terminologijo ločimo motnje prehranjenosti in s prehranjenostjo
povezane presnovne motnje. Motnje prehranjenosti so: podhranjenost, prekomerna
telesna teža, debelost, motnje mikrohranil (elektroliti, vitamini, elementi v sledovih)
in sindrom vnovičnega hranjenja. S prehranjenostjo povezane motnje so: krhkost,
sarkopenija in kaheksija.

prehranske obravnave se na osnovi prehranskega pregleda, ki vključuje tudi meritev
sestave telesa, diagnosticira prehransko stanje in opredeli presnovne probleme, ki so
lahko vzrok za posameznikove bolezenske simptome in znake.
Terapevtski pristopi klinične prehrane niso diete temveč individualno naravnan prehranski načrt. Ta po potrebi vključuje tudi uporabo medicinske prehrane. Ukrepe
klinične prehrane je potrebno spremljati in jih ustrezno prilagajati.
V procesu prehranske obravnave sodelujejo različni zdravstveni delavci: zdravnik,
klinični dietetik, medicinska sestra in po potrebi psiholog, farmacevt in gibalni strokovnjak. Vključevanje klinične prehrane na vseh nivojih zdravstvenega sistema predstavlja pomemben ukrep personalizirane medicinske obravnave, ki je del sodobnega
koncepta precizne medicine.
Ključne besede:
klinična prehrana, motnje prehranjenosti, proces prehranske obravnave, personalizirana medicina
Literatura:
Cederholm T, et al, ESPEN guidlines on definitions and terminology of clinical nutrition, Clinical Nutrition (2016), dostopno na http://www.testespen.org/files/ESPEN-guidelines-on-definitions-and-terminology-of-clinical-nutrition.pdf

Klinično zelo pomena motnja prehranjenosti je podhranjenost. Kadar se telesna
masa ne glede na indeks telesne mase (ITM) zaradi nenamerne izgube telesne mase
zniža v pol leta za 10%, je povečana nevarnost okužb, upočasnjeno celjenje ran, poslabša se delovanje srčno-žilnega in dihalnega sistema, pojavi se mišična šibkost, depresivna simptomatika, poslabša se kakovost življenja.
V preventivni zdravstveni dejavnosti in klinični praksi se strokovni postopki klinične prehrane izvajajo preko procesa prehranske obravnave in terapije. V procesu
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PREHRANSKA OBRAVNAVA BOLNIKOV
V URI - SOČA
Nataša Puzić Ravnjak, Monika Fortner, Neža Majdič
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča, Ljubljana

Od leta 2011 v URI – Soča pri vseh odraslih pacientih ob sprejemu opravimo presejanje za prehransko ogroženost s presejalnim vprašalnikom Nutritional Risk Screening
2002 (NRS 2002). V kolikor je pacient prepoznan kot prehransko ogrožen ali podhranjen, je na oddelek pozvan tim za klinično prehrano, ki ga od leta 2018 sestavljata zdravnik in dietetik. Letno opravimo med 90 in 120 individualnih prehranskih
obravnav odraslih pacientov. V rehabilitacijskem okolju posvečamo posebno pozornost kliničnim stanjem, ki povečajo tveganje za prehranske zaplete, kot so: motnje
požiranja, razjede zaradi pritiska in spastičnost. Obravnava se prične s prehransko
anamnezo, opravimo antropometrične meritve in meritev sestave telesa z bioimpedančno analizo, nato priporočimo prehranske ukrepe ter spremljamo njihovo uspešnost. V letu 2019 načrtujemo uvedbo nove klinične poti za prehransko obravnavo v
rehabilitacijskem okolju, kjer bodo upoštevana klinična stanja, ki povečajo tveganje
za prehranske zaplete. Eno od pomembnih področij novih aktivnostih je lahko tudi
interdisciplinarna obravnava bolnikov s patološko debelostjo.
Dietetik je vključen še v Tim za motnje hranjenja na Otroškem oddelku in v Tim za
zdravljenje kronične nerakave bolečine, sodeluje tudi z logopedi na področju prilagajanja diet za paciente z disfagijo in pri optimizaciji procesov zagotavljanja bolnišnične
prehrane za bolnišnične paciente. Zaradi vse bolj prepoznane in prisotne problematike neustrezne prehranjenosti pacientov in s tem povezanega povečanega obsega
del, imamo vizijo, da se program klinične prehrane v prihodnje razširi in nadgradi.

VLOGA STRUKTURIRANE VADBE PRI
OSEBAH Z BOLEZENSKO DEBELOSTJO
Vedran Hadžić1, Iztok Štotl2, Radovan Jokanović1, Tadeja Pintar2,3
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2Univerzitetni klinični center Ljubljana,
3
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

1

UVOD
Strukturirana in redna vadba povečuje skupno dnevno energijsko porabo in izboljšuje
mitohondrijsko energetiko skeletnih mišic, oksidacijo maščob in občutljivost na inzulin. V zadnjem času se poleg vadbe poudarja tudi pomen z vadbo nepovezane telesne
dejavnosti, ki je odvisna v precejšnji meri od življenjskega sloga posameznika. Ravno
zaradi teh učinkov strokovne smernice priporočajo spodbujanje redne vadbe pred in
po bariatričnem operativnem posegu, ter istočasno dodatno svetujejo spodbujanje teh
bolnikov z namenom, da bi ostali telesno dejavni, saj številne raziskave govorijo o tem,
da kljub bariatričnemu posegu posamezniki samostojno ne dvignejo ravni in količine
telesne dejavnosti.
METODE DELA
V raziskavi je prostovoljno sodelovalo 11 zdravih posameznikov z debelostjo druge
(ITM 35-40) in tretje (ITM>40) stopnje, od tega 4 moški in 7 žensk, starih med 30 in 54
let. Raziskava je odobrila Komisija za medicinsko etiko Republike Slovenije. Vadbeni
program so razvili na Fakulteti za šport v Ljubljani in je vključeval 4 vadbene enote na
teden v obdobju 9 tednov. Od tega sta bili 2 vadbeni enoti izvajani v vodi in dve na
suhem. Vadba je vedno potekala pod nadzorom kineziologa. Pred in po koncu vadbenega programa smo opravili bioimpedančno oceno telesne sestave ter nekatere teste
gibalnih sposobnosti (stisk dinamometra, 30 sekund vstajanja s stola, potisk s prsmi,
ohranjanje ravnotežja na eni nogi z odprtimi očmi).
REZULTATI
Izguba telesne mase med programom je znašala 3,21% (p = 0.068), znižanje odstotka maščobne mase je bilo statistično značilno (-3,66%; p=0,001). Na področju gibalnih
sposobnosti so preiskovanci najbolj napredovali pri stisku pesti (15-19%) in pri vstajanju s stola v 30-ih sekundah (13%). Zelo pomembno je tudi omeniti statistično značilno
znižanje diastoličnega krvnega tlaka (-8,7%; p=0,043).
ZAKLJUČEK
Naša raziskava je pokazala, da imajo bolniki z bolezensko debelostjo koristi na področju telesnih zmogljivosti in dosegajo pozitivne spremembe pri spremembi telesne
sestave že s programom strukturirane vadbe, ki traja samo 9 tednov.
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BARIATRIČNA KIRURGIJA: INDIKACIJE
IN REZULTATI ZDRAVLJENJA
Tadeja Pintar1,2
Univerzitetni klinični center Ljubljana
2
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta v Ljubljani

1

Ključne besede: kirurgija debelosti, indikacije za kirurško zdravljenje, pridružene bolezni,
rezultati zdravljenja, zapleti zdravljenja.
Povzetek: Bariatrični in metabolični kirurški posegi ugodno vplivajo na komponente
metaboličnega sindroma (hiperglikemija, hiperlipidemija, arterijska hipertenzija),
obstruktivno apnejo v spanju (OSA), ki je neodvisen dejavnik tveganja za srčno žilne
zaplete, nealkoholni steatohepatitis zaradi bolezenske debelosti, reproduktivno zdravje pri obeh spolih, gibalne sposobnosti, psihosomatsko zdravje in socialno življenje bolnikov. S kirurškimi posegi ne povzročimo direktne izgube telesne teže, ampak sprožimo prilagoditvene mehanizme, ki so vključeni v izgubo telesne teže in uravnovešenje
metaboličnega iztirjenja. Stopnja učinka kirurškega posega je pomembno povezana
s kirurško tehniko. S kirurškimi posegi posegamo v anatomske značilnosti prebavne
cevi, ki jih spremenimo v anatomskem in fiziološkem smislu; učinki bariatričnih in metaboličnih posegov temeljijo na spremenjeni sekreciji in aktivnosti prebavnih peptidov,
ki spremenijo gibanje prebavne cevi, prebavo hranil, absorpcijo, sproščanje prebavnih
peptidov, žolčnih kislin in mikrobioto v prebavni cevi. Učinkovito preprečevanje metaboličnih in tudi kirurških zapletov zagotovijo: redno sledenje po operaciji, nadomestno
zdravljenje s hranili in prilagoditev življenjskega sloga ter predvsem individualizirana
večspecialistična in timska obravnava.
UVOD
Bolezensko debelost zdravimo s kombinacijo nekirurških in kirurških metod, ki se med
seboj dopolnjujejo. Med nekirurškimi metodami so izjemno pomembni trije osnovni
ukrepi: sprememba življenjskega sloga, zdravljenje z zdravili in vedenjsko-kognitivna
terapija. S kombinacijo kirurških in nekirurških metod zdravljenja dosežemo dolgotrajne pozitivne rezultate zdravljenja, kar pomeni pomembno zmanjšanje prekomerne
telesne teže, ozdravitev ali pomembno izboljšanje debelosti pridruženih bolezni, izboljšanje kakovosti življenja in zmanjšanje umrljivosti. Temeljna instrumenta, ki bolniku
zagotovita varno obravnavo sta upoštevanje indikacij za bariatrično kirurgijo in skrbna
izbira bolnikov za posamezen operacijski poseg.
Indikacije za kirurško zdravljenje debelosti so v splošnem vezane na indeks telesne
mase (ITM) in pridružene bolezni. Debelosti pridružene bolezni: sladkorna bolezen tipa
2, srčnožilne bolezni, rak debelega črevesa in danke, trebušne slinavke, jeter, dojk, endometrija, obstruktivna motnja spanja (OSA), nealkoholni steatohepatitis, osteoartroza, sekundarna sterilnost pri moškem in ženski zaradi hormonskega neravnovesja in
metaboličnih posledic debelosti, policistični sindrom ovarijev tipa 2 (PCOS) in druge.
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Indikacije za kirurško zdravljenje debelosti so:
1. ITM >40 kg/m² brez pridruženih bolezni,
2. ITM>35 kg/m² s pridruženimi boleznimi (metabolične in srčno-dihalne bolezni, huda
obolenja sklepov, z debelostjo povezana huda psihološka stanja), ki naj bi se s kirurškim pristopom zdravljenja debelosti izboljšale ali popolnoma pozdravile.
Za metabolično kirurgijo oz. kirurgijo sladkorne bolezni tipa 2 veljajo merila, ki jih je
opredelilo strokovno združenje za kirurško zdravljenje sladkorne bolezni (Diabetes
Surgery Summit, DSS-II) in velja, da so kirurški posegi indicirani pri:
1. bolnikih v razredu 3 (ITM>40 kg/m²) ne glede na glikemično kontrolo ali kompleksnost zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2,
2. bolnikih v razredu 2 (ITM 35-39,9 kg/m²) z nezadostno kontrolo hiperglikemije ob
upoštevanju ukrepov za življenjski slog in optimalno zdravljenje z zdravili,
3. bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 v razredu 1 (ITM 30-34,9 kg/m²) z nezadostno
kontrolo hiperglikemije ob optimalni shemi zdravljenja ne glede na peroralno zdravljenje ali zdravljenje z inzulinom.
Izračun dejavnikov tveganja za srčno-žilne zaplete povezane z debelostjo opiše Framinghamska enačba. Le-ta prikazuje desetletno tveganje po spolu za pojav možganske
kapi, odpovedi srca, bolezni srca, bolezni perifernih arterij in možgansko kap. Pri ITM
več kot 40 kg/m2 se pri ženski tveganje za srčno žilne zaplete poveča za 2,8x in pri
moškem za 3,8x. Izračun dejavnikov tveganja, ki bi upošteval druge zaplete, ki so povezani z bolezensko debelostjo pomnožuje tveganja, kar posredno pokaže tudi breme
zdravstvene blagajne za zdravljenje debelosti in pridruženih bolezni.
Kirurgija debelosti posega v fiziološke procese, ki so vključeni v resorpcijo in utilizacijo hranil in energijski metabolizem preko sprememb anatomskih poti prebavne cevi.
Preusmerjanje hranil, skrajševanje prebavne cevi, sprememba volumna, vsebine in pogostosti vnosa hranil so temeljni principi zdravljenja bolezenske debelosti. Navedeni
dejavniki skupaj z ukrepi v življenjski slog zagotavljajo dolgotrajne rezultate zdravljenja,
ki jih definirata izguba prekomerne telesne teže in zdravljenje debelosti pridruženih
bolezni. Algoritmi izbire kirurške tehnike, bariatrične in metabolične kirurgije, morajo
biti določeni z zdravljenjem debelosti pridruženih bolezni.
Med bariatričnimi kirurškimi posegi, s katerimi pomembno vplivamo na izgubo telesne
teže ločimo vzdolžno resekcijo želodca, želodčni obvod in primarno malabsorpcijske
posege (DS in SADI) ter izboljšave teh tehnik, ki jih napravimo po principu minimalno invazivne kirurške tehnike, ki omogočajo maksimalne funkcionalne in kozmetične
9

učinke. S kirurškimi posegi ne povzročamo direktne izgube telesne teže, ampak sprožimo prilagoditvene mehanizme, ki so vključeni v izgubo telesne teže in uravnovešenje
metaboličnega iztirjenja. Najpomembnejši prilagoditveni mehanizmi so: spremenjena
fiziologija črevesa, , hitrost praznjenja želodca (GE), hitrost prehoda vsebine v lumnu
črevesa (transit time, TT), sproščanje hormonov, metabolizem žolčnih kislin (ŽK); mikrobiota in posledično spremembe okusa, izbira hranil in vrste ter pogostosti obrokov.
Stopnja metaboličnega učinka kirurškega posega je pomembno povezana s kirurško
tehniko, nujna pa je kombinacija učinka kirurške tehnike, diete in prilagoditve življenjskega sloga, kar omogoča dolgotrajne učinke posega.

Izbira ustrezne formule za zdravljenje pomanjkanja vitaminov in mineralov je temeljni
princip zdravljenja in preprečevanja zapletov. Formula mora biti nujno prilagojena na
vrsto kirurškega posega. Pri predpisovanju formule je potrebno upoštevati pridružene
bolezni. Komercialne formule so izoblikovane na način, da sledijo dnevno – nočnim
ritmom in uravnovešajo metabolična nihanja. Formulo občasno uvajamo pri bolnikih
že pred operacijo zaradi znanih pomanjkanj zlasti železa, vitamina D in elementov v sledovih, še zlasti pri ustrezno motiviranih bolnikih, ki že pred operacijo izgubijo pomemben del prekomerne telesne teže.

KIRURŠKE TEHNIKE IN KOMBINIRANO VEČMODALNO ZDRAVLJENJE

Bariatrični posegi sprožijo mehanizme, ki so vključeni v izboljšanje debelosti pridruženih bolezni: spremenjeno izločanje hormonov, izguba telesne teže zaradi malabsorpcije, kalorična restrikcija in spremenjena nevrološka in nevroendokrina regulacija.

Operacije zaradi bolezenske debelosti delimo na: restriktivne (vzdolžna resekcija želodca, VRŽ), kombinacijo restrikcije in malabsorbcije (RYGBP, OAGBP; želodčni obvod) in
primarno malabsorbcijske posege (BPD, Duodenal swich, Sadi-jeva operacija, interpozicija ileuma in izpeljave navedenih tehnik). Skupno tem tehnikam je, da je restrikcijski
komponenti, to je zmanjšanju želodca (oblikovan želodčni rezervoar) dodana malabsorpcijska komponenta ali obvodni del kirurškega posega, s katerim bistveno spremenimo fiziologijo prebavne cevi. Malabsorpcijski del pomembno zmanjša resorbcijo
hranil. Anatomsko sicer pri VRŽ, ki jo definiramo kot primarno restrikcijsko metodo,
ohranimo malo krivino želodca, pilorus in večji del antruma, vendar so učinki VRŽ kompleksni in povezani z izgubo celic, ki so vključene v produkcijo oreksogenega hormona
grelina, vplivajo na hitrost prehoda (GE) hranil s čemer so povezani pomembno večji
učinki VRŽ, kot bi jih pripisovali izključno restrikciji.
BPD in DS sta primarno malabsorpcijska posega, ki imata resorbcijsko komponento
enako kot pri VRŽ. Dvanajstnik prekinemo tik za pilorusom in napravimo anastomozo z
ileumom; ob tem zaobidemo dvanajstnik in jejunum (biliopankreatični krak) tako prevaja izključno prebavne sokove do skupnega kraka, ki ga oblikujemo z ileo-ilealno anastomozo in predstavlja del terminalnega ileuma pred vstopom v debelo črevo. Dolžina
skupnega kraka mora zagotoviti resorbcijo hranil za vzdrževanje homeostatskih mehanizmov.

REZULTATI ZDRAVLJENJA

Bariatrična kirurgija je sicer učinkovito zdravljenje bolezenske debelosti in pridruženih
bolezni, vendar je tveganje za pojav zapletov, tako kirurških kot metaboličnih, relativno
veliko. Metabolični zapleti so posledica malabsorpcije in hormonskega neravnovesja, v
določeni meri tudi nekorigiranega zdravljenja z zdravili, s katerimi zdravimo pridružene
bolezni. Ključnega pomena oziroma temeljni pristop, s katerim pomembno zmanjšamo oziroma preprečimo pojav malabsorbcijskih zapletov je predoperativni presejanje
in redno sledenje po operaciji, ki ga glede na smernice opravi endokrinolog ali internist
z dodatnimi znanji s področja bariatričnega zdravljenja v zgodnjem obdobju po operaciji, v katerem lahko pričakujemo najpogostejše zaplete.
Normoglikemija in normalna raven inzulina sta prisotna še pred značilno izgubo telesne teže. Uravnovešenje je posledica dveh prilagoditvenih mehanizmov, to sta zmanjšano izločanje oreksogenega grelina in zmanjšano izločanje inzulina. Antiinkretinski
učinek zmanjša inzulinsko odpornost in sproščanje inzulina. Poleg navedenega hiter
transport hranil v ileum sproži pospešeno izločanje inkretinov, ki pospešijo sproščanje
inzulina.

Pri posegih, kjer kombiniramo restrikcijo in malabsorpcijo oblikujemo rezervoar velikosti 45 – 50 ml (RYGBP) in 100 ml (OAGBP), ki ga povežemo z jejunumom. Pri obeh
posegih znaša izključeni del prebavne cevi (biliopankreatični krak) med 150 in 200 cm,
dolžina izključenega kraka je določena z metabolično komponento bolezenske debelosti.

Arterijska hipertenzija. Arterijska hipertenzija je posledica spremenjene aktivacije sistema renin – angiotenzin – aldosteron, povečanja aktivnosti simpatičnega živčnega
sistema, razvoja inzulinske odpornosti, spremenjenega izločanja faktorjev koagulacije, vnetnih dejavnikov in endotelijske disfunkcije. Ukrepi v življenjski slog, telesna aktivnost, sprememba oziroma prilagoditev diete in vedenjski ukrepi vplivajo na izboljšanje krvnega tlaka. Pomembno izboljšanje krvnega tlaka po operaciji dosežemo pri
78,5% hipertenzivnih bolnikov, pri 61,7% bolnikov dosežemo normotenzivno stanje.
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Hiperlipidemija. Bariatrični posegi omogočajo popolno normalizacijo lipidnega profila.
Pri dietnih ukrepihin izgubi telesne mase cca. 0,5 kg tedensko dosežemo znižanje ravni
trigliceridov (TG), LDL holesterola in celokupnega holesterola. Bariatrična kirurgija ponudi pri 90% operirancev z metodo želodčnega obvoda normalizacijo ravni celokupnega holesterola in TG.
Srčno – žilno tveganje. Izračun srčno – žilnega tveganja je opredeljen s Framinghamsko enačbo tveganja v desetletnem obdobju. Ob znižanju CRP (C-reaktivni protein) se
izboljša endotelijska disfunkcija, kar zmanjša desetletno tveganje za 40%. Raziskava
STAMPEDE je potrdila značilno in pomembno zmanjšanje potrebe po zdravljenju
zapletov v triletnem obdobju.
OSA (obstruktivna motnja spanja). Prevalenca OSA med bolezensko debelimi bolniki
je okrog 70% in narašča z ITM. Je pomemben dejavnik tveganja za srčno – žilne dogodke. Zdravljenje temelji na uporabi cPAP(continous positive airpressure) maske oziroma
predihavanju s stalnim pozitivnim tlakom in izgubi telesne teže. S kirurškim posegom
se OSA popolnoma pozdravi pri 86% bolnikov in pomembno izboljša/pozdravi pri 95%
bolnikov.
Hiperurikemija. Pri bolezensko debelih bolnikih je hiperurikemija posledica zvečane
sinteze in zmanjšanega izločanja sečne kisline (ledvični klirens). Obe spremenljivki sta
posledica povečane aktivnosti simpatičnega živčevja, hipertenzije in pridruženih biokemičnih dejavnikov metaboličnega sindroma: hiperinzulinemija, hipertrigliceridemija in znižana koncentracija HDL – C, ki je označevalec oksidativnega stresa, aktivacije
vnetnega odziva in endotelijske disfunkcije. Posledica bariatričnih posegov je zmerno
znižanje ravni sečne kisline.
Nealkoholna jetrna okvara (NAFLD). Prisotna je pri več kot 30% bolezensko debelih
bolnikov. Je neodvisen dejavnik tveganja za srčno – žilne zaplete; povezana je z drugimi
bolezenskimi stanji, umrljivostjo in obolevnostjo. Bolniki z izraženo NAFLD imajo 69%
višjo smrtnost, pri bolnikih s prehodom NAFLD v NASH (nealkoholni steatohepatitis) pa
se obolevnost in smrtnost celokupno povečata za 86%. Najugodnejši vpliv na NAFLD
in NASH imajo bariatrični kirurški posegi oziroma kombinacija multimodalnega zdravljenja, ki ga ti postopki zahtevajo. Izboljšanje jetrne funkcije oziroma aktivnosti bolezni
je pomembno boljše, kadar je izguba prekomerne telesne mase (EWL%) večja kot 50%,
saj se histološko opredeljena aktivnost bolezni zmanjša za 10x, vnetje iz 23% na 2%, za
enak delež tudi jetrna fibroza. Vnetje in fibroza se glede na histološke kriterije pomembno oziroma pozdravita pri 37% bolnikov. Pri 70 – 90% bolnikov v 18-mesečnem po-operativnem obdobju dosežemo popolno remisijo bolezni.
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Vpliv debelosti na kosti in sklepe. Debelost pripomore k poškodbi mehkih tkiv in sklepov. Najpogostejši bolezenski znaki se kažejo kot osteoartroza kolena in kolka, ki sta
posledica prevelike tlačne obremenitve. Posledice osteoartroze so kronične bolečine,
mikropoškodbe sklepov in razvoj artroze.
Incidenca artroplastik in totalnih sklepnih endoprotez (TEP) je pri bolnikih z bolezensko
debelostjo poprečno 2x višja kot pri bolnikih z normalno telesno težo. Pri bolezensko debelih bolnikih je incidenca zapletov po ortopedskih operacijah pomembno višja na račun povečane incidence okužb, odpovedi implantatov, izgube implantata, že
zlasti, kadar so bolezenski debelosti pridružene najbolj pogoste pridružene bolezni.
Med pred in pooperativnimi zapleti so najpogostejši: motnje celjenja, nagnjenost k
srčno žilnim dogodkom, krvavitve, dislokacija proteze, že zlasti po namestitvi TEP kolka
popoškodbeno ali zaradi artroze.
Pri bolnikih z bolezensko debelostjo je incidenca mišično-skeletnih poškodb pri telesni
vadbi višja: zlomi spodnjega uda, poškodbe meniskov, poškodba rotatorne manšete
in zlom petnice. Pri padcih z nizko energijo so pogostejše spontane distorzije, zlasti
kolena.
Pri bolnikih z bolezensko debelostjo nad ITM 40 kg/m2 je pred elektivnimi ortopedskimi posegi priporočljivo znižanje telesne teže z bariatričnim kirurškim posegom, ki
pomembno izboljša tudi z debelostjo povezane pridružene bolezni. Kirurški poseg je
potrebno odložiti, saj se z redukcijo telesne teže pomembno zmanjša celokupno tveganje za zaplete in izboljšajo rezultati zdravljenja. Pomemben del zdravljenja je tudi
natančno metabolično presejanje in zdravljenje, ki je izjemno pomembno tudi kadar
bolnika na ortopedski poseg pripravljamo po posegu bariatrične kirurgije. Pomemben
del multidisciplinarne obravnave bolnika je natančna ocena in načrt zdravljenja, ki ga
opravi specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine pred in po kirurškem posegu. V
načrt zdravljenja je nujno potrebno vključiti prehransko zdravljenje in potrebne ukrepe
za vzdrževanje telesne teže pod ciljnim indeksom telesne mase.
Pričakovana življenjska doba. Debelost pomembno zmanjša pričakovano življenjsko dobo; pri bolniku starosti 20 let, ki ima ITM več kot 45 je pričakovana življenjska
doba skrajšana za 13 let. 5-letna smortnost je v skupini operirancev 0.68%, v skupini
bolnikov, pri katerih smo debelost zdravili z zdravili pa 16.2%, kar pomeni celokupno
zmanjšanje tveganja za 89%. Celokupno tveganje se zmanjša za 56%, od tega tveganje
za srčno – žilne dogodke za 92%, sladkorno bolezen 92% in za pojav raka za 60%.
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PREHRANA, MIKROBIOTA IN KRONIČNA BOLEČINA:
JE VSE V GLAVI ALI JE KAJ TUDI V TREBUHU?
Zala Kuret
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča, Ljubljana

ZAKLJUČEK
Bariatrična kirurgija je učinkovita metoda zdravljenja bolezenske debelosti in debelosti pridruženih bolezni. Zagotavlja dolgotrajne pozitivne učinke izgube prekomerne
telesne teže, ki so posledica aktivacije endokrinih prilagoditvenih mehanizmov in spremenjene regulacije, ki jih s kirurškim posegom sprožimo. S posegi bariatrične kirurgije zmanjšamo obolevost in smrtnost. Dolgotrajni pozitivni učinki zdravljenja s posegi
bariatrične kirurgije so kombinacija kirurške tehnike, prehranskega zdravljenja, telesne
vadbe, ukrepov v življenjski slog in doslednega upoštevanja priporočil za obravnavo
bolnikov pred in po operaciji. Zaradi ugodnih učinkov zdravljenja s posegi bariatrične
kirurgije je prepoznavanje indikacij za zdravljenje pomemben kazalec učinkovitosti
zdravstvene oskrbe.
Uporabljena literatura:
1. Agrawal S (Ed.) Obesity, Bariatric and Metabolic Surgery, A Practical Guide. Springer
International Publishing 2015.
2. Baijal M. Metabolic resolution after bariatric surgery. Curr Med Res Pract.2015; 5(5):
201-203.
3. Heneghan HM, Meron-Eldar S, Brethauer SA, Schauer PR, Young JB. Effect of Bariatric Surgery on Cardiovascular Risk Profile. Am J Cardiol. 2011 Nov 15;108(10):1499507.
4. Smith WA, Zucker-Levin A, Mihalko WM, Williams M, Loftin M, Gurney JG. A Randomized Study of Exercise and Fitness Trackers in Obese Patients After Total Knee
Arthroplasty. Orthop Clin North Am. 2019 Jan;50(1):35-45.
5. Steinberg N, Nemet D, Pantanowitz M, Eliakim A. Gait Pattern, Impact to the Skeleton and Postural Balance in Overweight and Obese Children: A Review. Sports 2018,
6(3), 75.
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Svetovna zdravstvena organizacija desetletje in več poroča o vplivih industrializacije na prehrano. Problematično je uživanje visoko energijske hrane z višjim deležem
nasičenih maščobnih kislin, sladkorjev in pomanjkljivo uživanje vlaknin, sadja in zelenjave. V prispevku bomo preverili vpliv prehranjenosti, sestave zaužite hrane na kronično bolečino ter se dotaknili področja mikrobiote ter povezave med črevesjem in
možgani.
Znano je, da debelost poveča tveganje za nastanek kronične bolečine. Dejavnikov, ki
prispevajo k temu je več – mehanski, vnetni, hormonski, vedenjski... Pomembna je tudi
sestava hrane. Britanska kohortna raziskava je pokazala, da je imela 45-letna ženska
s kronično bolečino slabšo kakovost prehrane že 12 let prej (manj sadja in zelenjave,
več maščob).
Za lajšanje fibromialgije se pogosto priporoča različne prehranske dodatke (Mg, vitamini B- kompleksa, vitamin D…). Obstajajo raziskave o ugodnih učinkih vitamina D na
kronično bolečino, vendar obstajajo tudi nasprotne – zaključki kažejo, da je dodatek
vitamina D učinkovit zgolj pri laboratorijsko dokazanem pomanjkanju. Pomanjkljivi so
dokazi o učinkovitosti ostalih dodatkov.
Človeški mikrobiom sestavlja okoli 100 trilijonov bakterij samo v črevesju. V zadnjih letih se pojavlja vedno več raziskav, ki potrjujejo povezave med mikrobioto in določenimi
boleznimi (sindrom vzdražljivega črevesja, visok krvni tlak, sladkorna bolezen, avtoimunske bolezni…). Mikrobiota ima vpliv tudi na naše osrednje živčevje (čustva, vedenje, kognicijo), kar se lahko odraža z motnjami spanja, anksioznostjo, depresijo in potencialno tudi fibromialgijo. Raziskave (še) niso tako daleč, da bi lahko našim pacientom
predpisali določene seve, ki bi olajšali njihove simptome.
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CELOSTNA OBRAVNAVA OTROK
S PREKOMERNO TELESNO TEŽO
Irena Štucin Gantar
Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

Prevalenca debelosti otrok narašča po celem svetu in postaja eden glavnih zdravstvenih problemov v razvitem svetu. V Sloveniji nam je uspelo naraščanje debelosti zajeziti, še vedno pa prekomerno prehranjene ostaja pri nas četrtina pediatrične populacije. V skupino prekomerno prehranjenih otrok sodijo otroci z ITM med 85 in 95% ITM
za spol in starost, med predebele pa tisti z ITM nad 95 %. Presejanje otrok za debelost
izvajajo pediatri na sistematskih pregledih.
Program za zdravljenje debelosti pri otrocih poteka v naši ustanovi več kot 25 let. Iz
začetnih oblik, ki so temeljili na nizko kalorični prehrani, smo program dopolnili na
področju prehrane, telesnih dejavnosti in psihosocialne podpore. Eden najpomembnejših ciljev je pridobitev staršev za čim boljše sodelovanje pri zdravljenju otroka. Delo
v programu zdravega načina življenja poteka timsko. V program so vključeni zdravniki,
diplomirane medicinske sestre, dietetik, delovni terapevt, fizioterapevt, športni pedagog in psiholog.
Na prvem pregledu se po natančni splošni in usmerjeni anamnezi ter kliničnem pregledu otroka in starše seznani s potekom obravnave ter naredi načrt preiskav. Izpolni
se tudi anketni vprašalnik o prehranjevalnih in gibalnih navadah. Bolnišnična obravnava je sestavljena iz dveh ciklusov, prvi je dvotedenski, drugi pa enotedenski. Konec
prvega tedna hospitalizacije so starši vključeni v predavanja, kje problem debelosti
predstavijo vsi strokovni delavci. Osnovo za spremljanje predstavljajo meritve telesne
teže, telesne višine, obsegov in debeline kožnih gub. Dolga leta smo meritve izvajali s
kalibriranimi tehtnicami in metri, od januarja 2019 pa imamo na razpolago bioelektrično impendančno analizo INBODY 770. Med prvo hospitalizacijo opravimo naslednje
preiskave: določanje glukoze v serumu na tešče, določanje glikoziliranega hemoglobina in oralni glukozni tolerančni test; hemogram in sedimentacijo; lipidogram in hepatogram, merjenje pljučnih funkcij, merjenje telesne vzdržljivosti s testom hoje, presejalni ultrazvočni pregled ščitnice in jeter, merjenje profila krvnega tlaka, nočno poligrafijo
pri otrocih z ITM nad 99. percentilo ali anamnezo smrčanja in Rockportov test hoje, ki
je pokazatelj otrokove splošne aerobne vzdržljivosti. Na podlagi izračunane dnevne
porabe energije določimo povprečen kalorični vnos za vsakega otroka individualno.
Otrok je po zaključenih dveh tednih odpuščen v domače okolje, kjer s podporo družine
nadaljuje z zniževanjem telesne teže. Čez 6-8 tednov sledi obnovitvena hospitalizacija,
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ki poteka en teden. Prvi dan so tudi starši vključeni v delavnice, ki jih vodijo terapevti
različnih strok. Dan je organiziran tako, da imajo otroci in starši skupno kosilo. Sledijo
posveti in kontrolni pregledi, ki potekajo na 4 do 8 tednov. V primeru neuspešnosti
sledi razširjeni pregled z dodatnimi individualnimi delavnicami za celo družino, možna
je tudi ponovna vključitev v bolnišnično obravnavo. Program se zaključi po dveh letih.
Poleg spremembe prehranjevalnih navad je nujno uvajanje kulture gibanja. Pri otrocih
s prekomerno težo je pričakovano vsaj vzdrževanje teže, pri predebelih otrocih pa je
poleg spremembe življenjskega sloga zaželeno postopno zniževanje teže. Glede na starost je priporočena tedenska izguba med 0,45 in 0,9 kg.
V letu 2016 je bilo v program zdravega načina življenja vključenih 178 otrok. Po enem
letu je 36 % otrok uspešno znižalo težo, pri 20 % se je naraščanje ITM ustalilo, pri 4% je
prišlo kljub vključitvi v program do porasta, za 41 % pa ni podatka in so s programom
zaključili po bolnišničnem delu programa.
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HIGH TECH - Made in Germany

REHABILITATION OF PATIENTS WITH MORBID
OBESITY: AN UP-TO-DATE PERSPECTIVE

• UZ s spremenljivo frekvenco v eni UZ glavi
• Večstranski aparati (elektroterapija, elektrostimulacija)

Paolo Capodaglio
Fondazione Istituto Auxologico Italiano

• Laser velike intenzivnosti (HILT)
• Radialno usmerjeni udarni valovi (RSW)
• Termoterapija
• Krioterapija
• Terapevtske mize

Izdelke ARTROMOT CPM razvija in izdeluje podjetje DJO
Nemčija (Ormed GmbH).
Gre za najbolj sodobne aparate za pasivno in aktivno
razgibavanje ramen, komolcev, kolen, gležnjev.

ARTROMOT®-S4
Nova razsežnost na področju CPM-terapije ramena
Nove funkcije za enostavno upravljanje naprave
ARTROMOT®-S4:
• ročni krmilnik zaslona na dotik in gumbi za upravljanje
motorjev za neposredno programiranje obsegov giba,
• pomoč uporabniku za lažji preklop naprave za
zdravljenje desnega ali levega ramena,
• prilagodljiva sprememba smeri obremenitve (funkcija
spreminjanja smeri obremenitve za varnost pacienta/
preprečevanje krčev) se samodejno prilagodi
in omogoča nastavitev občutljivosti,

180906 Samo za strokovno javnost

Given the rates of obesity and diabetes worldwide and the percentage of persons with
disabilities or postacute conditions who are also obese, it appears of important for
PRM specialists to familiarize with multidisciplinary competences. The lecture would
entail an up-to-date vision on obesity, the description of its functional consequences
and the disability associated. The physiological and biomechanical determinants of the
obesity-related disability will be rewied. Obesity is a chronic condition often associated
with multiple comorbidities. Most research on obesity treatment has focused on lifestyle modification, pharmacological treatment and on bariatric surgery. Unfortunately,
obesity is a chronic and disabling disease and such a “weight centered” approach has
excluded those patients with advanced disease stage (with established/end stage organ damage, significant/severe psychopathology and functional limitations), who are
either poor candidates for surgery or in whom weight loss alone (especially in sarcopenic obesity) is unlikely to significanly reverse impairement of well-being and quality
of life. If advanced-stage obesity represents a disabling disease in a multidimensional perspective, therefore a multidisciplinary and integrated rehabilitative approach is
required. The first specialized hospital dates back to mid-1970 and rationale and the
criteria for access the metabolic–nutritional–psychological rehabilitation have been acknowledged by the Italian Ministry of Health in 2011 and confirmed by the Assembly
of Regional Health Authorities in 2016. Before and since then, a number of Regional
Health Services have started residential and day-care ward multi-dimensional programmes for rehabilitation of morbid and complicated obesity, with a present overall
coverage of approx. 500 dedicated beds in Italy. According to current guidelines, the
management of severe obesity in a rehabilitative setting should be multidisciplinary
and characterized by the integration of nutritional, physical/functional rehabilitation,
psycho-educational, and rehabilitative nursing interventions in relation to the clinical
complexity of obesity. The intensity of the rehabilitative interventions (a minimum of
180 minutes/day is required for intensive rehabilitation) should depend on the level of severity and comorbidities, frailty of the psychic status, degree of disability and
quality of life of the patient. The rehabilitative setting must be structurally adequate to
the needs of patients with excess of body mass with availability of bariatric lifting and
transferring aids.

skupaj s preizkušenimi funkcijami, kot sta pacientova
čip kartica in kompaktna zasnova, nova naprava
ARTROMOT®-S4 ponuja še več terapevtskih možnosti.
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Za uravnoteženo
črevesno mikrofloro
TERAPIJA WINBACK TECAR
Povečuje učinkovitost vaših manualnih tehnik, da
lahko dosežete globoko ležeče predele, ki so sicer
težko dostopni. Naprava WINBACK kombinira
preprosto rokovanje in intuitivno funkcionalnost.

2. Pospeši celjenje

1. Odpravi bolečino

3. Poveča gibljivost

ENKRATNO!
Nove zapestnice Winback za prostoročno terapijo, idealne za manualne terapevte.

INTELIGENTEN NAČIN (5.0)

HITER NAČIN (4.0)
1 MHz površinsko delovanje

STROKOVNI NAČIN (3.0)
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500 KHz polgloboko delovanje
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|

300 KHz globoko delovanje
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NAJBOLJ
RAZISKAN SEV1

ZA OTROKE
IN ODRASLE

Na voljo v lekarnah.

KLINIČNO
DOKAZANA
UČINKOVITOST2

www.waya.si

1. Status april 2017 2. Guarner et al: World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: probiotic and prebiotics. February 2017
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
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ROČNI NAČIN (1.0)

ZNEBITE SE
BOLEČIN NA
NARAVNI
NAČIN!

NOVO!

50 g
priročno
pakiranje

Z DVOJNO MOČJO ROŽMARINA

Za naravno zdravljenje bolečine v
mišicah redno uporabljajte zdravilo
rastlinskega izvora v kremi Rosacta®.
Kremo nanesite 2- do 3-krat na dan.

Na voljo
v lekarnah

Sestava: 1 g kreme vsebuje 100 mg eteričnega olja navadnega rožmarina (Rosmarinus officinalis L., aetheroleum). Pomožna snov: 3 g
emulgirajočega cetil in stearilalkohola (vrsta A)/100 g. Terapevtske indikacije: Zdravilo Rosacta je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za
navedena področja uporabe, ki temeljijo izključno na dolgotrajnih izkušnjah. Odrasli: za lajšanje blage bolečine v mišicah in sklepih ter blagih
motenj perifernega krvnega obtoka. Odmerjanje: Odrasli in starejši: Nanesemo približno 3 do 6 cm kreme 2- do 3-krat na dan na prizadeto
področje in jo nežno vtremo v kožo. Količina uporabljene kreme bo odvisna od zdravljene površine. Pred in po uporabi si je treba umiti roke.
Način uporabe: Dermalna uporaba. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov. Zdravila ne smemo
nanašati na poškodovano ali razdraženo kožo. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Uporaba pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18
let, ni priporočljiva zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov. Če se med uporabo zdravila simptomi poslabšajo ali vztrajajo več kot 4 tedne,
se je treba posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. Uporabo je treba prekiniti, če se pojavi rdečina, draženje ali suha koža. Ko bolečino v
sklepih spremljajo oteklina, rdečina ali povišana telesna temperatura, je potreben pregled pri zdravniku. Če je prisotno vnetje kože ali podkožna
zatrdlina, razjede, nenadno otekanje ene ali obeh nog, v povezavi z rdečino in toploto, srčnim ali ledvičnim popuščanjem, ali nenadna ostra
bolečina v nogi med mirovanjem, se je treba posvetovati z zdravnikom. Izogibati se moramo stiku z očmi. Kreme ne smemo nanesti v bližino
sluznic. Če kremo pomotoma zaužijemo, se je treba posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. Emulgirajoči cetil in stearilalkohol (vrsta A),
lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis). Neželeni učinki: Neznana: preobčutljivost (kontaktni dermatitis, astma). Rok
uporabnosti: 30 mesecev. Rok uporabnosti po prvem odprtju: 12 mesecev. Imetnik dovoljenja za promet: Medis GmbH, St. Veiter Straße 34/III,
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Avstrija. Način izdaje: BRp l+p. Način in režim predpisovanja: Zdravilo ni razvrščeno na nobeno listo, saj se
izdaja brez recepta. Datum priprave besedila: 13.03.2017.
Rosacta® je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

www.rosacta.si
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Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila Rosacta krema

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
XEOMIN / nevrotoksin bakterije Clostridium botulinum tipa A (150 kD), brez beljakovin, ki tvorijo komplekse
Ime zdravila: XEOMIN 50 enot prašek za raztopino za injiciranje: Ena viala vsebuje 50 enot nevrotoksina bakterije Clostridium botulinum
tipa A (150 kD), brez beljakovin, ki tvorijo komplekse. XEOMIN 100 enot prašek za raztopino za injiciranje: Ena viala vsebuje 100 enot
nevrotoksina bakterije Clostridium botulinum tipa A (150 kD), brez beljakovin, ki tvorijo komplekse. XEOMIN 200 enot prašek za raztopino
za injiciranje: Ena viala vsebuje 200 enot nevrotoksina bakterije Clostridium botulinum tipa A (150 kD), brez beljakovin, ki tvorijo
komplekse Terapevtske indikacije: Za simptomatsko zdravljenje blefarospazma, cervikalne distonije, predvsem rotacijske oblike
(spastični tortikolis), ter spastičnosti zgornjih udov pri odraslih. Odmerjanje in način uporabe: Zaradi različnih enot v preskusih za
določanje jakosti se odmerki enot zdravila XEOMIN ne smejo zamenjati z odmerki drugih zdravil botulinskega toksina tipa A. Zdravilo
XEOMIN smejo dajati samo ustrezno usposobljeni zdravniki s potrebnimi izkušnjami z uporabo botulinskega toksina tipa A.
Rekonstituirano zdravilo XEOMIN je namenjeno intramuskularnemu injiciranju. Optimalni odmerek, pogostnost in število mest
injiciranja v zdravljeni mišici mora zdravnik določiti za vsakega bolnika posebej. Odmerek je treba titrirati. Po rekonstituciji se lahko
zdravilo XEOMIN uporabi samo za eno injiciranje in samo pri enem bolniku. Blefarospazem: Začetni priporočeni odmerek je 1,25 do 2,5
enot na mesto injiciranja. Začetni odmerek ne sme preseči 25 enot na oko. Skupni odmerek ne sme preseči 100 enot vsakih 12 tednov.
Razmik med posameznimi zdravljenji je treba določiti na osnovi dejanskih kliničnih potreb posameznega bolnika. Mediana časa
opažanja pojava prvega učinka je štiri dni po injiciranju. Učinek zdravljenja z zdravilom XEOMIN na splošno traja 3–4 mesece, lahko pa
tudi bistveno manj ali dlje. Zdravljenje se po potrebi lahko ponovi. Ob ponovnem zdravljenju se lahko odmerek poveča do dvakrat, če je
ocenjeno, da odziv na prvo zdravljenje ni zadosten. Vendar je videti, da ni dodatne koristi od injiciranja več kot 5,0 enot na mesto. Po
rekonstituciji se raztopina zdravila XEOMIN injicira z ustrezno sterilno iglo (npr. velikosti 27-30 G/ 0,30-0,40 mm premera/12,5 mm
dolžine). Elektromiografsko vodenje ni nujno. Priporočena prostornina injiciranega zdravila je približno 0,05 do 0,1 ml. Zdravilo XEOMIN
se injicira v sredinsko in stransko očesno krožno mišico zgornje veke ter stransko očesno krožno mišico spodnje veke. Če spazmi ovirajo
vid, se zdravilo lahko injicira v dodatna mesta v območju obrvi, stranske očesne krožne mišice in v zgornji predel obraza. Spastični
tortikolis: Pri obravnavanju spastičnega tortikolisa je treba odmerjanje zdravila XEOMIN prilagoditi posameznemu bolniku, glede na
položaj njegove glave in vratu, mesto morebitne bolečine, mišično hipertrofijo, telesno maso in odziv na injiciranje. Pri prvem
zdravljenju se lahko injicira največ 200 enot, pri nadaljnjih zdravljenjih pa se odmerek prilagaja glede na odziv bolnika. Skupni odmerek
pri katerem koli posameznem zdravljenju naj ne bo večji od 300 enot. Na enem mestu injiciranja se ne sme dati odmerka, večjega od 50
enot. Mediana opažanja pojava prvega učinka je sedem dni po injiciranju. Učinek zdravljenja z zdravilom XEOMIN na splošno traja 3–4
mesece, lahko pa tudi bistveno manj ali dlje. Razmiki med posameznimi zdravljenji, ki bi bili krajši od 10 tednov, niso priporočljivi.
Razmik med posameznimi zdravljenji je treba določiti na osnovi dejanskih kliničnih potreb posameznega bolnika. Za injiciranje v
površinske mišice se uporablja ustrezna sterilna igla (npr. velikosti 25-30 G/ 0,30-0,50 mm premera/37 dolžine), za injiciranje v globlje
mišice pa se lahko uporabi npr.igla velikosti 22 G/ 0,70 mm. Priporočena prostornina injiciranega zdravila je približno 0,1 do 0,5 ml na
mesto injiciranja. Pri obravnavanju spastičnega tortikolisa se zdravilo XEOMIN injicira v mišico obračalko glave, mišico dvigalko lopatice,
mišico dvigalko reber, jermenasto mišico glave, in/ali trapezasto mišico/mišice. Seznam ni dokončen, saj je lahko vpletena katera koli
mišica, odgovorna za nadzor položaja glave, in zato potrebuje zdravljenje. Če se pri izolaciji posameznih mišic pojavijo težave, je treba
injiciranje opraviti z uporabo tehnik kot je elektromiografsko vodenjem ali ultrazvok. Pri izbiri ustreznega odmerka je treba upoštevati
dejavnike, kot sta mišična masa in stopnja hipertrofije ali atrofije. Injiciranje na več mestih omogoča zdravilu XEOMIN enakomernejše
pokritje oživčenih območij distoničnih mišic, zlasti pa je uporabno pri večjih mišicah. Optimalno število mest injiciranja je odvisno od
velikosti mišice, ki jo želite kemijsko denervirati. Injiciranja v mišico obračalko glave se ne sme opraviti bilateralno, saj je tveganje za
pojav neželenih učinkov (zlasti disfagije) pri bilateralnem injiciranju ali pri odmerkih, večjih od 100 e., v to mišico, večje. Spastičnost
zgornjih udov: Odmerek in število mest injiciranja je treba natančno prilagoditi posameznemu bolniku, glede na velikost, število in
položaj vključenih mišic, stopnjo spastičnosti in prisotnost lokalne mišične šibkosti. Bolniki so poročali, da so začetek delovanja zdravila
opazili 4 dni po začetku zdravljenja. Največji učinek v obliki izboljšane napetosti mišic so opazili v štirih tednih. Na splošno so učinki
zdravljenja trajali dvanajst tednov, lahko pa tudi bistveno manj ali dlje. Ponovno zdravljenje naj v splošnem ne sledi prej kot vsakih 12
tednov. Rekonstituirano zdravilo XEOMIN se injicira z ustrezno sterilno iglo (npr. velikosti 26 G/ premera 0,45 mm/ dolžine 37 mm za
injiciranje v površinske mišice in daljšo iglo, npr. velikosti 22 G/ premera 0,7 mm/ dolžine 75 mm za injiciranje, v globlje mišice). V primeru
kakršnih koli težav pri izolaciji posameznih mišic je priporočljiva lokalizacija prizadetih mišic s tehnikami kot je elektromiografsko
vodenje ali ultrazvok. Injiciranje na več mestih lahko pripomore, da ima zdravilo XEOMIN enakomernejši stik z oživčenimi območji mišic,
zlasti pa je uporabno pri injiciranju v večje mišice. Vse indikacije: Če v enem mesecu od prvega injiciranja ni učinkov zdravljenja, je treba
uvesti naslednje ukrepe: klinična potrditev učinka nevrotoksina na mišico, v katero je injiciran: npr. z elektromiografskim pregledom v
specializirani ustanovi; analiza razlogov za odsotnost odziva, npr. slaba izolacija mišic, v katere naj bi zdravilo injicirali, premajhen
odmerek, slaba tehnika injiciranja, fiksna kontraktura, prešibek antagonist, morebiten nastanek protiteles; ponovna ocena ustreznosti
zdravljenja z botulinskim nevrotoksinom tipa A; če se med prvim zdravljenjem niso pojavili neželeni učinki, se lahko opravi naslednji
cikel zdravljenja pod naslednjimi pogoji: 1) prilagoditev odmerka glede na analizo zadnje odsotnosti odziva, 2) lokalizacija prizadetih
mišic s tehnikami kot so elektromiografsko vodenje, 3) upoštevanje priporočenega najmanjšega intervala med začetnim in ponovnim
zdravljenjem. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost zdravila XEOMIN pri otrocih in mladostnikih, starih od 0 do 17 let, še nista
bili dokazani. Zdravilo XEOMIN zato ni priporočeno pri pediatrični populaciji, dokler novi podatki ne bodo na voljo. Kontraindikacije:
Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov; splošne motnje mišične aktivnosti (npr. miastenija gravis,
Lambert-Eatonov sindrom); okuženo ali vneto predvideno mesto injiciranja. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Splošno: Pred
dajanjem zdravila XEOMIN se mora zdravnik/zdravnica seznaniti z bolnikovo anatomijo in vsemi spremembami anatomije zaradi
predhodnih kirurških posegov. Potrebno je paziti, da se zdravilo XEOMIN ne injicira v žilo. Za zdravljenje cervikalne distonije in
spastičnosti je treba zdravilo XEOMIN injicirati previdno, kadar so mesta injiciranja blizu občutljivih struktur kot so karotidna arterija,
pljučni vršički in požiralnik. Zdravilo XEOMIN je treba uporabljati previdno: v primeru kakršne koli krvavitve; če se bolniki zdravijo z
zdravili proti strjevanju krvi ali drugimi zdravili, ki bi lahko zavirala strjevanje krvi. Priporočenih posameznih odmerkov zdravila XEOMIN
se ne sme preseči. Predhodno akinetične bolnike ali bolnike, ki se ne gibajo, je treba opomniti, naj po injiciranju zdravila XEOMIN
postopoma pričnejo z aktivnostmi. Klinični učinek botulinskega nevrotoksina tipa A se lahko s ponavljajočim injiciranjem poveča ali
zmanjša. Možni razlogi za spremembe v kliničnih učinkih so lahko različne tehnike rekonstitucije, izbrani presledki med injiciranji,
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mišice, v katere se zdravilo injicira in mejna nihanja aktivnosti toksina zaradi biološke raznolikosti ali sekundarne neodzivnosti.
Lokalno in oddaljeno širjenje učinka toksina: Neželeni učinki se lahko pojavijo zaradi injiciranja botulinskega nevrotoksina tipa A
na napačno mesto, ki lahko povzroči začasno paralizo bližnjih mišičnih skupin. Večji odmerki lahko povzročijo paralizo mišic, ki so
oddaljene od mesta injiciranja. Poročali so o neželenih učinkih, ki bi lahko bili povezani s širjenjem botulinskega toksina tipa A na mesta,
oddaljena od mesta injiciranja. Nekateri izmed njih lahko ogrožajo življenje in poročali so o smrtnih primerih, ki so bili v nekaterih
primerih povezani z disfagijo, pljučnico in/ali pomembno slabotnostjo. O disfagiji so poročali tudi po injiciranju v mesta zunaj vratne
muskulature. Predhodna živčno-mišična obolenja: Pri bolnikih, ki prejmejo terapevtske odmerke, lahko pride do pretirane mišične
šibkosti. Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji so lahko izpostavljeni povečanemu tveganju za pojav pretirane mišične šibkosti. Pri teh
bolnikih je treba zdravila z botulinskim toksinom tipa A uporabljati pod nadzorom specialista, uporabljati pa se smejo samo, če korist
zdravljenja odtehta tveganje. Bolnike z disfagijo in aspiracijo v anamnezi je treba zdraviti izjemno previdno. Bolnikom in skrbnikom
je treba svetovati, naj takoj poiščejo nujno zdravniško pomoč, če pride do težav pri požiranju, govoru ali dihanju. Zdravilo XEOMIN
je treba uporabljati previdno: pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo; pri bolnikih z drugimi boleznimi, ki povzročajo periferno
živčno-mišično disfunkcijo; pri izrazito šibkih ali atrofičnih ciljnih mišicah. Preobčutljivostne reakcije: Pri uporabi zdravil, ki vsebujejo
botulinski nevrotoksin tipa A, so poročali o preobčutljivostnih reakcijah. Če pride do resnih (npr. anafilaktičnih) reakcij in/ali reakcij
takojšnje preobčutljivosti, je treba uvesti ustrezno zdravljenje. Tvorba protiteles: Prepogosti odmerki lahko povečajo tveganje za
nastanek protiteles, kar lahko vodi v neuspešnost zdravljenja. Možnost tvorjenja protiteles se lahko zmanjša z injiciranjem najnižjega
učinkovitega odmerka v najdaljših možnih presledkih med injiciranji kot je klinično indicirano. Indikacije: Blefarospazem: Injiciranju blizu
mišice dvigalke zgornje veke (levator palpebrae superioris) se je treba izogibati, da se zmanjša pojav ptoze. Zaradi difuzije botulinskega
nevrotoksina tipa A v spodnjo poševno mišico (m. inferior oblique) lahko pride do diplopije. Izogibanje medialnim injekcijam v spodnjo
veko lahko zmanjša pogostnost tega neželenega učinka. Zaradi antiholinergičnega učinka botulinskega toksina tipa A je treba zdravilo
XEOMIN pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za nastanek ozkokotnega glavkoma, uporabljati previdno. Treba se je izogibati
injiciranju v območje spodnje veke, da se prepreči ektropij, vsako okvaro epitelija pa je treba takoj intenzivno zdraviti. Za zdravljenje
bodo morda potrebne zaščitne kapljice, mazila, mehke zaščitne kontaktne leče ali zaprtje očesa s povojem ali podobnim sredstvom.
Zmanjšano mežikanje po injiciranju zdravila XEOMIN v krožno mišico lahko povzroči izpostavljenost roženice, stalne okvare epitelija
in ulceracijo roženice, zlasti pri bolnikih z okvarami možganskih živcev (obraznega živca). Pri bolnikih s predhodnim kirurškimi posegi
na očeh je treba previdno preskusiti kornealno zaznavo. V mehkih tkivih očesne veke lahko pride do ekhimoze. Takojšnji nežen pritisk
na mesto injiciranja lahko zmanjša tveganje za njen pojav. Spastični tortikolis: Bolnike je treba obvestiti, da injiciranje zdravila XEOMIN
pri obravnavanju spastičnega tortikolisa lahko povzroči blago do hudo disfagijo s tveganjem za pojav aspiracije in dispneje. Morda bo
potreben zdravniški poseg (npr. v obliki gastrične sonde za hranjenje). Omejitev odmerka, ki se injicira v mišico obračalko glave, na manj
kot 100 enot lahko zmanjša pogostnost disfagije. Bolniki z manjšo maso vratnih mišic ali bolniki, pri katerih je potrebno bilateralno
injiciranje v mišici obračalki glave, so izpostavljeni večjemu tveganju. Pojav disfagije se lahko pripiše širjenju farmakološkega učinka
zdravila XEOMIN, ki je posledica širjenja nevrotoksina v mišice požiralnika. Spastičnost zgornjih udov: Zdravilo XEOMIN so kot zdravilo
za zdravljenje fokalne spastičnosti raziskovali v povezavi z običajnimi režimi standardne nege in ni namenjeno kot nadomestek teh
načinov zdravljenja. Malo verjetno je, da je zdravilo XEOMIN učinkovito za izboljšanje obsega gibanja sklepov, ki jih je prizadela fiksna
kontraktura. Interakcije: Študij medsebojnega delovanja niso izvedli. Teoretično se lahko učinek botulinskega nevrotoksina okrepi z
aminoglikozidnimi antibiotiki ali drugimi zdravili, ki ovirajo živčno-mišični prenos, npr. tubokurarinskimi mišičnimi relaksanti. Zato je
pri sočasni uporabi zdravila XEOMIN in aminoglikozidov ali spektinomicina potrebna posebna previdnost. Periferne mišične relaksante
je treba uporabljati previdno in po potrebi zmanjšati začetni odmerek relaksanta ali uporabiti hitro delujoča zdravila, npr. vekuronij
ali atrakurij, namesto zdravil z dolgotrajnim učinkom. 4-aminokinolini lahko zmanjšajo učinek zdravila XEOMIN. Plodnost, nosečnost
in dojenje: Nosečnost: Ni zadostnih podatkov o uporabi botulinskega nevrotoksina tipa A pri nosečnicah. Zdravila XEOMIN se ne sme
uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno in če morebitne koristi opravičijo tveganje. Dojenje: Zdravila XEOMIN se med dojenjem
ne sme uporabljati. Plodnost: Ni kliničnih podatkov o uporabi botulinskega nevrotoksina tipa A. Povzetek neželenih učinkov: Neželeni
učinki neodvisni od indikacije: lokalizirana bolečina, vnetje, parestezija, hipoestezija, občutljivost, otekanje, edem, eritem, srbenje,
lokalizirana okužba, hematom, krvavitev in/ali modrice, vazovagalni odzivi, vključno s prehodno simptomatsko hipotenzijo, slabostjo,
tinitusom in sinkopo, lokalizirana mišična šibkost, pretirana mišična šibkost, disfagija in aspiracijska pljučnica (zelo redko s smrtnim
izidom), preobčutljivostne reakcije. Neželeni učinki na podlagi kliničnih izkušenj: Blefarospazem: Zelo pogosti: ptoza vek, suhe oči.
Pogosti: glavobol, pareza obraza, zamegljen vid, motnje vida, diplopija, povečano solzenje, suha usta, disfagija, bolečina na mestu
injiciranja, utrujenost, mišična šibkost. Spastični tortikolis: Zelo pogosti: disfagija. Pogosti: glavobol, občutek omedlevice, omotičnost,
suha usta, navzea, hiperhidroza, bolečina v vratu, mišična šibkost, mialgija, mišični krči, togost mišic in skeleta, bolečina na mestu
injiciranja, astenija, okužbe zgornjih dihal. Spastičnost zgornjih udov: Pogosti: suha usta. Izkušnje v obdobju trženja zdravila: Poročali so
o simptomih, podobnih gripi in preobčutljivostnih reakcijah, kot so otekanje, edemi (tudi na mestih, oddaljenih od mesta injiciranja),
eritem, pruritus, izpuščaj (lokaliziran in generaliziran) in zasoplost. Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila: Predpisovanje in
izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost. Imetnik dovoljenja za promet: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/
Main, P.O. Box 11 13 53, 60048 Frankfurt/Main, Nemčija. Pred predpisovanjem, prosimo, preberite povzetek glavnih značilnosti
zdravila. Datum revizije besedila: 09/2017. Datum priprave informacije: 01/2019.
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XEOMIN

®

Nevrotoksin bakterije Clostridium botulinum tipa A

Brez beljakovin, ki tvorijo komplekse!1

DOKAZANO
Klinično dokazana učinkovitost in varnost
zdravila Xeomin® pri zdravljenju bolnikov
z blefarospazmom, cervikalno distonijo in
spastičnostjo zgornjih udov2-4

PREIZKUŠENO
Več kot 10 let izkušenj5

PRAKTIČNO
Zdravilo Xeomin® se lahko pred rekonstitucijo
shranjuje na sobni temperaturi6

Nevrotoksin bakterije Clostridium botulinum tipa A,
brez beljakovin, ki tvorijo komplekse

SI-XEO-0219-001 Samo za strokovno javnost

