
SVDS@target - Ciljni ukrepi za prevencijo možganske kapi in demence

SVD je bolezen malega žilja. Prizadene male možganske arterije in je vzrok za
večino hemoragičnih možganskih kapi (krvavitev) in četrtino primerov ishemične
možganske kapi (zapora). Pripomore k razvoju demence v 40 % primerov. Ker
bolezen le delno poznamo, tudi zdravljenja zaenkrat še ni.
V raziskavi preučujejo dejavnike, ki pogosto sodelujejo pri večkratnih dogodkih
zaradi  bolezni  malega  žilja.  Na  podlagi  preučevanja  bodo  poskušali  razviti
zdravljenje tistih dejavnikov, ki vodijo v demenco in možgansko kap.

Pogovor s 70 letnim bolnikom, ki je sodeloval v raziskavi SVDS, Škotska

SAFE: Zakaj  se  vam je  zdelo  pomembno  sodelovati  v  klinični  študiji
Treat SVDs @ Target? 

BOLNIK: Zdelo se mi je, da bo koristno zame, saj je to pomenilo, da so mi v
času preskušanja dvakrat na dan merili krvni tlak. 

SAFE: Ste imeli pred odločitvijo za sodelovanje kakršne koli strahove ali
zadržke? 

BOLNIK: Ne, sploh nisem imel pomislekov. 

SAFE: Ali menite, da je bila udeležba za vas koristna? 

BOLNIK: Da.  Bil  sem  samozavestnejši,  saj  sem  vedel,  da  mi  vsak  dan
kontrolirajo krvni tlak.

SAFE: Kako se počutite po tem, ko ste zaključili sodelovanje v študiji?

BOLNIK: Zaradi sodelovanja se počutim bolj prijetno. 



SAFE: Kaj bi svetovali nekomu, ki razmišlja o sodelovanju v raziskavi? 

BOLNIK: Sodeluj! To je čudovita priložnost. Počutil  sem se sproščenega, saj
sem vedel, da je osebje med študijo ves čas pazilo na urejenost mojega krvnega
tlaka. 

SAFE:  Če bi vas zdaj prosili  za sodelovanje v študiji  ali  bi  pandemija
vplivala na vašo odločitev? 

BOLNIK: V resnici pandemija ni vplivala na sodelovanje, saj je vse potekalo od
doma. Sam  sem  odčital  in  posredoval  vrednosti  krvnega  tlaka,  ki  so  jih
spremljali  na  daljavo.  Med  študijo  ni  bilo  bojazni,  da  bi  bil  s  komer  koli  v
tveganem stiku.

Pogovor z 52 letnim Stuartom, ki je sodeloval v raziskavi v Združenem
kraljestvu

Stuard  je  čil,  zdrav  in  aktiven  moški,  ki  je  avgusta  2020  prebolel  manjšo
možgansko kap. 

Začelo se je v petek s slabim počutjem in mravljinčenjem v roki. Ker se je slabo
počutje nadaljevalo tudi v ponedeljek, sem poklical nujno medicinsko pomoč. Po
pregledu v bolnišnici  so mi povedali,  da sem utrpel  manjšo  možgansko kap.
Verjetni vzrok je bil visok krvni tlak ob povečani telesni masi. Mesec dni nisem
mogel voziti avtomobila, 5 tednov sem bil v bolniškem staležu.
Povprašali  so  me, ali  bi  hotel  sodelovati  v  klinični  študiji.  Odločil  sem se  po
posvetu  s svojo družino.
Nisem imel  pomislekov glede izpostavljenost  z  virusom COVID-19.  Študija je
potekala  v  zgradbi,  ki  je  bila  ločena  od  bolnišnice.  Vključevala  je  slikanje  z
magnetno  resonanco  in  redne  kontrolne  preglede.  Moja  edina  skrb  je  bila
uskladitev terminov z mojim službenim časom.
Za sodelovanje v klinični študiji sem se odločil, ker sem predvideval, da bo to
koristno zame in verjel, da bodo rezultati v prihodnosti pomagali pri zdravljenju
ljudi, ki jih je prizadela možganska kap.
Klinično preskušanje je obsegalo spremljanje mojega zdravstvenega stanja 4 do
5  mesecev.  Redni  kontrolni  pregledi  in  slikanje  z  magnetno  resonanco  so
pomenili,  da  sem  lahko  bil  pomirjen,  saj  sem  vedel,  da  bodo  morebitne
zdravstvene težave odkrili takoj. To mi je omogočilo mirnejše življenje.    
Odločen  sem,  da  bom  naredil  vse,  da  preprečim  ponovno  možgansko  kap.
Shujšal sem že več kot 13 kg in upam, da bom do konca leta izgubil še polovico
tega. Vse skupaj izgleda dobro. Kap je spremenila moje življenje. Imam boljšo
telesno zmogljivost, počutim se zdravega, sem lažji in redno jemljem zdravila za
uravnavanje krvnega tlaka. 
Sodelovanje v študiji  je bila pozitivna izkušnja, ki jo priporočam vsem, ki jih
poprosijo za sodelovanje. 

Pogovor  s  Tonijem,  ki  je  utrpel  možgansko  kap  junija  2020  in  je
sodeloval v SVDS študiji v Angliji

Namen in protokol študije sem preveril na spletni strani raziskovalne skupine. Na
vsa vprašanja ali pomisleke mi je odgovorila ena izmed glavnih raziskovalk. Bila



vrhunska.  Vse  mi  je  razložila  korak  za  korakom,  zato  nisem  imel  nobenih
pomislekov za vključitev v študijo.  
Študija je vključevala obiske v univerzitetni enoti bolnišnice in štiri magnetno
resonančne preiskave v štirih mesecih. Merili  so mi tudi krvni tlak in v času
študije zamenjali zdravila za zdravljenje hipertenzije. Ta so mi najbolj ustrezala
in jih jemljem še danes. 
Imel  sem težave z  levim očesom. Z MRI  preiskavo so  odkrili  okvaro  v  delu
možganov, ki je vplivala na moj vid. 

Med epidemijo COVID-19 nisem videl nikogar iz enote za možgansko kap – samo
svojega  zdravnika  vsaka  dva  tedna.  Nisem  imel  pomislekov  pri  obisku  v
prostorih,  kjer  so  opravili  MRI.  Počutil  sem se  popolnoma varno,  saj  so  bili
prostori ločeni od glavne bolnišnice. Ni me skrbelo, da bi bil izpostavljen virusu
COVID-19..

Med klinično študijo  je zame izredno dobro skrbela raziskovalna skupina. Vsi so
bili fantastični, tudi rentgenologi. Imam srečo, da sem imel priložnost sodelovati
v študiji SVDS. Zahvaljujoč študiji imam zdaj optimalno zdravilo za zdravljenje
krvnega tlaka.

Sodelovanje  v  klinični  študiji  toplo  priporočam.  Če  niste  prepričani,  proučite
študijo in postavite vprašanja o morebitnih pomislekih, preden se odločite. Sam
bi brez pomisleka sodeloval v nadaljevanju študije, če bi mi to predlagali. 


