
 

Poročilo s strokovnega predavanja v Splošni bolnici Celje in 
ekskurzijo v Mozirski gaj in Nazarje 
Henrik Lutz 

 

Člani društva KVČB smo se 8. septembra 2018 ob 11h zbrali v prostorih Splošne bolnice Celje, kjer smo poslušali 

strokovno predavanje z naslov »Zdravljenje imunsko pogojenih vnetnih bolezni včeraj in danes« prof. dr. Alojz 

Ihana z Medicinske fakultete v Ljubljani.  

Po uvodnem pozdravu naše predsednice društva za KVČB, Mateje Saje, je besedo prevzel prof. dr. Alojz Ihan, dr. 

med. iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani in predavanje z naslovom »Zdravljenje imunsko 

pogojenih vnetnih bolezni včeraj in danes« se je pričelo. 

V začetku smo obnovili znanje o imunskem sistemu in obrambnih linijah odpornosti proti mikrobom ter potekom 

aktivacije celic naravne odpornosti z mikrobiološkega vidika. Nato smo se seznanili s posameznimi fazami 

specifičnega imunskega odziva in kako pride do vnetja v koži. 

Glede na specifiko KVČB nas je seveda najbolj zanimal potek teh procesov v črevesju in prof. dr. Alojz Ihan nam 

je vse skupaj nazorno razložil, tudi s pomočjo vizualizacije. Tako je večini udeležencev bila odstrta tančica 

skrivnosti dogajanj v fazi zagona bolezni. 

Razložena nam je bila razlika med avtoimunimi in avtovnetnimi boleznimi; v slednjo štejemo tudi Crohnovo 

bolezen in Ulcerozni kolitis. Govorili smo o vzrokih za prekomerna vnetja in naravnem uravnavanju le-tega, pa 

tudi o možnih vzrokih za nastanek avtoimunskih bolezni zaradi mutacij regulacijskih imunskih genov, kar je bilo 

še posebej zanimivo za tiste, ki jih zanima potek KVČB tudi z mikrobiološkega vidika. 

Ustavili smo se pri do zdaj znanih možnih vzrokih za nastanek KVČB in ugotovili, da se, kljub napredku, znanost 

še ni dokopala do točnega vzroka, temveč se za nastanek KVČB še vedno krivi skupek več dejavnikov.  

Je pa očiten napredek na področju genov, povezanih z dovzetnostjo človeka za nastanek KVČB in v pripravi je 

test, s katerim bo možno, na genetski ravni, odkriti potek vnetnega odziva pri posamezniku. S pomočjo tega testa 

bo možno terapijo že v začetni fazi prilagoditi imunskemu odzivu posameznika in se s tem izogniti nepotrebnim 

(stranskim) učinkom zdravila. Tega bomo še posebej veseli vsi bolniki, ki se na zdravila na tržišču slabše odzivamo 

ali imamo nanje prekomerne stranske učinke. 

Seveda smo govorili tudi o okolijskih vplivih, ki so povezani s KVČB, pa tudi o pomembnosti sestave črevesne 

sluznice na pojavnost KVČB. 

Obnovili smo še znanje o terapijah za zdravljenje simptomov pri boleznih KVČB in vplivu teh na telo, poleg 

targetiranega črevesja. Ker so vplivi na telo precejšnji, se nov pristop k zdravljenju KVČB osredotoča na zdravljenje 

sluzničnega vnetja in temelji na objektivnih kazalnikih vnetja, k čemur bo znatno prispeval test na genetski ravni, 

o katerem je bilo že prej govora. 

Poučili smo se tudi o bioloških zdravilih, njihovi specifiki in načinih proizvodnje. Ravno tako tudi o njihovi varnosti, 

učinkovitosti in neželenih učinkih. 

Predavanje je bilo izredno poučno in predavatelj je bil pripravljen odgovoriti na vsa vprašanja, ki so se slušateljem 

porodila med predavanjem ali v vezi z njim. 



Srečanje je bilo izvedeno v soorganizaciji s podjetjem Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson. 

Po predavanju smo se okrepčali s kosilom, ki smo ga prav tako imeli v prostorih Splošne bolnice Celje. 

Srečanje smo nadaljevali z odhodom v Mozirje, kjer smo si pod vodstvom vodičke ogledali Mozirski gaj. 

Obrazložila nam je zgodovino nastanka gaja in njeno vsebino. Je park cvetja in etnografski muzej na prostem, ki 

so ga slovenski vrtnarji in domačini uredili v 80-ih letih 20. stoletja. Nastal iz zaraščene trške gmajne, v kateri so 

bila divja odlagališča smeti. Tako so oskrunjeno naravo spremenili v cvetlični park. V njem je možno videti veliko 

različnih sort cvetja in dreves ter etnografske objekte povezane z zgodovino kraja. Leži na desnem bregu reke 

Savinje, razprostira se na 7 ha površine, odprt pa je od sredine aprila do sredine oktobra. V tem času se vrstijo 

razstave cvetja, urejeni so tudi tematski vrtovi, npr. skupina dišavnic, zdravilnih zelišč; za popestritev pa služijo 

etnografski objekti. 

Ker je ravno na ta dan v Mozirju potekal Savinja Beer Fest smo ga na kratko obiskali in nadaljevali našo ekskurzijo 

v Nazarje, kjer smo imeli voden ogled Muzeja gozdarstva in lesarstva in Bohačevega toplarja. 

Po nagovoru grajskega plemiča smo si ogledali grad Vrbovec, v katerem je od leta 2001 urejen tudi muzej. Na 

ogled postavlja zgodovino gozdarstva in lesarstva v Zgornji Savinjski dolini, pretežno gozdnati in prometno zaprti 

pokrajini. Gozdovi so narekovali svojevrsten gospodarski razvoj tega območja in odločilno vplivali na življenje 

tukajšnjih prebivalcev. 

Vse do druge svetovne vojne je bilo preživetje domačinov tesno povezano z izkoriščanjem gozdov, s predelavo in 

prodajo lesa, ki predstavlja pomembno naravno dobrino še danes. Posek in spravilo lesa, žagarstvo, splavarstvo 

in trgovina z lesom so predstavljali najdonosnejše dejavnosti in s tem glavni vir zaslužka velikega dela 

prebivalstva. 

Uvodni del stalne razstave prinaša zanimiva spoznanja o gozdovih, drevesih in uporabnosti lesa. Predstavljeni so 

gozdovi po svetu, njihov pomen in različni načini gospodarjenja. Izpostavljene so posebnosti in zanimivosti 

slovenskih gozdov. Spoznamo najzanimivejša drevesa pri nas in po svetu ter se seznanimo z razvojem gozdov 

skozi geološke dobe. 

Nato smo si ogledali velik dvojni kozolec Bohačevega toplarja, ki ga je v Nazarjih postavil trgovec in gostilničar 

Anton Turnšek, po domače Bohač, okrog leta 1874. Po obnovi leta 2010 je Muzej Vrbovec v njem uredil razstavo 

Nazarje skozi čas in prodajalno domače in umetniške obrti. Na ogled sta tudi razstavi klekljarskih izdelkov ter 

replik starih hiš, mlinov, kašč, kozolcev in drugih pomnikov preteklosti doline. 

Naše druženje na strokovnem srečanju smo zaključili z večerjo v gostilni Vid in se ob 20h odpravili proti domu. 

Srečanje je bilo odlično organizirano. Po poletnih počitnicah je bilo lepo, da smo se člani društva KVČB ponovno 

videli in to v tako velikem številu. Pridobili smo ogromno novega znanja in lepih spominov za kar smo izredno 

hvaležni. 


