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Na predavanju prof. J. Peklaja. (Foto I. Košak)
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Sedaj pa družno v vodo. (Foto S. Ribaš)

Ponovno srečanje ob dnevu sv. Blaža. (Foto S. Ribaš)

Kot že vrsto let, smo tudi letos s stra-
ni Zveze društev hrvaških laringek-
tomiranih, Specialne bolnišnice za 

medicinsko rehabilitacijo Thalassotherapi-
ja, Hrvaškega društva za ORL in kirurgijo 
glave ter vratu in Hrvaškega društva za 
tumore glave in vratu dobili vabilo, da se 
udeležimo tradicionalnega, že 21. med-
narodnega srečanja laringektomiranih, ki 
se vsako leto (letos od 4. do 6. februarja), 
ob praznovanju dneva sv. Blaža, pripro-
šnika zoper bolezni vratu in grla, odvija v 
Thalassotherapiji v Crikvenici. 

Seveda smo se z veseljem odzvali vabilu 
in trinajsterica, med njimi predvsem taki, 
ki so vešči plavanja, se nas je odpravila 
v Crikvenico. Tu nas je, za razliko od ne-
kaj zadnjih let, ko je bilo hladno, vetrovno 
pa tudi deževno, pričakalo toplo, sončno 
vreme, ki je dobrohotno vplivalo na naše 
počutje. Kako le ne bi, saj je bil pogled na 
temno modro nebo, brez oblačkov, mirno 
morje, v katerem se zrcali sonce ter že 
cvetoče mandeljne zares enkraten in je 
lahko rodil le pozitivne občutke. 

Večerno srečanje z gostitelji je bilo prisrč-
no, čemur pa se ni čuditi, saj se z večino 
njih že vrsto let poznamo. Prišli so z vseh 
koncev Hrvaške, saj je z ustanovitvijo dru-
štev laringektomiranih v skoraj vseh župa-
nijah (pokrajinah) močno narasla težnja la-

Sre~anje v Crikvenici

ringektomiranih po organiziranem delova-
nju. Zasluga za uspešno delovanje Zveze 
in društev laringektomiranih na Hrvaškem 
pa gre prav gotovo dr. Milošu Manestru, 
ki je v nekaj letih, odkar je prevzel vode-
nje Zagrebškega kluba laringektomiranih, 
znal animirati laringektomirane, da so se 
v svojih okoljih lotili organizacije samostoj-
nih društev ter, da mu je uspelo pridobiti 
strokovni kader, ki dela v posameznih ORL 
klinikah za aktivno sodelovanje v teh dru-
štvih.

V soboto, 5. februarja, nas je čakal natr-
pan dnevni red, ki ga lahko razdelimo v 
več sklopov: počastitev sv. Blaža, strokov-
ni simpozij, tekmovanje laringektomiranih 
v plavanju, skupščina Zveze laringektomi-
ranih Hrvaške in zvečer svečana večerja s 
plesom v maskah.

Po maši, ki jo je opravil lokalni župnik in 
podelitvi blagoslova udeležencem, je sle-
dil strokovni simpozij. Za uvod so združeni 
pevski zbori laringektomiranih zapeli svojo 
himno, znano popevko »Mariana«, za kar 

so si prislužili navdušen aplavz občinstva, 
med njimi tudi več kot 40 zdravnikov in lo-
gopedov, ki so sodelovali na simpoziju. 
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Izsek iz zloženke. 

Nekaj zares izvirnih mask. (Foto S. Ribaš)

Kot prvi predavatelj je nastopil prim. dr. 
Miloš Manestar, ki je predstavil nov sple-
tni portal Zveze društev laringektomira-
nih Hrvaške  (www.larynx-hr.org). Pred-
stavljena je bila vsebina, ki zajema rubrike: 
organizacija Zveze, prva pomoč, rak na 
grlu, rehabilitacija, pravice laringektomira-
nih, foto in video arhiv, kontakt, povezave 
in vprašanja ter odgovori. Po zagotovilih 
predavatelja je rubrika »vprašanja in odgo-
vori« dokaj obiskana, saj uredniki rubrike 
zagotavljajo takojšen strokoven odgovor. 

Dalibor Kiseljak, ki deluje kot diplomirani 
fizioterapevt na eni od zagrebških ORL kli-
nik, je pa istočasno tudi slikar, je predstavil 
zloženko, ki z domiselnimi simboli pona-
zarja telesne vaje, ki naj bi jih vsi laringek-
tomirani, zaradi izboljšanje svoje kondicije, 
izvajali vsakodnevno. Še posebej so pred-
stavljene vaje za mišice obraza, kar naj bi 
pomagalo pri učenju nadomestnega go-
vora in izgovorjavi.

Dr. V. Bauer, vodja ORL oddelka v Splošni 
bolnišnici Karlovac, je predstavil rezultate 
študije, ki so jo opravili v tej bolnišnici pri, 
oziroma ne uporabi posebnih filtrov, ki iz-
boljšujejo vlažnost in temperaturo vdihane-
ga zraka v traheostomo. Študija je nedvo-
mno dokazala, da se z uporabo ustreznih 
filtrov znatno izboljša kvaliteta vdihanega 
zraka, saj se temperatura kot tudi vlažnost 
zraka dokaj približata vrednostim, ki jih do-
segamo, ko dihamo skozi nos, s tem pa 
se bistveno zmanjšajo komplikacije v plju-
čih in dihalnih poteh zaradi prenizke tem-
perature in vlažnosti vdihanega zraka. Ob 
tem pa bi še opozoril, da naša zdravstve-
na zavarovalnica žal ne omogoča nabave 

takih filtrov na recept, kar pa je v Hrvaški 
mogoče.

O kvaliteti življenja in pomembnosti multi-
disciplinarnega pristopa pri zdravljenju in 
rehabilitaciji laringektomiranih je sprego-
vorila dr. Marinela Rosso iz KBC Osijek. 
Opozorila je tudi na vlogo društev ter nji-
hov pozitiven vpliv na rehabilitacijo.

Dr. Dubravko Manestar iz KBC Rijeka je 
opozoril na pomembnost merjenja pritiska 
v nosu in rehabilitaciji občutka vohanja, 
ki se mora pričeti čim prej po operaciji. 

Predstavil je rezultate, ki so jih dosegli pri 
raziskovanju občutka vonja pri 100 larin-
gektomiranih iz Zagreba in Reke in naka-
zal nove možnosti pri rehabilitaciji občutka 
vonja.

Dr. Tatjana Šepić, ki deluje kot foniater v 
KBC Rijeka, je prikazala možnost anali-
ze delovanja glasilk s pomočjo posebne 
HRES kamere, ki omogoča do 4.000 po-
snetkov visoke resolucije v sekundi. Z njo 
je omogočena diagnostika ter ovrednote-
nje fizioloških kot tudi patoloških parame-
trov glasu in odkrivanje zgodnjih tumorjev, 
ki sicer še niso vidni.

S tem predavanjem se je končal letošnji 
simpozij. Prisotni so z gromkim aplavzom 
nagradili tako predavatelje, ki so v kratkem 
času, ki jim je bil na razpolago, predsta-
vili za vsakogar, na razumljiv način, dokaj 
zahtevne teme, kot tudi organizatorje sim-
pozija, ki so imeli »srečno roko« pri izbiri 
predavateljev in tem.

Sledilo je tradicionalno tekmovanje v pla-
vanju. Žal je letošnja epidemija prehlada 
in gripe na obeh straneh zmanjšala šte-

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk  
 Leopold Mihelič
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Razvoj in diferenciacija matičnih celic. (Vir Internet)

Matična celica. (Vir Internet)
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vilo tekmovalcev. Nastopilo jih je le šest, 
na vsaki strani po trije. Kljub temu pa so 
se tekmovalci, polni tekmovalnega duha, 
ob burnem navijanju številnega občinstva, 
pognali v vodo, da bi dosegli čim boljši 
čas. Na koncu so bili vsi deležni prisrčne-
ga priznanja.

Sobotni večer je bil namenjen sprostitvi po 

napornem dnevnem dogajanju in druženju. 
Po obilni okusni večerji je sledil krajši od-
mor, ki je bil potreben, da so se nekateri 
preoblekli v pustna oblačila. Nekaj jih je bilo 
zares izvirnih in v njih si komaj prepoznal 
sicer dobro znane osebe. Temperamentna 
živa glasba in spretno vodenje prireditve, ki 
jo je v preobleki ciganke – šlogarice izvaja-

la logopedinja Tamara Živković je ustvarilo 
veselo razpoloženje, ki je zagotavljalo, da 
se je prireditev, v zadovoljstvo vseh, razte-
gnila daleč v noč. 

Letošnje srečanje je bilo v vseh pogledih 
uspešno in nam bo še dolgo ostalo v pri-
jetnem spominu. 

Slavko Ribaš

“In gospod Bog stvori iz istega rebra, ki 
ga je vzel človeku, ženo, in jo privede k 
človeku” lahko beremo v Svetem pismu, 
vendar bi se nam zdelo kar bogokletno, 
če bi pričakovali, da lahko na področje 
ustvarjanja ljudi ali organov poseže človek 
sam s svojimi dejanji. Zdravljenje z matični-

Dr. Jana Cipot – Prinčič se je v novembru 2010 prijazno odzvala na prošnjo PK Ljubljane in v februarju 2011 na pro-
šnjo PK Prekmurja in pripravila zelo zanimivo predavanje o zdravljenju z matičnimi celicami, ter nam posredovala pri-
čujoči prispevek, za katerega se ji toplo zahvaljujem v imenu bralcev našega glasila.                                   Ivan Košak

Zdravljenje 
z mati~nimi 
celicami

mi celicami ne imenujemo zastonj »čudež 
medicine«, saj omogoča izide zdravljenja o 
katerih smo lahko nekoč le sanjali.

Leta 2007 so znanstveniki Mario R. 
Capecchi, Oliver Smithies in Martin J. 
Evans, prejeli za svoja »prelomna odkritja 
na področju zarodnih matičnih celic in re-

kombinacije DNK pri sesalcih, ki so vodila 
v razvoj obetajoče tehnologije ciljanja ge-
nov« prejeli Nobelovo nagrado za medici-
no. Danes lahko s pomočjo matičnih celic 
uspešno zdravimo številna rakasta obole-
nja, predvsem krvotvornih in drugih celic; 
raziskovanja in prvi uspehi pa kažejo tudi 
na uspešnost pri nadomeščanju izgublje-
nega tkiva, npr. rast kosti, popravo hrbte-
njače po poškodbah, bolnici pa so uspeli 
nadomestiti celo požiralnik, ki je ponovno 
zrasel iz njej lastnih matičnih celic.

Pa poglejmo, kaj matične celice pravza-
prav so in zakaj so tako edinstvene.

Vsaka celica človeškega telesa ima v 
svojem genskem zapisu spravljene vse 
informacije, ki jih potrebuje za svoj razvoj. 
Predstavljajmo si jo kot dojenčka, ki ima 
na začetku svoje življenjske poti možnost, 
da se lahko razvije v veliko različnih poklic-
nih smeri – od dimnikarja, učitelja, zdravni-
ka do astronavta. Vendar pa večina celic 
ne zna več uporabljati prav vsega zapisa, 
saj se posamična celica prilagodi opravlja-
nju točno določene dejavnosti, kot otrok, 
ki se v času zorenja in šolanja vedno bolj 
usmerja le v eno smer, npr. astronavt. Ko 
celica enkrat prevzame določeno funkci-
jo v okviru živčevja, kože, srca, itd., si ne 
more več 'premisliti' in določen del gen-
skega zapisa se za vedno izklopi. Naš 
otrok, oziroma mladenič, se je izšolal in 
specializiral za astronavta in ne more de-
lati kot učitelj. Obstajajo pa tudi celice, 
ki še imajo možnost, da se razvijajo v 
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druge tipe; te celice imenujemo ma-
tične celice. Matične celice so osnov-
ne celice v telesu, ki se pod določenimi 
pogoji lahko razvijejo v katerokoli telesno 
celico. Pomembni zanje sta dve lastnosti: 
Samoobnovitev – številne delitve celice, 
pri katerih pa ostane celica nespremenje-
na ter Potentnost&diferenciacija – celica 
se lahko razvije v celico katerega koli tki-
va ali organa v telesu. Imajo asimetrično 
sposobnost delitve: celica se ne razdeli v 
dve enaki celici, pač pa v eno, ki je enaka 
prejšnji, in v drugo, ki je določena in ki se 
usmeri v opravljanje neke funkcije v telesu. 
Pomembna lastnost matične celice je tudi 
plastičnost – sposobnost prevzeti lastnost 
druge celice. Če jo na primer presadimo v 
novo mikrookolje, lahko pridobi lastnosti, 
ki ustrezajo novemu okolju.

V osnovi ločimo toti-, pluri-, mul-
ti- in unipotentne matične celice. 
Totipotentne matične celice so celice, 
ki nastanejo takoj ob oploditvi in so se 
sposobne diferencirati v vse celične vr-
ste, vključno s celicami posteljice (pla-
cente) in popkovine. V odraslih sesalcih 
je tako več kot 200 različnih celičnih vrst. 
Pluripotentne matične celice so že bolj 
specializirane in se lahko diferencirajo v ka-
terokoli od treh zarodnih plasti: ektoderm 
- živci, koža; mezoderm – mišice in endo-
derm – kri. Multipotentne matične celice se 
še zmeraj lahko razvijejo v različne celične 
tipe, vendar so omejene na celične tipe 
znotraj svoje zarodne plasti. Take so npr. 
krvotvorne matične celice in mezinhimske 
matične celice. Unipotentne matične celi-
ce pa so se sposobne diferencirati le v eno 
celično vrsto. Sposobnost razvoja v prav 
vsakega od nekaj sto različnih tipov celic v 
človeškem telesu imajo samo zelo mlade 
matične celice, kot so npr. matične celice 
iz popkovnične krvi. Matične celice lahko 
v tkivih ostajajo vse življenje in skrbijo za 
obnovo tkiv - to je naša naravna obramba 
pred poškodbami in boleznimi. Npr. če si 
odrežemo majhen košček kože ali mesa 
na prstu, nam čez čas zraste odrezani del, 
enak in čisto prave dolžine (ne na primer 

uhelj namesto prsta). Najdemo jih po ce-
lem telesu. Matične celice v človekovem 
telesu neprestano nastajajo, vendar nima-
jo enake moči kot ob rojstvu. V otroštvu 
in odraslem življenju se lahko pojavijo si-
tuacije, ko matične celice ne zmorejo več 
svojih nalog. Na primer po hudih boleznih 
ali nesrečah. Razen tega se matične celice 
z leti utrudijo, kar privede do tega, da se 
zmanjša njihova sposobnost popravljanja 
telesnih tkiv; tako postanemo bolj dovze-
tni za bolezni. Tukaj nastopi terapija z ma-
tičnimi celicami; z dodajanjem živih novih 
matičnih celic od zunaj se »mehanizmi ob-
navljanja« spet poženejo.

Embrionalne matične celice uporablja-
jo v laboratorijih kot raziskovalno orodje, s 
pomočjo katerega izpopolnjujejo razume-
vanje razvoja celic. Iz njih se lahko razvije 
večina celic človeškega telesa. Toda, če 
jih nameravamo pridobiti, moramo uničiti 
zarodek, kar pa poraja pomembna etična 
vprašanja. Zato niso na voljo za zdravlje-
nje. Uporabljajo se tudi za kloniranje (“ovca 
Dolly”). Matične celice iz popkovnične 
krvi so »neonatalne matične celice«, ki 
veljajo za mlajše od matičnih celic odra-
slih tkiv. So manj zrele (manj »zavzete«) 
kot matične celice, ki jih najdemo v ko-
stnem mozgu ali organih odraslih ali otrok. 
Matične celice odraslih tkiv najdemo 
pri odraslih in tudi pri otrocih. Imenujemo 
jih »zavzete« matične celice, saj proizvajajo 
bolj omejeno skupino specializiranih celic. 
S časom izgubijo svojo vitalnost

Najpomembnejše nahajališče je kostni 
mozeg, sicer pa se nahajajo v vseh tkivih: 
epitelu, prebavilih, skletnih mišicah, očeh, 
jetrih, dojki, zobni pulpi, koži, lasnih me-
šičkih, krvi, maščobnem tkivu, v testisih, 
prostati, jajčnikih. 
Trenutno v zdravstvene namene upora-
bljamo matične celice iz kostnega mo-
zga in popkovnične krvi. Matične celice iz 
popkovnične krvi imajo velik potencial za 
zdravljenje bolezni v prihodnosti, nekatere 
hude bolezni pa lahko z njihovo pomočjo 
pozdravijo že sedaj. Že več kot 50 let se 
matične celice uporabljajo za zdravljenje 
resnih rakastih obolenj; samo v Evropi se 
tega zdravljenja poslužujejo več kot 30.000 
krat na leto. Bolezni, kjer je zdravljenje z 
matičnimi celicami učinkovito: akutne lev-
kemije, kronične levkemije, nekatere vrste 
anemij (slabokrvnosti), dedne nepravilnosti 
razvoja krvnih celic, dedne motnje imun-
skega sistema, idr. Raziskovalci pa preiz-
kušajo zdravljenje z matičnimi celicami tudi 
pri: sladkorni bolezni tip 1, Chronovi bole-
zni, Lupus eritematodesu, okvarah živčne-
ga sistema (cerebralna paraliza, hipoksija, 
encefalopatija, multipla skleroza, poškod-
be hrbtenjače) srčnih boleznih in številnih 
drugih. Zdravljenje z matičnimi celicami 
ne le, da je najučinkovitejše zdravljenje, ki 

omogoča trajno ozdravitev (povrnitev pr-
votnega stanja organa ali odpravo bolezni) 
ampak je tudi naravno, z manj bolečinami 
in v celoti gledano cenejše kot ostale vrste 
zdravljenj. 

Pred dvema letoma je v Sloveniji začel de-
lovati t. i. Center matičnih celic, v okviru 
katerega se je 11 partnerjev zavezalo k 
združitvi znanja na področju raziskav s trže-
njem, da bi tako omogočili razvoj zdravlje-
nja z matičnimi celicami pri nas: Nacionalni 
inštitut za biologijo, Biotehniška in medi-
cinska fakulteta v Ljubljani, Onkološki inšti-
tut, Zavod RS-ja za tranfuzijsko medicino 
ter podjetja Bia, BPK, Educell, Labormed, 
Pristop in TikhePharma.

Pomen popkovnične krvi. Starši imajo 
možnost, da po rojstvu svojega otroka pri 
specializiranem podjetju shranijo popkov-
nično kri. Ta je bogata z izvornimi matični-
mi celicami, ki igrajo pomembno vlogo pri 
zdravljenju nekaterih bolezni otroka, ki mu 
je bila kri odvzeta, pa tudi drugih ljudi. Še 
pred desetimi leti in manj, se je ta kri za-
vrgla. Kasnejše raziskave pa so pokazale, 
da se v popkovini nahajajo visoko vredne 
matične celice, iz katerih je moč, poleg 
matičnih celic kostnega mozga, proizvesti 
druge celice. Popkovnično kri odvzamejo 
po porodu, ko je otrok že rojen, in jo nato 
obdelajo v 48 urah po porodu. Celice za-
mrznejo in jih trajno shranijo v hlapih teko-
čega dušika pri temperaturi vsaj –156°C. 
Zamrznjene matične celice imajo popol-
noma ustavljen celični metabolizem. Tako 
jih lahko teoretično shranjujejo neomeje-
no dolgo. Cena storitve znaša od 1500 
do 2500 EUR in več, v kar je vključen set 
za odvzem krvnega vzorca in dostava na 
dom ali v porodnišnico, transport in te-
stiranje krvnega vzorca v Zavodu RS za 
transfuzijsko medicino ter zamrzovanje in 
hranjenje za dobo petih let. Hranjenje se 
lahko podaljšuje. V enoti za shranjevanje 
popkovnične krvi na Zavodu za transfu-
zijsko medicino shranjujejo kri tudi za jav-
ne namene. Trenutno naj bi bilo po sve-
tu zbranih že 130.000 enot zamrznjene 
popkovnične krvi. Do sedaj so uporabili 
že več kot 5400 enot popkovnične krvi za 
zdravljenje, predvsem levkemij pri otrocih. 
V zadnjem času preučujejo tudi možnosti 
za uporabo ne le krvotvornih temveč tudi 
mezenhimskih matičnih celic iz popkovni-
ce in posteljice.

Jana Cipot Prinčič, dr. med., spec. 
spl. med.

NOVI ^LANI
GUČEK MARIJA  CELJE
OGRIZEK ANTON  MARIBOR
RUŽIČ KAREL  ČRNOMELJ
BALČINOVIĆ HAMDIJA PRVAČINA
GUBANEC CVETO  BREZOVICA
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Pluripotentne matične celice.

V človeškem telesu v eni minuti sku-
pno odmre približno 300 milijonov 
celic. Tukaj igrajo matične celice zelo 

pomembno vlogo pri obnavljanju in celje-
nju tkiv. Hitrost s katero se lahko obnavljajo 
posamezna tkiva je naravnost neverjetna, 
saj se lahko celotna človeška koža obnovi 
v 27 dneh, kar pomeni, da človek zamenja 
svojo kožo približno tisočkrat v življenju.

O shranjevanju matičnih celic pogosto sre-
čamo prepričanje, ki ne drži, namreč, da 
matične celice lahko shranimo za največ 
20 let. Vse raziskave, ki so jih opravili do 
sedaj dokazujejo, da imajo ustrezno pri-
pravljene in globoko zamrznjene matične 
celice dejansko neomejeno življenjsko 
dobo.

Nov preboj v raziskovanju matičnih celic 

Še nekaj zanimivosti, 
temeljnih pojmov o 
mati~nih celicah in raku

sta leta 2006 dosegla japonska raziskoval-
ca Takahashi in Yamanaka, ki sta mišjo ko-
žno celico spremenila nazaj v embrional-
no matično celico z vnosom štirih genov. 
Leto pozneje jim je isto uspelo s človeško 
celico. Take celice sta poimenovala indu-
cirane pluripotentne matične celice (celice 
iPS). To odkrije je teoretično pomenilo, da 
je mogoče iz vsake človeške celice prido-
biti matične celice, kar bi imelo velikanski 
pomen pri zdravljenju raka. Slabost njune 
metode pa je bila v načinu vnosa doda-
tnih genov, saj se iPS celice lahko pozneje 
spremenijo v rakave celice. Do danes so 
tehnike pridobivanja celic iPS že napredo-
vale vendar njihova uporaba v medicini še 
vedno ni varna.

O nastanku in razvoju raka je dolgo časa 
prevladovala teza o naključnem (stohastič-

nem razvoju) tumorjev. Po tej teoriji je velja-
lo, da se lahko tumor razvije iz vsake celice 
in da vsaka od celic tudi metastazira. Šele 
pred desetletjem so razvili hipotezo, ki prej 
opisani, vsaj delno nasprotuje, saj predvi-
deva obstoj tumorske matične celice, ki v 
sebi nosi zapis o razvoju tumorja. Po tej 
teoriji tumor ni neka naključna in neurejena 
rašča, ampak nasprotno gre za urejen hi-
erarhični razvoj tumorja. Zanimivo je, da je 
razvoj rakave matične celice že pred 150 
leti predvidel in opisal patolog pruskega 
porekla Rudolf Wirchow, ki je z mikroskop-
skimi tehnikami opazoval razvoj tumorjev in 
jih opisal kot novo nastale »organe«.Vrsta 
raziskav danes potrjuje, da gre pri tumorju 
za specifično organizacijo celic novotvor-
be in da imajo pri tem posebno pomemb-
no vlogo rakave matične celice, ki so 
razvite specifične obrambne mehanizme 
proti obsevanju in so zmožne hitro popra-
viti poškodbe, ki so jih povzročili kemijski 
citostatiki. Sodobna spoznanja odkrivajo 
več podobnosti med tumorsko in normal-
no matično celico, kot bi morda sodili na 
prvi pogled. Obe sta praktično nesmrtni, 
saj lahko opravita veliko število delitev in 
obe imata možnost asimetrične delitve. 
Danes je ključni problem pri zdravljenju 
raka vprašanje ali usmerjamo zdravljenje 
v prave celice. Do zdaj so medicinski po-
stopki zdravljenja raka ciljali tumorske ce-
lice vsevprek in so premalo razlikovali, da 
tumor vsebuje različne vrste celic. Danes 
je dokazano, da so za ponovitev (recidiv) 
tumorja odgovorne rakave matične celice, 
ki pa so hkrati žal, tudi najbolj odporne na 
znane načine zdravljenja.
Nekateri temeljni pojmi:

Blastocista (glej diagram) je stopnja em-
brionalnega razvoja zarodka; pri človeku 
se razvije četrti do peti dan po oploditvi in 
sestavlja jo od 80 do 150 celic.

Diferenciacija je proces v katerem se 
manj specializirana celica razvije v bolj 
specializirano.

Potentnost je sposobnost matičnih celic 
za diferenciacijo v različne bolj usmerjene 
celične vrste.

Transdiferenciacija je sprememba ene-
ga celičnega tipa neposredno v drugega 
(npr. iz kožne celice v živčno celico).

Ivan Košak

Viri: internet, revije in medicinski slovar
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Pohodne palice odlikujejo številne prednosti. (Foto I. Košak)

Vabilo v 
delavnico

Klinika ORL v Ljubljani vabi larin-
gektomirane in njihove svojce k ude-
ležbi v delavnico, ki bo organizirana 
v kletnih prostorih ORL klinike. 

Delavnica bo vsak drugi torek v me-
secu, ob 11. uri.

mag. Petra Bavčar, univ. dipl. 
psih., spec. klin. psih.

V okviru različnih programov za ohranje-
vanje zdravja s športnimi vsebinami, pred-
stavljajo pohodi osrednje mesto, s katerimi 
celostno vplivamo na človekov organizem. 
Njihovi pozitivni učinki se kažejo na tele-
snem, čustvenem in duševnem zdrav-
ju, hkrati pa predstavljajo dejavnost, ki ima 
zelo pomemben – socialni vidik, ki se 
kaže v druženju, pripadnosti in sodelova-
nju v skupini, novih poznanstvih.

Pri uspešnosti pohoda je eden od ele-
mentov tudi tehnična priprava, v katero 
je vključena pohodna oprema. Pohodi so 
lahko zelo udobni, če uporabljamo ustre-
zna oblačila in tudi varni, če imamo pri-
merno pohodno obutev (treking čevlje ali 
pohodne čevlje – gojzarje). Vsekakor pa 
so priporočljiv pripomoček pri hoji oziroma 
pohodih pohodne palice, katerim pripi-
sujemo kar nekaj pozitivnih lastnosti.

Naštejmo nekatere najpomembnejše:

1.  Z njihovo uporabo precej razbremeni-
mo noge;

2.  Pri sestopanju zmanjšamo obremeni-
tev sklepov in hrbtenice;

3.  Krepimo mišice rok in ramenskega 
obroča, s tem pa omogočamo lažje in 
boljše dihanje;

4. Povečamo ravnotežje;

5.  Lahko jo uporabimo kot pripomoček 
ob poškodbi (imobilizacija uda);

6.  Primerne so tudi za počivanje, ko se 
opiramo nanje;

Ločimo več vrst palic, vendar so za po-
hodnike najprimernejše dvo ali tridelne. 
Takšne so zelo praktične in jih zlahka 
spravimo v nahrbtnik (še posebno takrat, 
ko jih ne rabimo). Sodobnejše sestavljive 
pohodne palice imajo med veznimi členki 
vzmet, ki dodatno blaži pritiske in treslja-
je, zato so še posebej primerne za trde in 
kamnite podlage. Ročaja palic naj bosta 
zaradi dobrega oprijema iz mehkejših ma-
terialov, nameščeni krpljici pa preprečujeta 
zagozditev palic v manjše razpoke v ka-
menju.

Zima se sicer nerada, pa kljub temu, poslavlja. Kmalu se bomo lahko podali na krajše ali daljše 
pohode. Zato nas je naš prof. Cveto Ivšek v spodnjem prispevku spomnil na prednosti uporabe 
pohodnih palic, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.

Ivan Košak

Koristna uporaba 
palic na pohodih

Pri tehniki hoje s palicami se običajno upo-
rabljajo naslednji načini:

1.  Sočasno gibamo z nasprotnima okon-
činama (leva noga – desna roka), pri 
čemer se naenkrat opiramo samo na 
eno palico. Ta način je primeren za hojo 
po ravnini ali ne preveč strmem vzponu 
/spustu.

2.  Sočasno gremo z obema rokama na-
prej in se opremo oziroma potegnemo 
za obe palici. Tak način tehnike se upo-
rablja pri hoji v strmino, ko varčujemo z 
močmi (s potegom rok razbremenimo 
noge) in hoji navzdol, ko z rokami zadr-
žujemo telo (razbremenimo kolena).

3.  Pravilo treh opornih točk. S to tehniko 
se srečamo na nevarnem terenu, saj se 
gibamo tako, da sočasno premikamo 
le eno okončino.

Pri konkretni izvedbi pohodov kombinira-
mo vse tri načine tehnike med seboj, odvi-

sno od situacije in naših lastnih navad ter 
izkušenj.

Za v prihodnje torej: »s palicami na hitrejše, 
mnogo lažje in manj utrudljive pohode«. 

Lep športno-pohodniški pozdrav.

prof. Cveto Ivšek
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Iz podro~nih klubov

 PK Dolenjska

 PK Prekmurje

Koristna uporaba 
palic na pohodih

Februarsko sre~anje 

Zima nas počasi zapušča, mi pa se pre-
bujamo. Vabimo vas na prvi letošnji izlet, 
ki bo v nedeljo, 3. 4. 2011. Odšli bomo 
ob 8. uri izpred Tuša v Novem mestu, na-
sproti avtobusne postaje, (tam kot pona-
vadi) in ob 8.15 iz Mirne Peči, zbor pred 
lekarno. Odpeljali se bomo v kobilarno 
Lipica, si ogledali njihov program in še ka-
kšno zanimivost, kolikor nam bo dopuščal 
čas.

Koliko bo potrebno prispevati, se bomo 
dogovorili sproti. 

Prosim, prijavite se v čim večjem številu 
do 31. 3. 2011, na že znano številko 041 
760 142.

Lep pozdrav.                    Jože Prešiček

Člani PK Prekmurje na predavanju. (Foto: H. Cipot)

in strokovno predavanje na 
temo mati~nih celic
Program Prekmurskega kluba laringekto-
miranih predvideva vsako leto v mesecu 
februarju ali marcu tudi strokovno preda-
vanje iz zdravstvene tematike. To leto smo 
združili skupaj prvo sobotno srečanje, ki 
smo ga prestavili na drugo soboto v me-
secu februarju, ker je takrat naša predava-
teljica dr. Jana Cipot Prinčič imela prosto 
soboto in jo je kot stara simpatizerka dru-
štva namenila nam. Pripravila je zelo zani-
mivo predavanje na temo matičnih celic v 
našem organizmu. Te raziskave in seveda 
že sedanje vedenje o tem so postavile v 
medicini že pravo revolucijo v zdravljenju 
nekaterih bolezni. Znanost o matičnih celi-
cah pa je glede na širok spekter možnosti 
za uporabo le teh šele dodobra zaorala 
ledino in bo do splošno dostopnega zdra-
vljenja v bolnišnicah potrebnega še kar 
nekaj časa. Naši generaciji verjetno še ne 
bodo dostopna ta revolucionarna znanja, 
ampak naši potomci jih bodo verjetno že 
lahko koristili, saj se znanost in tehnologi-
ja ob znanstvenem potencialu razvijata z 
nesluteno hitrostjo. Dr. Jana nam je to v 
svojem slikovitem slogu približala, čeprav 
ji je letos video sistem ponagajal. Na zelo 

Pridite v čim večjem številu, menda se bodo Lipicanci ponujali po akcijskih cenah, 
ha, ha, ha...

Vabilo

učinkovit in vsem razumljiv način nam je 
temo zelo lepo podala. Zanimanje za pre-
davanje je bilo kar veliko, saj se je preda-
vanja udeležilo preko 30 udeležencev.

Po predavanju smo še posedeli ob prijetnih 
klepetih ob dobri hišni enolončnici, podob-
no kakor vedno ob naših srečanjih. V naši 

sredini smo pozdravili tudi novega člana, 
ki je tokrat bil prvič na srečanju, g. Janeza 
Kovača iz Petanjc. Obljubil je, da bo še pri-
šel. Čas je tudi tokrat prehitro minil. Zunaj 
nas je počakal mrzel turoben dan, ki je po 
tem srečanju dobil lepšo podobo.

Vida Köveš 
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20 LET
BIZJAK JANEZ  TREBNJE

KÖVEŠ JANEZ  LENDAVA

KRISTAN MIRAN  JESENICE

RIBAŠ SLAVKO  KAMNIK

10 LET
BAJC MARTIN  ŠMARJEŠKE TOPLICE

KOLARIČ ŠTEFAN ŠENTILJ

KOLBL LUDVIK  OREHOVA VAS

KRAUT IVAN  MARIBOR

MANIĆ ŽIVORAD  TRŽIČ

PESJAK JOŽE  VELENJE

STEPANČIČ MARJAN KOPER

VURADIN DANIEL  HAJDINA

5 LET 

BENEDEJČIČ ANTON TOLMIN

BOHL MARIJA  MARIBOR

ČEH VINKO  LIMBUŠ

          b. volilne komisije (3)
          c. zapisnikarja
          d. overovateljev zapisnika (2) 
 4. Poročilo predsednika o delu v 2010
 5. Predlog zaključnega računa za leto 2010
 6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2010
 7. Razprava o poročilih in glasovanje o sprejemu
 8. Podelitev priznanj jubilantom
 9.  Glasovanje o razrešnici dosedanjim organom 

DLS
10. Volitve članov v organe društva
11. Razglasitve volitev
12.  Program dela DLS in finančni načrt za leto  

2011
13. Razno 

Za Izvršni odbor DLS, Ivan Košak

DURN RUDI  RENČE

GABRON MATJAŽ LJUBLJANA

GERČER JOŽEF  LAŠKO

GOTVANJ FRANC  VEL..NEDELJA

HORVAT MARTIN  LENDAVA

IVANČIČ ZDENKO  NOVO MESTO

KUKOVEC ALOJZ  SV. TOMAŽ

NIKOLIČ BRANE  LJUBLJANA

PREŠIČEK JOŽE  MIRNA PEČ 

STRAJNAR MARJAN ŠENTJERNEJ

STUHNE VILKO  DRAGATUŠ

ŠALAMUN MATILDA DORNAVA

TERBIŽAN ALFRED AJDOVŠČINA

TRIFONI ZORAN  PLAVŽ

URLEP FRIDERIK  HRASTNIK

VEINGERLMARJAN MARIBOR

VIDOVIČ FRANC  MARIBOR

ZEMLJIČ ŠTEFKA  NOVO MESTO

ZUPANC MATKO  ŽALEC

Jubilanti  DLS   
v letu 2011

Vabilo na ob~ni zbor 
Vabimo vse člane, še posebej ju-
bilante in prijatelje DLS na Občni 
zbor, ki bo v petek, 25. 3. 2011, 
v društvenih prostorih na Parmovi 
53 v Ljubljani, s pričetkom ob 10. 
uri. Želimo si čim širšo udeležbo, 

1. Otvoritev Občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev organov Občega zbora:
          a. verifikacijske komisije (2) 

saj letos poteče mandat vsem društvenim or-
ganom in volili bomo novo ekipo, ki bo vodila 
društvo v naslednjih štirih letih. Po koncu zbo-
ra bomo pripravili družabno srečanje in lahko 
bomo poklepetali s prijatelji in starimi znanci iz 
vse Slovenije.


