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KRONIČNA VNETNA ČREVESNA BOLEZEN

Po štirih tednih nujno
k zdravniku
V kronično vnetne črevesno bolezen (KVČB) uvrščamo dve bolezni; ulcerozni
kolitis in Crohnovo bolezen. Gre za vnetni bolezni črevesa, ki, kot pove že ime,
potekata kronično, navadno v obliki izmenjujočih se zagonov vnetja in različno
dolgih obdobij, v katerih je bolnik brez težav. Izjemoma, kadar so znaki neznačilni za katero od obeh oblik KVČB, govorimo o intermediarnem ali nedoločenem kolitisu, navaja asist. Andreja Ocepek, dr. med., gastroenterologinja
z Oddelka za gastroenterologijo v UKC Maribor.

Vzroki za obe bolezni ostajajo slabo
pojasnjeni. „Pojavnost te bolezni se zelo
razlikuje med posameznimi geografskimi
področji in različnimi populacijami
ljudi, kar govori o pomembnem vplivu
dejavnikov okolja na pojav in razvoj
KVČB. Znanstveniki so doslej preučevali
vplive kajenja, rabe protivnetnih in
protibolečinskih zdravil ter oralne
kontracepcije, prehranjevalnih navad,
odstranitve slepiča, okužb z nekaterimi
mikroorganizmi, vendar dokončnega
odgovora še ni. Obstajajo jasni dokazi, da
so pri nastanku KVČB poleg dejavnikov
okolja zelo pomembni genetski dejavniki.
Pri neposrednih sorodnikih bolnika s
Crohnovo boleznijo je tveganje, da bodo
tudi sami zboleli, kar trinajstkrat večje.
Genetika obeh bolezni je zapletena.
Raziskave se osredotočajo na številne
gene, katerih beljakovinski produkti
sodelujejo v imunskem in vnetnem
odgovoru organizma ali pa so del
sluznične zaščite prebavne cevi. Trenutno
velja mnenje, da so KVČB posledica
pretiranega imunskega odziva črevesne
sluznice na dejavnike okolja, predvsem
črevesno bakterijsko floro, pri genetsko
dovzetnih posameznikih. Posledica
je vztrajno ali ponavljajoče se vnetje
črevesa,“ odgovarja Andreja Ocepek.

Nenadni simptomi, lahko pa so
tudi postopni
Najpogostejši simptomi in znaki ob pojavu
bolezni so dolgotrajne driske, bolečine v
trebuhu, neješčnost in hujšanje, pri otrocih
pa zaostanek v rasti. Simptomi nastopijo
bodisi nenadno bodisi postopoma.
Driske so lahko krvave, kar večino
bolnikov spodbudi k obisku zdravnika.
Tem simptomom se utegnejo pridružiti
povišana telesna temperatura, boleči
sklepi, vnetje oči, kožni izpuščaji (npr.
nodozni eritem), slabosti in bruhanje,
bolniki pa navajajo tudi utrujenost. Včasih
so težave blage in po nekaj dnevih ali
tednih minejo same od sebe, za bolnike
pa niso tako moteče, da bi jih pripeljale
do zdravnika, še navaja sogovornica
in dodaja, da Crohnova bolezen z leti
napreduje in pripelje do zožitve prebavne
cevi, kar povzroči vse hujše trebušne krče
in zaprtje. Bolnikom utegne primanjkovati
pomembnih vitaminov in mineralov, kar
vodi v slabokrvnost, upad mišične mase in
mineralne kostne gostote (osteoporoza).
In vendar, vsaka driska še ne pomeni
KVČB. Toda če traja dlje kot štiri tedne,
je treba k zdravniku, opozarja naša
sogovornica. „Zdravnika obiščite tudi, če
opazite primesi krvi v blatu ali če drisko

spremljajo močni krči oziroma bolečine v
trebuhu in povišana telesna temperatura.
Pomembno je izključiti okužbo z različnimi
bakterijami, virusi ali paraziti, pri bolnikih
po petdesetem letu starosti pa tudi rak
debelega črevesa in danke. Temeljna
preiskava za postavitev diagnoze KVČB je
kolonoskopija s terminalno ileoskopijo.
To je endoskopska preiskava, s katero
natančno pregledamo sluznico danke,
debelega črevesa in končnega dela
tankega črevesa ter odvzamemo vzorce
vnetno spremenjene sluznice za histološki
pregled. Ocenimo lahko tudi jakost in
obseg vnetja ter ugotovimo nekatere
zaplete. Pri vseh bolnikih seveda najprej
opravimo temeljit pogovor, telesni
pregled in laboratorijske teste. Vsem
opravimo ultrazvočni pregled trebuha,
pri tistih s Crohnovo boleznijo pa še
endoskopsko preiskavo zgornje prebavne
cevi (gastroskopija) in katero od slikovnih
preiskav tankega črevesa (kapsulno
endoskopijo, rentgensko kontrastno
slikanje, magnetno resonančno ali
računalniško tomografsko slikanje)," še
razloži sogovornica.

Vse pogosteje zbolevajo otroci
Za obema oblikama KVČB zbolevajo
mlajši bolniki, vse pogosteje tudi otroci.
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Vrh pojavljanja ulceroznega kolitisa
je med 25. in 35. letom starosti, pri
Crohnovi bolezni pa med 15. in 25. letom
starosti. Obe bolezni lahko nastopita
tudi pozneje. „Pojavnost obeh bolezni
v svetu vztrajno narašča, hitreje pa
narašča pri Crohnovi bolezni, pri kateri
je pojavnost 5,6/100.000 prebivalcev na
leto. Ulcerozni kolitis je pogostejši, letna
povprečna pojavnost v zahodni Evropi
je 10,4/100.000 prebivalcev na leto.
Prim. doc. dr. Ivan Ferkolj s sodelavci
je na osnovi poizvedbene ankete po
zdravstvenih domovih ugotovil, da je
bilo leta 1998 pri nas 1150 bolnikov
s kronično vnetno črevesno boleznijo,
od tega 1100 odraslih in 50 otrok.
Pogostnost obeh bolezni je bila tako 50
obolelih/100.000 prebivalcev na leto, kar
nas uvršča na dno evropske lestvice.
V Sloveniji imamo podatke o pojavnosti
za ljubljansko regijo, kjer za ulceroznim
kolitisom oboli 5/100.000 prebivalcev na
leto in za Crohnovo bolezen 3,6/100.000
prebivalcev na leto.
Za obema oblikama pogosteje obolevajo
ljudje v urbanih okoljih, intelektualci, od

pogosteje težjo klinično sliko, zaradi
bolezni so bolj prizadeti, pri njih so
pogostejši tudi smrtno nevarni akutni
črevesni zapleti, kot so obilne krvavitve,
čezmerna razširitev črevesa in predrtje.
Ulcerozni kolitis značilno ne prizadene
višjih delov prebavil, torej požiralnika,
želodca in dvanajstnika ter tankega
črevesa.“
V poteku Crohnove bolezni letom številnih
akutnih zagonov bolezni pogosto sledijo
daljša obdobja remisij. „Crohnova bolezen
lahko prizadene katerikoli del prebavne
cevi od ust do zadnjika, značilno pa
je tudi menjavanje vnetih in zdravih
segmentov črevesne stene. Pri 41
odstotkih bolnikov so vnetne spremembe
omejene na zadnji del tankega črevesa
(terminalni ileum) in debelo črevo. Pri
skoraj 29 odstotkih bolnikov, predvsem
mlajših od dvajset let, je prizadeto tanko
črevo, pri 30 odstotkih bolnikov pa je
bolezen omejena na debelo črevo ali
danko in zadnjik. Bolniki s prizadetostjo
tankega črevesa imajo pogosteje zaplete
v obliki zožitev črevesa in posledičnih
motenj pri prehajanju črevesne vsebine.

tega pogosteje belci. Med spoloma ni
večjih razlik,“ pove dr. Ocepek.
Pri večini bolnikov z ulceroznim
kolitisom bolezen poteka kronično,
z obdobji akutnih zagonov vnetja in
remisij (obdobja brez simptomov).
Vnetne spremembe so omejene na
sluznico danke in debelega črevesa ter
ne prodirajo v globlje plasti črevesne
stene. „Vedno je prizadeta danka, vendar
pa bolezen lahko zajame tudi levi del
debelega črevesa ali debelo črevo v
celotnem poteku; takrat govorimo o
pankolitisu. Bolniki s pankolitisom imajo

Pri bolnikih s Crohnovo boleznijo debelega
črevesa so pogostejša vnetja in krvavitve.
Vnetje pri Crohnovi bolezni zajame vse
plasti črevesne stene. Zaradi tega lahko
nastopijo tudi drugi črevesni zapleti, kot
so fistule (bolezenske povezave med
črevesnimi vijugami ali med črevesjem in
drugimi votlimi organi v trebuhu, denimo
sečnim mehurjem, nožnico ali maternico,
ali pa med črevesjem in kožo) ter ognojki,
ki se pojavijo pri 16 do 26 odstotkov
bolnikov.
Pri bolnikih z ulceroznim kolitisom in
Crohnovo boleznijo debelega črevesa
se po desetih letih pomembno poveča

tveganje za nastanek raka debelega
črevesa in danke. Pri bolnikih s Crohnovo
boleznijo je značilno večje tudi tveganje
za nastanek raka tankega črevesa in
zadnjika ter Hodgkinov in ne-Hodgkinov
limfom,“ še zatrjuje dr. Ocepek.

Dokončne ozdravitve ni
In zdravljenje? Temelj zdravljenja obeh
bolezni, pravi specialistka, so protivnetna
zdravila. Glede na obseg in jakost
vnetja se odločajo o vrsti zdravila. „Pri
blažjih zagonih zadoščajo pripravki
5-aminosalicilne kisline, kot je mesalazin.
Bolniki jih jemljejo v obliki tablet in
granul ali pa kot svečke in klizme, kadar
se vnetje kaže v danki in levem delu
debelega črevesa. Pri težjih zagonih
bolezni ta zdravila ne zadoščajo. Takrat
predpišemo močnejša protivnetna zdravila
– kortikosteroide, ki hitro in učinkovito
umirijo vnetje v črevesu, vendar jih zaradi
neželenih učinkov po nekaj mesecih
postopno ukinemo. Nekateri bolniki so
po umiritvi akutnega zagona vnetja dalj
časa v remisiji in ne jemljejo zdravil, pri
večini bolnikov pa je potrebno trajno
zdravljenje. Kadar za vzdrževanje remisije
ne zadošča mesalazin in bi bolnik za
umiritev vnetja prepogosto ali dolgotrajno
potreboval kortikosteroide, se odločimo za
imunomodulatorna zdravila. Najpogosteje
uporabljamo azatioprin, včasih njemu
soroden 6-merkaptopurin, pri Crohnovi
bolezni pa tudi metotreksat. Vsa ta
zdravila vplivajo na bolnikov imunski
sistem in učinkovito zavirajo prekomerno
vnetno dogajanje v črevesu. Zaradi
možnih neželenih učinkov teh zdravil pa
moramo bolnike še toliko bolj natančno
spremljati.
V zadnjih desetih letih smo velik
preobrat v zdravljenju najtežjih bolnikov
dosegli z uporabo tarčnih zdravil. Gre za
monoklonska protitelesa proti enemu od
dejavnikov vnetja. V Sloveniji sta na voljo
dve tovrstni zdravili za zdravljenje KVČB.
Včasih kljub uporabi vseh omenjenih
zdravil ne dosežemo izboljšanja ali pa
pride do zapletov (zožitve, ognojki,
fistule, predrtje črevesa, močna
krvavitev), ki jih ne moremo pozdraviti
z zdravili. Takrat je potrebna operacija. S
popolno odstranitvijo debelega črevesa
in danke bolnike z ulceroznim kolitisom
dokončno pozdravimo, za bolnike s
Crohnovo boleznijo pa zdravila ali posega
za dokončno ozdravitev še ni."
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Diagnostika

ČIM PREJ, TEM BOLJE
Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB), ki se pogosto začne z drisko in
bolečinami v trebuhu. Ker sta omenjena simptoma spremljevalca marsikatere, predvsem infektivne, bolezni prebavil, ki spontano izzveni, bolniki
v večini primerov na začetku ne iščejo pomoči pri zdravniku. Nezdravljena
KVČB lahko vodi do težkih zapletov, zato je pomembno, da jo čim prej
prepoznajo in ustrezno zdravijo. Nataša Smrekar, dr. med., gastroenterologinja s Kliničnega oddelka za gastroenterologijo v UKC Ljubljana
svetuje vsem bolnikom, ki imajo drisko več kot 14 dni, pregled pri zdravniku, zlasti če se driska pojavlja ponoči ali ob prisotnosti krvi.
Najprej k osebnemu zdravniku

Nataša Smrekar, dr. med., gastroenterologinja s Kliničnega oddelka
za gastroenterologijo v UKC Ljubljana

Ob težavah, ki ne minejo, je potrebno najprej na pregled k osebnemu zdravniku,
ki naredi osnovni laboratorijski pregled. Lahko se že takoj opazijo določena
odstopanja od normalnih vrednosti, kar ni nujno, pojasnjuje dr. Smrekar. Vsi
nadaljnji diagnostični pregledi temeljijo na endoskopskih preiskavah. Kot pravi dr.
Smrekar, diagnozo običajno postavijo na podlagi naslednjih preiskav:
• kolonoskopije s patohistološkim izvidom (če so težave omejene bolj na spodnji
del prebavil),
• gastroskopije (če so težave bolj v zgornjih prebavilih, naredijo pa jo tudi pri
vseh bolnikih s Crohnovo boleznijo, da lokalizirajo bolezen),
• enteroskopije (za pregled tankega črevesa),
• magnetno resonančnih preiskav (CT preiskav skušajo opraviti čim manj zaradi
rentgenskega sevanja),
• kapsulne endoskopije (le v primeru, da ni zožitev v tankem črevesu).

KRONIČNA VNETNA ČREVESNA BOLEZEN

Čim prej, tem bolje
Pri vsaki bolezni je pomembno, da jo čim prej odkrijemo, saj s
tem lahko preprečimo številne zaplete, ki jih prinaša razvita in
dlje časa trajajoča bolezen. Tudi pri KVČB je podobno, še zlasti
pri Crohnovi bolezni. Kot pojasnjuje dr. Smrekar, se s trajanjem
bolezni, zlasti če ni ustrezno zdravljena, povečujeta število in
težavnost zapletov, četudi se le-ti lahko pojavijo že ob prvem
zagonu. Čim prejšnja postavitev diagnoze je zelo pomembna,
kajti na začetku bolezni je v ospredju vnetje, s trajanjem
bolezni se namreč tvori vse več vezivnega tkiva, ki povzroči
trajno okvaro organov. Vsa zdravila, ki so na voljo, večinoma
delujejo le na vnetne procese, z njimi ne moremo več pozdraviti
kroničnih sprememb in to velja tako za Crohnovo bolezen kot
za ulcerozni kolitis. Ne nazadnje je kronično vnetje debelega
črevesja tudi rizični dejavnik za razvoj raka na debelem črevesju
in danki.

Vsak bolnik svet zase
Bolniki se med seboj zelo razlikujejo, zato je tudi potek bolezni
pri vsakem drugačen. Vrsta težav in prizadetost nista vedno
odvisna od trajanja bolezni. Včasih ima lahko bolnik, ki je
ravnokar dobil diagnozo, veliko hujše težave kot dolgoletni
bolnik. Vsak bolnik je svet zase in zahteva individualen pristop
in obravnavo v zdravljenju. Natančnega poteka bolezni zdravniki
trenutno še ne morejo predvideti, a lahko s pomočjo nekaterih
dejavnikov sklepajo, pri katerem bolniku bo potek težji. "Vemo,
da je za nadaljnji potek bolezni slabše, če zboli mlad človek pred
40. letom, zlasti če ima že ob diagnozi zaplete. Manj ugodno je
tudi, če je prizadeto tanko črevo ali zgornja prebavila in če že
ob prvem zagonu bolezni potrebuje kortikosteroidno zdravljenje.
Vemo, da bo v naštetih primerih verjetno prej potrebna terapija
z biološkimi zdravili.«

Če se le da, brez operacije
KVČB lahko zdravijo konzervativno in operativno, vendar kot
pravi sogovornica, kirurški poseg ni najbolj zaželen način

zdravljenja, ampak bolj zasilni izhod. Načeloma bolnike vedno
želijo zdraviti z zdravili, saj operacija lahko za seboj pušča
različno stopnjo invalidnosti, kar vsekakor ni zaželeno. Če je
potek bolezni zelo težak ali če se bolezen že začne z zapletom,
je operacija pogosto edini in nujni izhod, razlaga sogovornica.
Včasih kirurška odstranitev debelega črevesa za bolnika z
ulceroznim kolitisom predstavlja tudi popolno ozdravitev. Žal
pri Crohnovi bolezni ni tako zaradi drugačne narave bolezni. Ta
se namreč lahko pojavi na katerem koli delu prebavne cevi in
če odstranijo del črevesa, se praviloma slej ko prej pojavi na
preostalem črevesu.

Okrnjena kakovost življenja
Pri vsaki kronični bolezni je poleg načinov obvladovanja
simptomov in težav, ki jih bolniki zaradi njih imajo, nadvse
pomembna kakovost življenja bolnikov. V zadnjih letih je to
postalo vse pomembnejše vprašanje in tudi zdravniki mu
namenjajo vse več pozornosti. Po besedah naše sogovornice
bolniki s KVČB sodijo v skupino kroničnih bolnikov, katerih
kakovost življenja je izrazito okrnjena. "Najpogosteje zbolijo
mladi odrasli. Če se bolezen pojavi v otroštvu in imajo bolniki
veliko zagonov, pogosto izostajajo od pouka in imajo posledično
slabši učni uspeh in slabše možnosti nadaljnjega izobraževanja.
Pogosto imajo bolniki slabšo samopodobo, višji je tudi odstotek
depresivnosti med njimi. Bolniki s KVČB so zaradi različnih težav,
ki jih prinaša bolezen, manj dejavni, ne le telesno, temveč tudi
širše družbeno, kar znižuje njihove možnosti tudi na poklicnem
področju. Ne smemo prezreti dejstva, da je med bolniki s
Crohnovo boleznijo brezposelnih kar slabih 40 odstotkov ljudi!
Dvajset odstotkov med njimi jih je zaradi bolezni povsem
nesposobnih za opravljanje kakršnega koli dela, s katerim bi
se lahko preživljali. Z novimi zdravili dosežemo boljše rezultate
zdravljenja KVČB ter s tem našim bolnikom omogočimo
kvalitetnejše življenje, kar je za njih izjemnega pomena,«
zaključuje dr. Smrekar.
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Zdravljenje Crohnove bolezni

ODVISNO OD MESTA,
KI JE PRIZADETO
Zdravljenje Crohnove bolezni se začne praviloma takoj, ko je diagnoza potrjena.
Bolezen se lahko pokaže kjerkoli v prebavni cevi, zdravljenje pa je odvisno prav
od tega, kateri del je prizadet, pojasnjuje prim. Cvetka Pernat, dr. med.,
gastroenterologinja z Oddelka za gastroenterologijo v UKC Maribor.
Crohnova bolezen tankega
črevesa
Kadar je prizadeto tanko črevo,
bolnika praviloma najprej zdravijo s
kortikosteroidi, ki jih že kmalu začnejo
kombinirati z zdravili iz skupine
imunosupresivov. Zdravniki želijo s
kortikosteroidi predvsem umiriti vnetni
proces. Pravilno bi bilo, pojasnjuje
sogovornica, če bi kortikosteroid v
potrebnem odmerku bolniku predpisali za
največ tri tedne, nato pa ga postopoma
ukinili, in sicer v skladu z bolnikovim
odzivom. Kortikosteroidi so namreč
izjemno učinkovita zdravila, vendar se že
kmalu začnejo kazati zelo hudi neželeni
učinki na koži, mišicah, sklepih in kosteh.
Prav zato morajo bolniki že ob prvem
predpisanem odmerku kortikosteroidov
dobiti tudi zdravila proti osteoporozi,
obenem pa jih je treba spremljati tudi
zaradi neželenih učinkov na koži, mišicah
in sklepih. Sogovornica poudari še eno
ne prav redko težavo pri zdravljenju s to
skupino zdravil: marsikateri bolnik zaradi
uspešnosti zdravljenja s kortikosteroidi ne
želi prenehati z jemanjem in vztraja pri
dolgotrajnem zdravljenju z njimi, kar pa
dolgoročno ni dobro. Bolezen se namreč
nanje "navadi", in če po več mesecih
zdravljenja z njimi terapijo ukinejo, se
bolezen zelo poslabša.
V začetni stopnji zdravljenja Crohnove
bolezni tankega črevesa praviloma
že kmalu po kortikosteroidih uvedejo
zdravljenje z imunosupresivi –
najpogosteje je to imuran. Če ne deluje,
ga zamenjajo z metotreksatom. V

nasprotju s kortikosteroidi imunosupresivi
delujejo počasi; njihov učinek se pokaže
šele po dveh do treh mesecih. Pri
predpisovanju imunosupresiva imuran
se lahko zgodi, da je odmerek prenizek,
kar vzbuja zmoten občutek, da je
zdravilo neučinkovito, bolnik pa čuti le
neželene učinke. Priporočljiv vzdrževalni
odmerek je od 2,0 do 2,5 mg na kilogram
telesne teže. Imuran uvajajo in ukinjajo
postopoma. Če so neželeni učinki
premočni ali pa je zdravilo neučinkovito,
ga zamenjajo z metotreksatom – sprva z
višjim odmerkom (25 mg na teden), nato
pa odmerek postopoma znižajo na 15 mg
na teden.
Če s tovrstno terapijo bolezen stabilizirajo
in ima bolnik zagone le poredko, morda
samo enkrat na leto, pri njej vztrajajo
in je ne spreminjajo. Če so zagoni
pogostejši, uvedejo biološka zdravila.

Crohnova bolezen debelega
črevesa
Kadar Crohnova bolezen zajame debelo
črevo, bolnike zdravijo z zdravili iz
skupine 5-aminosalicilatov, ki tudi
delujejo protivnetno, vendar so blažja in
imajo le redko neželene učinke. Praviloma
je potek bolezni, ki zajame ta del črevesa,
lažji, bolniki pa imajo manj težav,
četudi se bolezen kaže s krvavitvami
in z driskami. Veliko teh bolnikov je
ob zdravljenju s 5-aminosalicilati in z
občasnim dodajanjem kortikosteroidov
v remisiji. Če ta kombinacija zdravil
ne prinese uspeha, ji dodajo še
imunosupresiv imuran ali metotreksat.

Včasih so s 5-aminosalicilati zdravili tudi
Crohnovo bolezen tankega črevesa, zdaj
pa je znano, da niso dovolj učinkoviti.
Le bolniki, ki jih uživajo že dolga leta
in jim pomagajo, se z njimi zdravijo
še zdaj. To so zdravila, ki imajo malo
neželenih učinkov. Včasih bolezen zajame
celotno črevesje, tanko in debelo, in v
takšnem primeru je potrebna kombinacija
agresivnega zdravljenja z vsemi tremi
skupinami zdravil.
Operativno zdravljenje pride v poštev
pri posebno hudih oblikah bolezni, zlasti
če nastopijo zožitve ali stenoze tankega
črevesa. Včasih so kirurgi del črevesa, ki
se je zožil, izrezali, vendar je bila to le
kratkotrajna rešitev. Bolezen gre namreč
svojo pot in prej ali slej se je na mestu
anastomoze zožitev ponovila. Zato zdaj
stenoze praviloma operirajo tako, da
fibrozno oziroma zabrazgotinjeno tkivo
zarežejo vzdolžno, tako da brazgotina
popusti in se črevo razširi. Takšna rešitev
je večinoma zadostna za nekaj let, nato
sledi vnovičen kirurški poseg.
Zelo neprijeten zaplet Crohnove bolezni
je tudi fistula; ta nastane kot posledica
vnetnih procesov, ki se razširijo čez
vse plasti črevesne stene in zajamejo
sosednje organe. Med obema organoma
se naredi kanalček in zdravljenje z zdravili
je v takšnem primeru zelo težko ali celo
nemogoče. Prav zato si gastroenterologi
prizadevajo, da bi bolnike začeli zdraviti v
zgodnejših stadijih bolezni, ko je prisotno
samo vnetje črevesne sluznice, ki ga želijo
z zgoraj opisanimi zdravili čim prej umiriti.
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Raje tudi vidijo, če bolezen prizadene
samo debelo črevo, saj je zdravljenje
lažje in zapletov manj. Pred desetletjem
in več so bolnikom s Crohnovo boleznijo
poskušali pomagati tudi tako, da so jim
kirurško odstranili kar celotno črevo.
Brez debelega črevesa lahko živimo
razmeroma normalno, brez tankega pa ne
– ljudje po taki operaciji v nekaj letih tako
opešajo, da umrejo zaradi podhranjenosti,
zato tovrstnih operacij ne delajo več.

Trajno zdravljenje
Zdravljenje v večini primerov traja ves
čas, seveda to velja le za bolnike z
veliko težavami. Tisti z zelo blago obliko
Crohnove bolezni zdravljenja pogosto niti
ne potrebujejo; zadoščata že ustrezna
dieta ter izogibanje stresu in kajenju.
Dobra četrtina bolnikov ima že ob
postavitvi diagnoze zelo težko obliko, tudi
z zožitvami in s fistulami, in ti bolniki so
na zdravljenju vse življenje. Sogovornica
poudari, da so gastroenterologi najbolj
zadovoljni, če k njim pride bolnik v vnetni
fazi Crohnove bolezni, torej brez drugih
zapletov, zlasti če se dobro odzove na
imuran.

Nosečnice pod budnim
nadzorom
Ker Crohnova bolezen največkrat
prizadene mlade ljudi, je zelo pomembno
vprašanje tudi nosečnost in njeno
vodenje. Kot pravi sogovornica, so
nosečnice najbolj skrbno opazovana
skupina bolnikov. Če ženska zanosi v
mirnem obdobju, ko nima zagonov
in poslabšanj, je možno, da zaradi
dobrodejnega vpliva nosečnostnih
hormonov sploh ne bo potrebovala
zdravil. Enako je zaščitena tudi po porodu.
Če pa je sredi aktivnega zdravljenja,
je treba pri izboru zdravil zelo paziti. V
novejšem času mlade ženske s težko
potekajočo Crohnovo boleznijo, ki želijo
zanositi, zdravijo z biološkimi zdravili,
saj so po dosedanjih izkušnjah varna
za razvoj ploda. Ker biološka zdravila
prehajajo v materino mleko, mlade mame
ne smejo dojiti. Nosečnice pa ne smejo
jemati imunosupresivov. Tozadevno je
najnevarnejši metotreksat, ki dokazano
škoduje plodu in povzroča številne
anomalije. Ženska lahko zanosi šele tedaj,
ko metotreksata vsaj šest mesecev ne
jemlje več. Če do zanositve vseeno pride,
ji zdravniki zaradi hudih okvar ploda, do
katerih bi prišlo, predlagajo prekinitev
nosečnosti.

Bolezen premagujem
vsak dan sproti
Tistega poletja se spominjam
predvsem po tem, da se je začelo
s prebavnimi težavami –
z driskami, bolečinami v trebuhu,
s povišano telesno temperaturo
in slabim počutjem, je o prvih
znakih Crohnove bolezni
spregovorila Mateja Saje. Ni
lahko, pravi, vendar je bolezen
sprejela. Postala je del nje.

Takoj ko se je bolezen malce umirila oziroma je
bila po zaslugi operacije in nadaljnjega zdravljenja
pod nadzorom, se je Mateja poročila z Romanom.
Dobri dve leti po izbruhu bolezni sta dobila sina
Roka, ki se mu je kmalu pridružila sestrica Tina.

Mož, otroka in Daisy so mi v oporo vsak
trenutek

Kot družina smo se trudili živeti normalno življenje,
pripoveduje Mateja. "Veselili smo se trenutkov, ko
je bila bolezen v mirovanju – takrat smo poskušali
čas izrabiti čim bolj kakovostno. Veliko smo ga
namenjali planinarjenju, smučanju in bivanju na
morju. Resnično smo se veselili vsakega skupnega
trenutka," z nasmehom pove Mateja in ponosno
doda, da sta zdaj njena
otroka že odrasla, stara sta
22 in 23 let in zelo pridna
študenta. "Pred osmimi
leti se je naši družini
pridružila razigrana in
nagajiva zlata prinašalka
Daisy, ki je v slabih
trenutkih bolezni odigrala
veliko vlogo. Največkrat,
ko so bili vsi zdoma, v
šoli ali v službi, je bila
zvesto ob meni ter mi na
svoj način dajala voljo in
energijo. Tudi takrat, ko so
nastopili zapleti," o zvesti
Matejo pri premagovanju Crohnove
psički pripoveduje Mateja.
bolezni podpirajo mož Roman ter
Ker je Crohnova bolezen
zahrbtna in nepredvidljiva,
otroka Rok in Tina, zvesta ji je
se je skorajda nemogoče
tudi psička Daisy. "Vedno znova
izogniti vnovičnim
se zavedam, da je vsak dan nova
zagonom in zapletom.
priložnost, da doživim kaj lepega."
Tako je bilo tudi pri Mateji.
"Zaradi zapletov in zožitve
črevesja so me operirali še
dvakrat, zadnjič leta 2002.
"Bilo je poletje davnega leta 1984, pred 27 leti.
Poleg tega je prvih dvajset let bolezni, še posebno
Končala sem srednjo šolo za farmacijo in zdravstvo, ob zagonih bolezni, ko sem bila večkrat na
nameravala sem se zaposliti in ob delu nadaljevati
terapijah s kortikosteroidi in z imunosupresivnimi
študij. Ker sem se dolgo slabo počutila in imela
zdravili, pustilo kar nekaj posledic na mojem
prebavne težave, ki niso in niso hotele izginiti, so
zdravju," odkrito pove Mateja. Živeti s Crohnovo
me po dveh mesecih sprejeli v bolnišnico Golnik.
boleznijo ni lahko, pravi, vendar je lahko tudi
Tam so takoj posumili na Crohnovo bolezen,
znosno in polno, če se držiš navodil, če se trudiš,
dokončno potrditev pa sem dobila že novembra
predvsem pa prisluhneš samemu sebi. Mateja
istega leta," začetke svoje bolezni opiše Mateja.
še poudari, da se je njeno življenje izboljšalo v
Takoj so jo operirali. Napoved kirurga, ki je opravil
zadnjih petih letih, ko so terapijo s kortikosteroidi
poseg, ni bila nič kaj spodbudna, se spominja.
zamenjala biološka zdravila. "Terapija z biološkimi
"Ko sem se srečala z boleznijo in s težavami,
zdravili je kakovost mojega življenja precej
ki jih prinaša, sem bila stara devetnajst let, na
izboljšala, saj je zagonov bolezni veliko manj,
pragu odraslosti. V Sloveniji je bilo takrat samo 60
predvsem je manj neželenih učinkov."
bolnikov s Crohnovo boleznijo. Napoved kirurga je
Mateja je v 27 letih življenja s Crohnovo boleznijo
bila zelo slaba in črnogleda, sama pa tudi nisem
spoznala marsikaj. Srečna je, ker ima ob sebi
vedela, kaj mi bo bolezen prinesla, saj je nisem
moža, ki jo spodbuja, otroka, ki sta ji v ponos, in
poznala," se spominja Mateja. Takrat je ključno
prijatelje, ki jo podpirajo, kadar potrebuje podporo.
vlogo v njenem življenju odigral njen fant, sedanji
Tudi zato z vedrino in veseljem v očeh pove, da je
mož Roman, ki je vedno na vse gledal z dobre,
vodilo njenega življenja rek, ki ji vedno znova da
pozitivne strani, bil poln dobrih misli, idej in
moči, da se veseli vsakega trenutka sproti: "Sem,
razmišljanj. "Z njegovo pomočjo sem tudi sama
kar sem, in nihče me ne more spremeniti. Grem
začela gledati na življenje in bolezen skozi okno
in vem, da bom vedno hodila naprej, obložena
optimizma. Sprejela sem jo za svojo in se obenem
s prtljago poguma in težav, ki mi stojijo ob poti.
začela zavedati, da me bo vedno spremljala. Tako
In se ne ustavljam, kajti moj kočijaž je pogum in
v boljših kot v slabših trenutkih. Da bo postala moj
moja vodnica priložnost …"
način življenja – a tudi vseh mojih bližnjih."
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Stopenjsko zdravljenje
Ulcerozni kolitis je tako kot Crohnova bolezen kronična vnetna črevesna bolezen, ki prizadene debelo črevo. Prizadetost je lahko različna: delna, pretežna
ali popolna. Za kakšen način zdravljenja se odločijo, je odvisno od razsežnosti
vnetja in tudi glede stopnje vnetne aktivnosti, pravi Vladimir Mlinarič, dr.
med., gastroenterolog s Kliničnega oddelka za gastroenterologijo UKC
Ljubljana, s katerim smo se pogovarjali o stopenjskem
zdravljenju ulceroznega kolitisa.

Vladimir Mlinarič, dr.
med., gastroenterolog
pravi, da bi v Sloveniji
morali nujno postaviti
register bolnikov s kroničnimi vnetnimi črevesnimi
težavami. Potrebovali bi enotno epidemiološko službo, kjer
bi lahko spremljali te bolnike in jih tako tudi bolj uspešno
zdravili.

Pri ulceroznem kolitisu vnetje črevesja delimo na proktitis, to je
vnetje, ki zajema danko, in proktosigmoiditis, ki zajema danko in
del črevesa nad njo, ki se imenuje sigma. "Kadar je vnetje razširjeno
od anorektalnega prehoda do vraničnega zavoja, govorimo o
levostranskem kolitisu, kadar je vnetje razširjeno preko tega zavoja
na desno stran, je to ekstenzivno vnetje. Kadar pa gre za vnetje
celotnega širokega črevesa, govorimo o popolnem pankolitisu. Ta
lokalna razdelitev po razsežnosti vnetja vpliva na izbor zdravljenja,
pove dr. Mlinarič. Terapija je odvisna tudi od vnetne aktivnosti, kako
hudo je vnetje. "To ocenjujemo na osnovi kliničnega pregleda oziroma
težav, ki jih ima bolnik. Znaki, na katere smo pozorni so sistemska
prizadetost, povišana temperatura, število odvajanj krvavo sluzavih
stolic. Upoštevamo laboratorijske izvide dodatnih preiskav. Na tej
osnovi se odločimo o načinu zdravljenja.«
Ko gre za blago vnetje, ki zajema le del črevesa, se praviloma
odločajo za lokalno terapijo, kjer uporabljajo preparate

Petrina zgodba

BOLEZEN SEM SPREJELA ZA SVOJO
"Bilo je septembra 1998. Obiskovala sem
sedmi razred osnovne šole, ko smo morali
še zadnjič opraviti šolski zdravniški pregled. Po opravljenih pregledih sem stopila
še na tehtnico, ki je pokazala kar nekaj
kilogramov manj kot v petem razredu.
Pogovor z zdravnico je potekal le o motnjah hranjenja. Čeprav sem ji omenila
težave s prebavo in povedala, da imam
iz meseca v mesec močnejše krče v trebuhu, je sumila, da trpim za anoreksijo
ali bulimijo, ki sta pogosti pri deklicah v
zgodnji puberteti.
Napotila me je v Pediatrično kliniko v
Ljubljani, na endokrinološki oddelek. Tam
sem se poldrugo leto zdravila ambulan-

tno. Vsake tri mesece sem imela kontrolo,
na kateri so me stehtali in se z menoj
pogovarjali kot z deklico, ki boleha za
anoreksijo. Kljub mojim besedam, da ne
razmišljam tako kot nekatera dekleta, ki
imajo to motnjo hranjenja, da si želim
jesti, vendar nekako ne morem, da imam
krče v trebuhu in težave s prebavo, mi
niso prisluhnili.
Ker se po letu in pol moja teža ni povečala, so me maja 1999 sprejeli na oddelek.
Zame in za starše je bil to velik šok. To,
da bom morala ostati v bolnišnici, je bilo
nekaj novega in strašnega.
Postavili so mi diagnozo anoreksija in me
tri mesece v skladu s tem tudi zdravili.

Prav vsak dan sem morala pojesti pet
zelo obilnih obrokov. Pojesti sem morala
vso hrano, pa čeprav je trajalo tako dolgo,
da jo je bilo treba vmes večkrat pogreti. V
teh treh mesecih sem za mizo v jedilnici
prebila več časa kot kje drugje. Tako meni
kot staršem nikakor ni bilo lahko. Veliko
smo se pogovarjali z zdravnikom in s sestrami, vendar so vsi trdili, da je zanikanje
bolezni značilno za anoreksična dekleta
in da je zdravljenje še naprej nujno potrebno.
Po zelo mučnih treh mesecih je nastopil
dan, ko se je vse spremenilo. Med večerjo
sem znova dobila zelo močne krče in pri-
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je največkrat zelo uspešno

tisnilo me je na stranišče. Sestra mi seveda ni dovolila odhoda na stranišče, saj
je menila, da bom izbruhala vso hrano, ki
sem jo dotlej pojedla. Ker so bili krči vse
hujši, nisem več zdržala. Sestra je prišla
za mano, in ko je na blatu zagledala kri,
je seveda takoj poklicala zdravnika. Naslednji dan so mi že opravili gastroskopijo in
čez nekaj dni še kolonoskopijo. Po zadnji
preiskavi so mi postavili novo diagnozo,
Crohnova bolezen.
Še isti dan so me premestili nadstropje
višje, na gastroenterološki oddelek. Tam
sta bila osebje in način zdravljenja popolnoma drugačna. Vsi so bili prijazni,
ustrežljivi, vedno pripravljeni pomagati in
se pogovarjati o bolezni. Na tem oddelku
sem se zdravila vse do devetnajstega leta. Imela sem redne kontrole, maja 2005
pa se mi je stanje zelo poslabšalo. Nastala je fistula, ki jo je bilo treba operativno

odstraniti. Vse osebje na Pediatrični kliniki
se je zelo trudilo in mi poiskalo dobrega
kirurga v kliničnem centru. Tudi tam so
bili vsi zelo človeški. Ker sem imela zelo
slabe izvide, operacija pa je bila nujna,
sem dva dni po operaciji doživela pljučno
embolijo. Nato sem dokaj hitro okrevala
in odšla v Zdravilišče Rogaška Slatina.
Vse masaže, kopeli, dietna prehrana in
sprostitvene vaje so mi zelo prijale. Rana
se je hitro celila, pridobila sem tudi na
teži in splošno počutje je bilo že po nekaj mesecih zelo dobro. V Ljubljani sem
imela še eno kontrolo, pozneje pa sem
se zaradi starosti in naporne vožnje odločila za zdravljenje v Mariboru. Zdaj se na
tukajšnjem gastroenterološkem oddelku
zdravim že šesto leto.
Toda po operaciji se mi je stanje že po
šestih mesecih poslabšalo in vse od takrat
do leta 2008 sem v bolnišnici preživela

kar veliko časa.
Bolezen se največkrat poslabša jeseni –
tako je bilo tudi leta 2007. Septembra
sem začela tudi po desetkrat in večkrat na
dan odvajati tekoče blato. Do novembra
sem shujšala za dobrih pet kilogramov,
zato so me zadržali v bolnišnici in me po
petih dneh odpustili. Ker se počutje in
prebava nista izboljšala vse do januarja,
sem morala znova v bolnišnico. Ugotovili
so, da se vnetje ni v celoti umirilo. Po
številnih neprijetnih preiskavah so mi odkrili več zožitev črevesja. Moja zdravnica
se je na osnovi izvidov odločila za zdravljenje z biološkim zdravilom. Imela sem
veliko srečo, da mi je bilo to omogočeno,
saj je bilo takrat veliko govora o tem,
kako težko dostopna so biološka zdravila.
Gastroenterologinja me je seznanila z načinom zdravljenja in omenila tudi možne
neželene učinke. Čeprav lahko nastopijo v
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Ob neuspešnem omenjenem zdravljenju lahko že od začetka
uvedemo biološka zdravila,« pravi dr. Vladimir Mlinarič.

Zapleti pri ulceroloznem kolitisu
in kirurško zdravljenje

Kako preprečiti zagone bolezni

Najhujši zaplet je, ko pride do predrtja črevesa in
življenjske ogroženosti, pove dr. Mlinarič: "Ko govorimo
o toksičnem megakolonu, najhujši obliki hudega vnetja
širokega črevesa ulceroznega kolitisa, ki grozi s predrtjem
črevesa, moramo to vnetje v treh dneh umiriti. Če
s protivnetnimi zdravili ni umiritve, se odločimo za
kirurško zdravljenje. V takem primeru je treba žrtvovati
celotno črevo, napraviti kolektomijo, kar pomeni popolno
odstranitev debelega črevesa.«

5-aminosalicilne kisline, v obliki svečk ali pen in klizem, ki jih
bolniku dajejo v črevo oziroma v danko. Prav tako takšen bolnik
dobiva oralna zdravila z enakim učinkom. "Taka terapija praviloma
lahko traja osem tednov, lahko se podaljša kot vzdrževalno
zdravljenje. Vendar se včasih vnetje lahko tudi razširi. Pri hudih
oblikah ulceroznega kolitisa, ko se vnetje razširi od spodaj
navzgor, pa začnemo stopenjsko terapijo,« pravi dr. Mlinarič.
"Vnetje skušamo najprej umiriti s kortikosteroidi, nadaljujemo pa
z imunosupresivnimi zdravili, sistemskimi ali lokalnimi. Izključiti
moramo sekundarno okužbo in druge moteče dejavnike oziroma
vplive na potek bolezni. Odvisno od (ne)odzivnosti bolnika na
zdravljenje se odločimo tudi za sistemsko zdravljenje z biološko
terapijo.«
Kortikosteroidi imajo veliko neželenih učinkov, saj vplivajo na
različne organe, na nevroendokrine organe, na skelet, mišičje, na
strukturo kože, sluznic, vplivajo na centralni živčni sistem, oziroma
na ves organizem, opozarja sogovornik in svetuje, "pri zdravljenju
s temi zdravili poskušamo čim prej zniževati njihovo dnevno
dozo in zdravila ukiniti po dveh do treh mesecih. Istočasno
pa poskušamo nadaljevati zdravljenje z drugimi, predvsem
imunosupresivnimi zdravili. Ker je njihovo delovanje z zamikom
- učinkovati začnejo po štirih do šestih mesecih -, se največkrat
odločamo za začetno vzporedno terapijo z obema zdraviloma.

izredno hudi obliki, se nisem prestrašila,
saj sem si po številnih zagonih želela le
še boljšega počutja in normalnega življenja. Že po prvi aplikaciji so se pokazale
spremembe v počutju. Dolga leta bleda
lica so se obarvala v lepo rožnato barvo,
na obrazu se mi je narisal nasmeh, takoj
sem začutila, da imam v telesu veliko več
energije. Kot bi šlo za nekakšno čarovnijo – s partnerjem tega ne bova nikoli
pozabila.
Zdravljenje je vsekakor izboljšalo kakovost
mojega življenja. Počutje se mi je izboljšalo za tisoč odstotkov, dobila sem obilo
energije, kar mi je bilo v veliko pomoč pri
opravljanju študijskih obveznosti, iz meseca v mesec sem pridobivala tudi na teži.
Na življenje sem začela gledati drugače,

Ulcerozni kolitis je dokaj zapletena in potuhnjena bolezen,
pravi naš sogovornik, zato je zelo pomembno, da bolnik ves čas
zdravljenja tesno sodeluje z zdravnikom. Pri več kot 50 odstotkih
bolnikov, ki jim pozdravijo vnetje v prvi fazi, se v enem letu
razvije ponoven zagon bolezni. Zato je cilj zdravljenja preprečitev
ponavljanja bolezni in doseganje popolnega mirovanja oziroma
remisije. "Pri bolnikih, ki jih spremljamo več let, in kjer je
bolnik sodeloval, dosežemo tudi popolno mirovanje bolezni,
ko bolnik nima kliničnih težav, odvaja normalno blato, nima
laboratorijskih znanilcev vnetja in ima celo popolno regresijo
endoskopskih znakov aktivnega vnetja širokega črevesa. Danes
to lahko dosežemo z imunosupresivnim zdravljenjem in z
biološkimi zdravili, posamezno ali v kombinaciji obeh,« o uspehih
stopenjskega zdravljenja razloži dr. Mlinarič. Zato je motiviranost
bolnika in njegovo aktivno sodelovanje z zdravnikom še kako
pomembno.

Kaj pomeni stopenjsko zdravljenje
ulceroznega kolitisa
Stopenjsko zdravljenje pomeni, da zdravljenje poteka z
zdravili postopoma. Če gre za hudo obliko vnetja, lahko
že od začetka uvedemo protivnetno in imunosupresivno
terapijo, vključno z biološkimi zdravili. Cilj takšnega
zdravljenja je, da se vnetje zazdravi in da se bolezen ne
ponovi. Kirurško zdravljenje se priporoča le v primeru
hudega akutnega vnetja črevesa, ki ne reagira na
konzervativno zdravljenje in/ali grozi s predrtjem. Pri
dolgoletnem kroničnem vnetju, ki predstavlja veliko
tveganje za razvoj raka na debelem črevesu in danki, pa
priporočamo odstranitev črevesa, ko se pojavijo displastične
spremembe, ki napredujejo v maligno novotvorbo.

z upanjem in s sijočimi očmi. Vsak dan do
konca izkoristim, sicer pa skrbim za ustrezno prebavo in se veliko gibljem.
Pohvaliti se moram tudi s tem, da sem
aprila postala mamica. Ko sem izvedela,
da sem zanosila, z zdravljenjem nisem
prenehala. Nosečnost je potekala izredno
dobro in tudi porod je potekal naravno in
hitro. V koži nosečnice in zdaj mlade mamice se počutim odlično, dodatno energijo mi daje tudi hčerkica.

Nato sem bolezen sprejela kot del svoje
osebnosti in svojega življenja. Pri tem
mi je bil v veliko oporo partner, zdaj moj
mož. Ugotovila sem, da se moram sprejemati takšno, kot sem, da moram v obdobju remisije izkoristiti vsak dan in vsako
sekundo. Zdaj kljub bolezni z veseljem
počnem kup stvari. Pred dvema letoma
sem diplomirala in se zaposlila, pri Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen
pa sem vodja Sekcije štajerske regije.

Prva tri leta po odkritju bolezni mi je bilo
zelo hudo. Težko sem se navadila na jemanje zdravil, težko sem se sprijaznila z
mislijo, da me bo bolezen spremljala ves
čas in da bo moje življenje drugačno kot
pri zdravih ljudeh.

Srečna sem in kljub bolezni, ki me spremlja že enajsto leto, uživam v življenju s
svojo družinico in v krogu svojih najdražjih," je svoje izkušnje in življenje s Crohnovo boleznijo sklenila Petra Lasetzky.
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Zdravljenje z biološkimi zdravili

Zadnja stopnička
v piramidi
Bolnike s kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB) že več let zdravijo tudi
z biološkimi zdravili. Čeprav si marsikateri bolnik s to boleznijo želi, da bi ga že
od začetka zdravili z njimi, obstajajo zelo jasni kriteriji, kdo in kdaj je do njih
upravičen, razlaga doc. prim. dr. Ivan Ferkolj, dr. med., gastroenterolog s
Kliničnega oddelka za gastroenterologijo UKC Ljubljana. Biološka zdravila so
zadnja stopnička v piramidi zdravljenja.
Pred začetkom so pomembne
temeljite informacije

Zdravljenje KVČB je namreč stopenjsko, in
ko zdravila s predhodnih stopenj ne učinkujejo več ali pa bolniku povzročajo obilo
težav zaradi neželenih učinkov, pridejo
na vrsto biološka zdravila. Z biološkimi
zdravili zdravijo tako Crohnovo bolezen
kot ulcerozni kolitis, res pa je, da imajo
zdravniki za zdaj več izkušenj pri zdravljenju Crohnove bolezni, četudi sta si bolezni
po svojem delovanju zelo podobni. Na
voljo sta dve zdravili, adalimumab, ki ga
bolniki dobijo v obliki podkožnih injekcij
in je za zdaj registrirano za zdravljenje
Crohnove bolezni, kmalu pa bo registrirano tudi za zdravljenje ulceroznega kolitisa,
ter infliksimab, ki ga bolniki dobijo intravenozno v žilo, za kar je potreben obisk v
bolnišnici.

Kot pravi naš sogovornik, pred začetkom
zdravljenja vsakega bolnika najprej temeljito poučijo o zdravljenju z biološkimi
zdravili in o posebnostih, ki jih ta prinesejo s seboj. Kot pri vseh zdravilih so tudi
pri teh možni neželeni učinki, s katerimi
mora biti vsak bolnik dobro seznanjen,
tako kot tudi z možnostmi za uspeh zdravljenja. Ko bolnik pristane na zdravljenje,
ga predstavijo na konziliju v ljubljanskem
ali mariborskem kliničnem centru. Konzilija delujeta samostojno, v ljubljanskem,
ki se sestaja enkrat na teden, pa sodeluje
pet ali šest specialistov, ki se odločajo o
najprimernejšem zdravljenju in zdravilu
za vsakega bolnika posebej, razlaga dr.
Ferkolj. „V našem konziliju je najmanj pet
do šest specialistov, sestajamo se enkrat
na teden, o vsakem bolniku se pogovorimo in se odločimo o zdravljenju.“ Pred
začetkom zdravljenja bolnik opravi vse
potrebne preiskave, ki jih ni malo. Izključiti morajo obolenja, kot so resne okužbe,
srčno popuščanje, nevrološke bolezni
– predvsem multipla skleroza – rak in virusni hepatitisi, zelo pomemben pa je tudi
test na tuberkulozo, saj je za potek zdravljenja nadvse pomembno, da je človek s
KVČB nima. Če tudi drugi testi in preiskave
dajo negativne izvide, se zdravljenje lahko
začne, pojasni sogovornik.

Po treh mesecih ocena stanja
Po prvih treh do štirih mesecih zdravlje-

nja sledi ocena stanja. Če imajo zdravila
učinek ter so laboratorijski in drugi izvidi
dobri, bolnik pa se dobro počuti, z zdravljenjem nadaljujejo, če pa uspeha ni, ga
prekinejo. Le redko se namreč primeri, da
bi zdravila svoj pravi učinek pokazala šele
po več mesecih. Če jih v začetnih nekaj
mesecih ne pokažejo, jih zelo verjetno
sploh ne bodo, zato biološka zdravila ukinejo, pravi dr. Ferkolj. Nekateri bolniki pa
zdravljenje v vsakem primeru želijo prekiniti, predvsem zaradi strahu pred neželenimi učinki. Ti so odvisni od vrste zdravila.

Če deluje, so bolniki zelo
zadovoljni
Sicer pa so bolniki, pri katerih zdravila
učinkujejo, zelo zadovoljni, saj se njihova
kakovost življenja pomembno izboljša.
Približno dve tretjini bolnikov se na zdravljenje odzove, kar je lep uspeh, pravi dr.
Ferkolj, žal pa začetni učinek pri nekaterih
sčasoma lahko začne popuščati. Po letu
dni je uspeh zaznaven pri približno polovici bolnikov. Ti praviloma dosledno upoštevajo navodila za zdravljenje in se poučijo
o zdravilih ter vseh njihovih vidikih. S takimi bolniki, pojasnjuje sogovornik, je tudi
lažje delati, saj razumejo delovanje zdravil
in možne posledice neželenih učinkov,
res pa je, da pretirana poučenost včasih
povzroči tudi pretiran strah, ki je seveda
odveč.
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Stoma – medalja
za pogum
Irena Gubanc je presrečna mamica trimesečnega sina Jakoba, ki se polna energije in veselja predaja vskadanjemu življenju. Nič posebnega, boste rekli, saj
so mlade mamice skoraj vse vesele. Toda Irena je nekaj posebnega. Rodila je
namreč po tistem, ko je zbolela za težko obliko Crohnove bolezni, se nekaj let
neuspešno zdravila in na koncu pristala s stomo in vrečko, ki je postala njena
vsakdanja spremljevalka. Njena zgodba.
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"Do tridesetega leta nisem bila nikoli bolna, zatem
pa sem čez noč zbolela za zelo hudo obliko Crohnove
bolezni", svojo pripoved začenja Irena. "Po nekajletni
bitki z osnovno boleznijo in z rezistentnostjo (odpornost) na zdravila, po neuspešnem alternativnem
zdravljenju in pojavu drugih obolenj kot posledice
osnovne bolezni (osteoporoza, zlomi vretenc, inkontinenca blata, kožna obolenja in nasploh zelo slaba
kakovost življenja in nevzdržna situacija) sem se bila
po petih letih kalvarije in operaciji hrbtenice primorana odločiti še za namestitev stome (črevo, izpeljano na trebušno steno)." Irena pravi, da si je zaradi
težke bolezni tega posega pravzaprav želela, saj je
v njem videla rešilno bilko. Da bi bolje razumela,
kakšno je življenje s stomo, jo je pred operacijo obiskala stomistka in ji je razložila, da je lahko življenje
z vrečko povsem normalno, polno, da lahko opravljaš
vse dejavnosti, ki si jih želiš. Irena ji je zaupala, zaupala pa je tudi medicinskemu osebju gastroenterološkega in abdominalnega oddelka UKC v Ljubljani, saj
Ilustracija kraške noše iz cikla slovenskih noš za otroško revijo
so bili pred operacijo in po njej strokovni in skrbni.
Zmajček. (www.irenagubanc.com)
"Po posegu me je enterostomalna medicinska sestra naučila negovati stomo, predstavila mi je vse
pripomočke ter me opremila z brošurami in nasveti
Po bolezni sem na področju ilustracij razvila nov slog ilustracij
o negi stome, prehrani, športnih dejavnostih, intimnosti … Tako
za otroke, ki so bile lani razstavljene na slovenskem in tudi na
sem v domačo oskrbo prišla že pripravljena na samostojno nego.
mednarodnih bienalih ilustracij, v Ukrajini pa so bile celo nagraKot bolnica s Crohnovo boleznijo sem se naučila ob negativnih
jene z diplomo za najboljše ilustracije. Zaradi stome sem obudila
simptomih takoj ukrepati in stoma je dober pokazatelj mojega
tudi svoj nekdanji konjiček, šivanje. Šivanju udobnih oblačil se je
zdravstvenega stanja."
čez čas pridružilo šivanje plaščkov za psičke, ki so jih predstavili
Po operaciji, pri 35. letih, se ji je življenje povsem spremenilo,
v TV-oddaji Bleščica."
na bolje, pravi Irena. "Pravzaprav sem se znova rodila. Zdaj
lahko živim na polno. Zaradi njenega optimizma in dejavnosti
Irena je članica društva bolnikov KVČB – ozaveščanje javnosti o
le redkokdo verjame, da sem preživela tako hudo zdravstveno
bolezni črevesja in življenju s stomo se ji zdi nadvse pomembtežavo in da sem v bistvu invalid. Vse, po čemer se razlikujem
no. Predvsem slednjega se mnogi stomisti še vedno sramujejo,
od drugih, je to, da zaradi nege stome preživim nekaj več minut
včasih namreč o tem ne spregovorijo niti s svojci. "Opazila sem,
v kopalnici." Stoma na njenem trebuhu je kot medalja, pravi, ki
da stomo težje sprejmejo ljudje, ki jim bolezen ni poslabšala
jo vsak dan spomni, da je zelo močna oseba, ki ji je po zaslugi
kakovosti življenja – žal jo pogosto doživljajo kot kazen. Tisti, ki
volje, medicinskega znanja in pomoči najbližjih uspelo preživeti
so zaradi bolezni precej trpeli, jo navadno razumejo kot rešitev.
eno od svojih najtežjih življenjskih preizkušenj.
Težje jo sprejmejo tudi moški. Mladim je verjetno težje sprejeti
telesno spremembo, saj se še vedno borijo za svoje mesto v
Ustvarjalna, dejavna in mamica
družbi, v kateri je videz zelo pomemben. Poleg tega nekateri
Irena pravi, da zaradi stome nikoli ni imela občutka, da je pričutijo strah pred intimnostjo, večinoma le toliko časa, dokler ne
krajšana za ukvarjanje z delom ali s konjički. "Po zaslugi stome,
ugotovijo, da je partner z njimi zaradi drugih vrlin in ne zaradi
urejenih delovnih razmer in invalidskega statusa lahko kot
telesnega videza. Toda vsi operirani se moramo zavedati, da
samostojna kulturna ustvarjalka še naprej opravljam poklicno
nam je namestitev stome rešila življenje, da lahko prav po njeni
delo oblikovalke in ilustratorke. Delo mi veliko pomeni, saj je
zaslugi znova živimo – (mnogi) tudi brez terapij in odrekanja pri
ustvarjalno in mi ponuja ogromno zadovoljstva in osebno rast.
hrani, povrhu pa smo lahko polno dejavni v poklicnem in osebnem življenju. Zaradi vsega tega moramo biti ponosni na svojo
malo rdečo piko na trebuhu."
Irena Gubanc, oblikovalka, ilustratorka,
Tri leta po operaciji je Irena pri 38 letih prvič postala mamica.
Nosečnosti se ni bala, pravi. "Bala sem se le tega, da bi se mi
stomistka in mlada mamica pravi, da je
povrnila Crohnova bolezen, vendar sem pred zanositvijo spretakrat, ko hudo zboliš, najpomembneje, da
jela možnost, da pride do morebitnih zapletov, in se odločila za
imaš ob sebi ljudi, ki te podpirajo. Sama je
pomemben korak, ki mi je obogatil življenje. Nosečnost je bila
čudovita, z vsemi nosečniškimi prigodami in tudi kumaricami. Po
imela srečo, da so jo skozi petletno kalvadevetih mesecih je z običajnim, vaginalnim porodom v moje in
rijo nesebično podpirali njen fant Marko,
Markovo življenje prišel čudoviti Jakob."
družina in pravi prijatelji. Za to, da ni bila
Zdaj, nekaj mesecev po porodu, Irena s sinkom in partnerjem
sama, jim je neizmerno hvaležna.
Markom odkriva nove strani življenja, za katere želi, da ji bodo
sijale v očeh ter bogatile njeno delo oblikovalke in ilustratorke.
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Osebna zgodba: Dušan Marciuš

V ambulanti družinskega zdravnika

Opora in podporni steber
med zdravljenjem
Za bolnike s katero od oblik kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB) se zdravljenje praviloma začne pri izbranem oziroma družinskem zdravniku. Kot pravi
Dušan Baraga, dr. med., specialist splošne medicine iz Zdravstvenega
doma Cerknica, se bolniki največkrat oglasijo že ob začetnih težavah, vendar
utegne pot do diagnoze trajati več mesecev, saj so znaki in simptomi
bolezni pri marsikaterem bolniku s KVČB dokaj nedoločni
in jih je mogoče pripisati več drugim boleznim.
Pozornost vsekakor vzbudijo težave, ki se v krajšem času večkrat
ponovijo ali pa se njihova težavnost stopnjuje. V takšnem primeru
zdravnik vidi, da gre najbrž za
kronično obolenje in poskuša
postaviti diagnozo. To je lahko
razmeroma enostavno, zlasti če
ima bolnik krvave driske ali pa
so težave tako hude, da zdravnik
pomisli na, denimo, vnetje slepiča
in izda napotnico za specialista,
pri katerem se po preiskavah
izkaže, da gre za KVČB. Diagnozo
lahko postavi tudi izbrani zdravnik. „Če imamo pred seboj človeka z bolečinami v trebuhu in driskami, ki hujša, njegovo splošno
počutje pa je slabo, najprej izključimo bakterijske in virusne
okužbe. Opravimo osnovne laboratorijske preiskave, naročimo
slikovne preiskave, nato pa še rektoskopijo ali kolonoskopijo.
Takrat se praviloma že pokaže, za kaj gre," razlaga dr. Baraga, ki
se s Crohnovo boleznijo spoprijema tudi sam.
Če so simptomi blagi, zdravljenje lahko uvede tudi izbrani zdravnik. Toda v praksi se večkrat zgodi, da diagnozo postavi specialist, ki tudi določi obliko zdravljenja, izbrani zdravnik pa jo nato
spremlja. Sogovornik pravi, da bolniki na kontrolne preglede prihajajo vsake tri mesece. Naroča jih v rednih razmikih, če pa imajo pogoste težave, v njegovo ordinacijo prihajajo tudi vsak teden.

Opozori na včasih zelo težavno in zapleteno vodenje bolezni: ti
bolniki imajo pogosto zelo pestre in hude težave, ki jih povzroča
osnovna bolezen, poleg teh pa so tu še neželeni učinki zdravil
in pridružene bolezni, ki se pogosto razvijejo po več letih KVČB.
Najpogostejše so težave zaradi ledvičnih in žolčnih kamnov ter
težave s kožo in sklepi. "Včasih so sklepi tako boleči, da bolniki
zjutraj ne morejo vstati, kar je za to populacijo, ki praviloma hodi
v službo in ima mlajše otroke, zelo hudo. Pri vodenju takšnega bolnika moraš imeti nenehno v mislih, da imaš pred seboj
človeka s kronično imunsko spremembo. Če bolnik zboli še za
kako drugo boleznijo, ne smeš pozabiti na navzkrižno delovanje
zdravil. Pri predpisovanju zdravil moraš tudi paziti, da z njimi ne
boš poslabšal osnovne bolezni," pove dr. Baraga in doda, da je
za vsakega izbranega zdravnika priporočljivo, če ne celo nujno,
da se dodatno pouči o redkejših kroničnih boleznih, ki jih vodi pri
svojih bolnikih. "Noben splošni zdravnik ne more imeti poglobljenega znanja o prav vseh kroničnih boleznih, toda če vodi bolnika
z redkejšo boleznijo, je prav, da svoje znanje poglobi."

Zavzetost za zdravljenje
KVČB bolnikom praviloma povzroča kar veliko težav. Kadar so
najizrazitejše, bolniki naredijo vse, da bi jih omilili, v obdobju
mirovanja pa na bolezen in zdravniška priporočila pogosto pozabijo. Toda to je značilno za vse kronične bolezni, pravi sogovornik
in doda, da je prav pri tem vloga izbranega zdravnika nadvse
pomembna. "Svoje bolnike vabim na redne kontrolne preglede
tudi zato, da jih ves čas spodbujam k zdravemu življenjskemu
slogu ter opozarjam na dietne omejitve in potrebo po čim manj
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stresnem življenju. Za te bolnike je zelo pomembno, da se karseda redko prekršijo pri dieti, sicer lahko takoj pride do težav
v trebuhu. Če se nameravajo odpraviti v oddaljene kraje, jih
opomnim na pomen osnovne higiene, zlasti pitne vode in hrane, ki je v eksotičnih krajih zelo drugačna od naše in lahko zelo
poslabša osnovno bolezen."

Ob poslabšanjih k specialistu
Dr. Baraga svoje bolnike s KVČB videva v rednih razmikih in
jih dobro pozna. Če se bolezen izrazito poslabša, jih pošlje k
specialistu. Najpogostejši razlog za napotitev k specialistu so
hude krvavitve iz črevesa, okužbe, hudi znaki vnetja, hujšanje,
težave s hrano … Če se opisane težave v kratkem času izrazito stopnjujejo, je pregled pri specialistu nujen. Pri Crohnovi
bolezni je možen in zelo težek zaplet zapora črevesa ali ileus,
če je prizadeto debelo črevo, pa so možne tudi krvavitve. Pri
ulceroznem kolitisu so najpogostejši težji zaplet krvavitve in
hitro hujšanje. Poslabšanje poskuša obvladati v ambulanti, če
pa je prehudo, bolnika napoti k specialistu. Pri tem opozori še
na urgentna stanja pri KVČB, zlasti na možnost toksičnega megakolona, zato je priporočljivo, da imajo tudi urgentni zdravniki
osnovno znanje o zapletih, ki lahko nastopijo pri KVČB. Velik del
obravnave bolnikov pa gre na račun neželenih učinkov zdravil,
zlasti po dolgotrajnem jemanju.

Težave tudi na drugih področjih
Dr. Baraga opozori še na en zelo pomemben vidik vodenja bolnikov s KVČB, pri katerem imajo družinski zdravniki v zadnjem
času vse več težav. "Družinski zdravnik vodi bolniški stalež, bolnike pošilja na zdraviliško zdravljenje in jih usmerja na invalidsko komisijo. Kot opažam, je KVČB premalo poznana bolezen in
zato pogosto podcenjena, kar zadeva težave v vsakodnevnem
življenju in njegovo okrnjeno kakovost. Bolniki pogosto naletijo
na nerazumevanje, zdravnik jim pogosto prehitro zaključi bolniški stalež, vse več prošenj za zdraviliško zdravljenje je zavrnjenih. Podobno se dogaja tudi na invalidski komisiji, ki bolnikovega položaja pogosto ne oceni realno. S tem imamo veliko
težav: veliko časa porabimo za komunikacijo s komisijami in
urejanje papirjev, ki jih te zahtevajo," pove sogovornik in za
konec izrazi navdušenje nad projektom referenčnih ambulant,
ki so začele delovati z letošnjim aprilom. V njih bo del vodenja
kroničnih bolezni v celoti zaupano v roke diplomiranih medicinskih sester, zaradi česar se bodo lahko zdravniki ukvarjali s težjimi primeri in tem bolnikom namenili več časa. To je vsekakor
zelo dobrodošla sprememba.
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Društvo bolnikov s KVČB

Samo skupaj lahko
premagamo bolezen
Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) je huda bolezen, ki bolniku zelo
poslabša kakovost življenja. Pri nas že od leta 2004 deluje Društvo bolnikov
s kronično vnetno boleznijo, ki trenutno šteje 653 članov in je dejavno v sedmih
slovenskih regijah. S predsednico društva Matejo Saje smo se pogovarjali
o nastanku društva in o njegovih dejavnostih.
Leta 2004 je bilo ustanovljeno Društvo za otroke in mladostnike
s kronično vnetno črevesno boleznijo Maribor. Ustanovili so ga
starši otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo in zdravstveni
delavci Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor. Za to so se
odločili, ker so hoteli izboljšati kakovost življenja ljudi s KVČB, saj
so se zavedali, da je to težka kronična bolezen, ki pa bolnikom
vseeno ne bi smela okrniti vsakodnevnega življenja, o začetkih
društva pove njegova predsednica Mateja Saje. Že naslednje leto
se je delovanje društva razširilo na vso Slovenijo. Začeli so ustanavljati sekcije in leta 2009 začeli delovati tudi v sedmih regionalnih sekcijah, štajerski, ljubljansko-gorenjsko-notranjski, celjsko-koroški, pomurski, goriški, primorski in zasavsko-dolenjski.
"S takšno organiziranostjo smo lažje dosegli bolnike in jim ponudili društvene programe. Našim članom ponujamo informacije o
bolezni, svetujemo jim in jih seznanjamo z zdravljenjem ter pomagamo pri vključevanju v vsakdanje življenje. Pomagamo jim
tudi pri pridobivanju statusov, denimo kronično bolnega otroka
ali invalida, in olajšav pri dohodnini … Poleg tega svetujemo o

pravicah, povezanih s socialno varnostjo članov invalidov."
Društvo, ki je lani dobilo status invalidske organizacije, je dejavno tudi v mednarodnem prostoru, saj so člani evropskega
združenja bolnikov s kronično vnetno boleznijo EFCCA, sodelujejo
pa tudi z Društvom za avtoimuno obolenje jeter v Italiji. Sodelovanje, tudi mednarodno je še posebno pomembno, pravi naša
sogovornica, saj z izmenjavo mnenj in izobraževanj lažje odpravljamo ovire v bivalnem in delovnem okolju naših članov. Društvo tudi skrbi, da je javnost čedalje bolj ozaveščena o tej težki
kronični bolezni. Zato vsako leto poskrbijo za številne dejavnosti:
prirejajo strokovna predavanja in delavnice za bolnike, posvečena prehrani, zdravljenju in diagnostiki KVČB; izobraževanja za
zdravstvene delavce na primarni zdravstveni ravni, predavanja
za širšo javnost … Poleg tega izdajajo zloženke in glasila o bolezni ter skrbijo za zelo ažurno in urejeno spletno stran, na kateri
njihovi člani in tudi drugi dobijo vse podatke o dogodkih in srečanjih ter druge informacije, ki jih zanimajo.

Kam po informacije?
Društvo za KVČB
Ljubljanska ulica 5, p. p. 640
2103 Maribor
www.kvcb.si
Informacije so na voljo tudi na sedežu društva, in sicer na tel. (041) 665 000: ob delavnikih med 17. in 21. uro, vsak prvi
torek v mesecu med 16. in 17. uro, ob sobotah pa med 10. in 18. uro.
Sekcija ljubljansko-gorenjsko-notranjske regije: vodja Mateja Saje, (031) 636 601, mateja.saje@gmail.com
Sekcija štajerske regije: vodja Petra Lasetzky, (031) 582 507, petra.lasetzky@gmail.com
Sekcija celjsko-koroške regije: vodja Mateja Potočnik, (031) 365 367, mamatejka@volja.net
Sekcija zasavsko-dolenjske regije: vodja Beti Janežič, (051) 346 237, beti.janezic@gmail.com
Sekcija goriške regije: vodja Damijan Bitežnik, (041) 507 710, damijan.biteznik@gmail.com
Sekcija primorske regije: vodja Milena Kukrika, (051) 377 455, mb.chron@gmail.com
Sekcija pomurske regije: vodja Marijana Ribnikar, (070) 851 430, marijana.ribnikar@gmail.com
Mladinska sekcija: vodja Matej Koren, (041) 917 781, bobo_05_orescek@hotmail.com
Otroška sekcija: vodja Marija Zabukovnik, (041) 397 511, marija.zabukovnik@gmail.com
Sekcija za avtoimuni hepatitis: vodja Zdenka Steblovnik Župan, (041) 331 251, zdenka.szupan@gmail.com
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