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UVODNIK KAZALO
V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

Drage bralke in bralci, 
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek elektronske pošte na naslov info@media-element.si, ali 
nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Veseli bomo vaše pošte. 
Za naročilo revije na dom nam pišite na elektronski naslov narocnina@zdrave-novice.si.

Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, velja opozorilo ministrstva 
za zdravje: Ministrstvo za zdravje opozarja, da besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le 
na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku lahko presoja 
le pooblaščeni zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.
Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih sporočilih in kratkih novičkah, 
v katerih so predstavljeni izdelki. Oglasna sporočila niso lektorirana. V reviji so podana mnenja 
različnih avtorjev in strokovnjakov, uredništvo za pravilnost njihovih mnenj ne odgovarja.

•	 Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine 
in revmatologije

•	 Miroslav Abazović mag.farm.spec.
•	 dr. Katarina Logar, univ. dipl. biol.
•	 Petra Šauperl
•	 rim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka 

družinske medicine
•	 Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog 

in flebolog, DERMACENTER d.o.o. Peričeva 27, 1000 
Ljubljana

•	 Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije
•	 direktor Medicinskega centra Barsos mag. Simon 

Vrhunc
•	 Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije
•	 dr. Maja Trošt, dr. med. spec. nevrolog 

Klinični oddelek za bolezni živčevja in Klinika za 
nuklearno medicino, UKC Ljubljana

•	 Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 
specifičnimi učnimi težavami

•	 dr. Aljoša Danieli, MC Barsos
•	 pediatrinja dr. Jerneja Ahčan, MC Barsos
•	 dr. Franci Dagarin, BA pth.; Zavod Psihoanalitično 

središče, Kranj
•	 Alenka Fefer Grubar, kozmetični salona Moments
•	 zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica 

Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj
•	 dr.Dugonik Aleksandra, Dermatologinja
•	 Jana Marinko Svetičič, dr. med., Slovensko zdravniško 

društvo; Sekcija za preventivno medicino
•	 doc. dr. Liljana Mervic, dr. med.
•	 prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica; 

Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni; 
Društvo MŽB

•	 Mirjam ROGL BUTINA, dr. med.specialistka 
dermatovenerologije

•	 Dr. Matic Fabjan, specialist plastične, rekonstruktivne 
in estetske kirurgije

•	 Eva Cafuta Hlušička, mag. farm.
•	 Diana Batista, dr. aud. Slušni aparati Widex, d. o. o. 
•	 prim. mag. Nadja Ružić Medvešček, dr. med.
•	 Danica Lončarič NLP Coach-Svetovale
•	 DNK – Društvo za nenasilno komunikacijo
•	 Zveza društev diabetikov Slovenije
•	 dr. Lenart Girandon univ. dipl. Mikrobiolog
•	 Mark Kačar, dr. med., Dora Jeler, dr. med., specialist 

pediater pulmolog
•	 Urška Vrhovnik, mag. mikrobiol.
•	 Doc. Dr. Tanja Bagar, 
•	 Asist. Željko Perdija, dr. med. specialist interne 

medicine, 

•	 Dr. Nada Rotovnik Kozjek
•	 Dr. Milena Blaž Kovač
•	 Jurij Šorli, dr. med., spec. int. pul.; Bolnišnica Topolšica
•	 Iztok Foršnarič, klinika za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo
•	 dr. Zvezdana Snoj, dr. med., center Barsos
•	 NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje
•	 Doc. dr. Matej Gregorič, univ. dipl. inž., Center za 

proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje,

•	 Denis Mlakar-Mastnak, dipl. m. s., spec. klinične 
dietetike, in doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., 
Enota za klinično prehrano, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 prof. dr. Borut Štabuc, dr. med, uredila pa prim. Marija 
Vegelj Pirc, dr. med.

•	 predsednica društva za pljučno hipertenzijo, 
Tadeja Ravnik

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 Ondina Jordan Markočič, dr. med.; Jana Marinko 
Svetičič, dr. med.; asist. dr. Dražen Stojanović, dr. med.; 
asist. Zoran Simonović, dr. med.; Slovensko zdravniško 
društvo, Sekcija za preventivno medicino

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt 
in zaščitena blagovna znamka. Ponatis in 
razmnoževanje celote ali posameznih delov revije 
brez soglasja izdajatelja je prepovedano.
Več zdravja s spleta: 
www.zdrave-novice.si in  
www.facebook.com/zdrave-novice

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, 
Inovativna skupina, d. o. o.
Pupinova ulica 4, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

Direktorica: 
Andreja Iljaš, andreja@hisa-idej.si

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Ukmarjeva ulica 2, 
1000 Ljubljana
Uredništvo revije:  Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Oglasno trženje: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Koordinatorka uredništva: Lana Janković, lana@media-element.si 
Vodja digitalnih vsebin: Saša Schwarz, sasa@hisa-idej.si
Vodja produkcije in distribucije: Andrej Holcman, andrej@hisa-idej.si
Koordinatorka projekta: Saša Schwarz, sasa@hisa-idej.si
Lektoriranje: Barbara Frelih 
Oblikovanje in prelom: Media Element
Fotografije: shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: Fitosan d.o.o.

RAZŠIRJEnA DIStRIBUcIJSKA MREžA
Brezplačnik z naklado 62.000 izvodi ima edinstveno distribucijo v Sloveniji: Verige največjih lekarn (Lekarne Ljubljana + Notranjske lekarne, Mariborske lekarne, Mestne lekarne, Obalne lekarne, Dolenjske lekarne, Pomurske lekarne, Koroške lekarne), manjše zasebne 
lekarne v SLO (59), Zdravstveni domovi v Ljubljani (98), Zdravstveni Domovi na Štajerskem (72 domov), vse poslovalnice Sanolabor (27), UKC Maribor, UKC Ljubljana, Bolnišnice Celje, Novo mesto, Murska sobota, Brežice, Drogerije TUŠ (36), Trgovine Zdrave prehrane BIO (12 
izbranih centrov, obešenke na policah), manjše privatne klinike in poliklinike, Terme Olimje, Thermana Laško, Veriga hotelov Sava hotels & resorts (6), Hotel Habakuk, Hoteli Hit Kranjska Gora, Hotel Natura in Planja – Rogla, Hoteli Bernardin Group (4), Hotel Vogel, Eko Park 
Hotel Bohinj, Hotel Krvavec, Hotel Cerkno, MTC Fontana, Rimske terme, Terme Olimje, Terme Zreče, Terme Krka, Optike in Diagnostičnib centri Clarus (9), Optike Sever (13), Alfa Dental, Zasebne zdravniške ordinacije, Rehabilitacijski center Soča, Trgovina z zdravo prehrano 
(22), Dom starejših občanov (15), Trgovine Perutnine Ptuj (24), Diagnostični center Bled in Rogaška Slatina, Trgovine Vita Care (3), Trgovine Mlinotest (12), Zavarovalnice Adriatic Slovenica, Veriga trgovin Maxximum (6), Mestna optika – po SLO (25), Trgovine Sensilab 
(6), Zavarovalnice Vzajemna (14), Zavarovalnice Adriatic Slovenica (8), Zavarovalnice Grawe (11),Centri Manualne medicine Mogy (3), Dentalni Center Babit, Dentalni center Ustna medicina, Centri No+wello (3). Vida Studio – diagnostični studio Lj, Center Moje Zdravje – 
Superhrana, Ginekološki center Bežigrajski dvor, Bodifit centri (7)…

Facebook:	edine	novice	o	zdravju	in	kvaliteti	življenja	z	aktivnim	FB-profilom.	•	Več	kot	15.000	aktivnih	sledilcev	na	www.facebook.com/ZdraveNovice/	

tema pogovorov in skrbi št. 1 je v zadnjih tednih postal novi nevarni virus, zato je 
ta uvodnik v celoti posvečen le tej tematiki. Izbruh novega koronavirusa v svetu 
pa je celo dosegel pandemijo. Svetovna zdravstvena organizacija je globoko 
zaskrbljena zaradi alarmantnih ravni širjenja in moči koronavirusa in zaradi 
alarmantnih ravni nedejavnosti. 
Sam sem razdvojen med tem, ali gre za (pre)veliko paniko ali pa je skrb pred 
novim koronavirusom upravičena in se je dobro in prav pripravljati na različne bolj 
ali manj hude bližnje in oddaljene scenarije.
S številnimi kolegi, tudi iz zdravstvene stroke, smo se veliko pogovarjali, kaj 
storiti, če bi to bilo treba, v najnujnejšem primeru. narediti kakšne zaloge? Kupiti 
zaščitna sredstva? Katera? nekako smo se vsi strinjali, da bi bila v teh negotovih 
okoliščinah najmodrejša neka srednja pot. 
najbrž nas ima večina vsaj nekaj osnovne hrane doma na zalogi, a zdaj bi jo bilo 
smotrno še malce povečati. Malce več testenin, riža, fižola, kakšno konzervo tune, 
suhe mesnine, nekoliko dodatne paradižnikove mezge, oreščke. Skratka stvari, ki 
jih bomo prej ali slej pojedli, če kriza pride ali pa ne. nabaviti bi bilo treba zaščitne 
maske, še nekaj dodatnih  razkužil za roke, če so sploh še na zalogi. tudi kakšen 
sirup proti kašlju je dobrodošel. 
Veliko se nas v času splošne ozaveščenosti loti kakšnih preverjenih domačih 
pripravkov za zdravje po receptih naših babic, saj tudi domača zelišča pripomorejo 
k blaženju najpogostejših simptomov. Seveda je v tem primeru treba preveriti, 
kako je z zalogami zelišč za pripravo. 
Zelo pomembno pa je dosledno umivanje in razkuževanje rok, nedotikanje 
sluznice, kašljanje izključno v rokav. Razmislite tudi o stikih in druženjem z 
ljudmi. taki časi so tudi odlična priložnost, da otrokom nazorno razložiš, da 
nismo odgovorni samo zase, ampak tudi za drug drugega. Da se kakšni stvari ne 
odpoveš samo zaradi sebe, ampak včasih predvsem zaradi drugih, ki so morda 
šibkejši. 
Zdaj je tudi čas, ko z lahkoto osmislimo skrb za zdravo življenje in se zavemo 
prednosti vlaganj iz preteklosti. Da to, da mamica npr. pri kosilu teži s solato 
in nas je ati v nedeljo gnal na en brezvezen hrib, ni kar tako, ker si starši nekaj 
izmišljujejo, ampak ima vse to neko težo. Dober imunski sistem je v tem primeru 
še kako pomemben, zato ga v teh časih poskušajte karseda krepiti. Le tako boste 
bolj odporni proti tej grožnji. Pomemben je tudi pogovor o tem, kaj pa če nas 
vseeno doleti kaj hudega. Mnogi starši se pogovora o možnih slabih scenarijih 
izogibajo. Pa mislim, da ni prav. V takih trenutkih otroci čutijo našo negotovost in 
strah. Če se o tem na njim primeren način ne pogovarjamo, jim je jasno še manj 
in jih še bolj skrbi. Seveda pa bodite obzirni tudi do starejše populacije in jim 
pomagajte po najboljših močeh. 
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

6  Novi koronavirus ohromil svet 
10  Kako se širi odpornost bakterij na antibiotike ?
12  Imunski sistem si(oslabimo) sami
16  Spomladanska utrujenost ni izgovor
18  Oči veliko povedo o vašem zdravju 
20  Spomladanska nadloga - seneni nahod
22  Možganska kap – zaplet , ki se ga najbolj bojimo
26  Izognite se raku debelega črevesa in danke
32  Pazite na prehrano - da ne bo pekla zgaga
36  Prikrita in neozdravljiva bolezen kadilcev – KOPB
39  Ultrazvok dojk – izognite se negotovosti 
42  Vitamini in minerali - Ključ za delovanje našega 

telesa 
46  Nespečnost lahko pride do izgorelosti 
48  Ingver - korenina zdravja

DLux
vitamin D

Tudi v izbranih lekarnah ter drugih specializiranih trgovinah. Več na www.sitis.si ali 02 / 421 33 33.

Ustna pršila so prehranska dopolnila, le-ta pa niso nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano, ob kateri je pomemben tudi zdrav način življenja.

• Znanstveno dokazano zagotavljajo  
  izjemno hitro in učinkovito absorpcijo.

• Vsebujejo naravno obliko vitamina D.

• Ne povzročajo krčev in ne napenjajo.

• Zobem prijazni in prijetnega okusa.

• Primerni za vso družino.

• Za 100 dni jemanja.

Vitamin D je steber imunskega sistema.
Vitamin D prispeva k dobremu delovanju imunskega sistema, k dobremu delovanju mišic, k normalni  
absorpciji kalcija in fosforja ter k ohranjanju zdravih kosti in zob. Prav tako ima vlogo pri delitvi celic. 

A4-DLux_okt2019.indd   2 11.3.2020   10:33:11
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Brezplačnik z naklado 62.000 izvodi ima edinstveno distribucijo v Sloveniji: Verige največjih lekarn (Lekarne Ljubljana + Notranjske lekarne, Mariborske lekarne, Mestne lekarne, Obalne lekarne, Dolenjske lekarne, Pomurske lekarne, Koroške lekarne), manjše zasebne 
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suhe mesnine, nekoliko dodatne paradižnikove mezge, oreščke. Skratka stvari, ki 
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• Znanstveno dokazano zagotavljajo  
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Z BREZPLAČNO APLIKACIJO KALČEK VARUJE OKOLJE

V ŽITU SMO ZASNOVALI NOV BREZgLUTENSKI KRUH.

KRALJEVO OLJE ZA KRALJEVI VDIH

ZDRAVJU IN OKOLJU PRIJAZNI DEODORANTI 

RECITE STOP ALERgIJI. UŽIVAJTE V NARAVI. 

SOLgAR FOLAT

V podjetju Kalček ves čas poskušajo prispevati k temu, da 
se ne obremenjuje okolje z odpadki. Prvi so uvedli ekološko 
razgradljive vrečke za sadje in zelenjavo. Sedaj pa so zopet 
prvi ekološki trgovec, ki je uvedel možnost prejemanja 
elektronskih blagajniških računov za 
individualne kupce. Z brezplačno aplikacijo 
noprintZ, ki se jo naloži na pametni 
telefon ni več potrebe po papirnih 
računih, s tem pa se pripomore k temu 
da bo kakšno drevo več ohranjeno. Več 
uporabnikov, manj bo posekanih dreves. Za 
izdelavo E računov niso potrebna drevesa, 
ne voda in ne nafta.

Izdelki BeFree so narejeni v žitovi brezglutenski pekarni 
v trbovljah. naši peki kruh skrbno zamesijo, deloma 
spečejo, potem pa v posebni embalaži globoko zamrznejo. 
tak potuje na mesto nakupa, kjer ga v isti embalaži 
spečejo in ponudijo na trgovske police. Za 100 % 
varnost za posameznike s celiakijo, ki jo dokazuje tudi 
prejet certifikat brez glutena Gluten free, uporabljamo 
namreč tudi inovativno embalažo, ki 
prenaša tako zamrzovanje kot peko. 
BeFree brezglutenski program nudi 
potrošnikom tri različice kruha – 
klasični, s semeni in ajdov. 

Globoko dihanje sprošča, naše celo telo 
napolni z energijo, uravnava živčni sistem ter 
zbistri in sprosti naš um. Aromaterapijski 
šopek 100% čistih in naravnih eteričnih 
olj njivske mete, mire, čajevca, bosvelije 
in rdečega bora poskrbi za lažje dihanje. 
Balzamične kapljice vtrite v dlan in jih 
segrejte. Dlani postavite v obliko skodelice 
in ju približajte nosu ter ustom. nekajkrat 
počasi in globoko vdihnite ter izdihnite. Kapljice 
nanesite na sence in vrat za uporabo med vsakodnevnimi 
opravili, z njimi si privoščite sprostitveno kopel, za dobro 
spanje pa kanite nekaj kapljic na vzglavnik. Izdelek ne 
vsebuje kafre, vazelina, mineralnih olj, konzervansov 
in umetnih dišav. na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, 
specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni 
Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si

Deodoranti cRYStAL vsebujejo naravno mineralno sol, 
ki na površini kože ovira razvoj bakterij in nastajanje 
neprijetnih vonjav.  Zaradi 100 % naravne sestave so še 
posebej primerni za otroke, nosečnice in doječe matere ter 
za vse z občutljivo kožo. Izdelki cRYStAL v biorazgradljivi 
embalaži so na voljo v lekarnah in specializiranih 
prodajalnah, Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si. Več 
informacij na 080 80 12.

StÉRIMAR™ StOP & PROtEct Alergija 
močno zmanjša izcedek iz nosu, hitro 
olajša kihanje in srbenje, odmaši nos in 
izboljša njegovo prehodnost. Unikaten 
film preprečuje prijemanje alergenov in 
obnavlja sluznico. ne povzroča zaspanosti 
in odvisnosti. Za otroke od 3. leta in odrasle, 
za nosečnice in doječe matere. StÉRIMAR™ 
StOP & PROtEct Alergija je popolnoma 
naraven in ne vsebuje konzervansov. www.arspharmae.com

Folati pripadajo vitaminom B-skupine. Sintetsko obliko 
imenujemo folna kislina, medtem ko je folat naravna oblika, 
ki je v zelenjavi, pomarančah, stročnicah, kruhu in izdelkih 
iz polnozrnate moke, krompirju, mesu, mleku in mlečnih 
izdelkih, jajcih. naravno obliko najdemo tudi v prehranskem 
dopolnilu Solgar Folat (Metafolin®). 
Folat ima odobrene številne zdravstvene trditve: 
ima vlogo pri delitvi celic,
•	 prispeva k normalnemu psihološkemu 

delovanju,
•	 prispeva k sintezi aminokislin,
•	 prispeva k delovanju imunskega sistema,
•	 prispeva k presnovi homocisteina,
•	 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in 

izčrpanosti,
•	 prispeva k nastajanju krvi.

VAS ŠE VEDNO MUČIJO SKLEPI, ČEPRAV STE POSKUSILI 
ŽE SKORAJ VSE, KAR OBSTAJA?
Zdaj je v lekarnah na voljo popolnoma novo prehransko 
dopolnilo – ARtHROnAL. Vsebuje kompleks 11 aktivnih 
sestavin s farmacevtsko optimizirano formulo za 
normalno tvorbo kolagena, vezivnih tkiv in hrustanca. Z 
novo sestavino therminalio chebulo, ki je v ajurvedski 
medicini zapisana v sam vrh učinkovin za sklepe, Arhtronal 
pomeni nov pristop delovanja med 
prehranskimi dopolnili. Končno kombinacija, 
ki res pomaga! ARtHROnAL – prehransko 
dopolnilo s sestavinami za normalno tvorbo 
kolagena in vezivnega tkiva.
Več informacij: 080 50 02
www.arthronal.com

AKCIJA! PAKET ZA 30 DNEVNO RAZSTRUPLJANJE  
SORIA NATURAL Z DARILOM
Pravilni vrstni red čiščenja organov je bistven! 
Če izločila slabo delujejo, odpadne snovi 
zastajajo  in povzročajo samozastrupljanje. 
Zato je potrebno najprej očistiti črevesje 
z artičoko. nato s preslico spodbudimo 
izločanje odpadnih snovi skozi ledvice. Jetra 
obnovimo s pegastim badljem. Zadnji 
korak razstrupljanja je izločanje skozi kožo 
s pomočjo regrata. Izkoristite akcijsko ponudbo 
- Paket za 30 dnevno celostno razstrupljanje. Za ceno 3 
dobite 4 kapljice Soria natural brez alkohola in umetnih 
konzervansov. Primerno tudi za vegane.  Akcijski paket poiščite 
v najbližji lekarni, Sanolaborju ali specializirani trgovini. 
naročite ga lahko tudi na www.soria-natural.si.
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Več kot očitno je postalo, da se 
okužba z novim koronavirusom širi 
zaradi neupoštevanja navodil za 
preprečevanje širjenja okužbe. Za 
preprečevanje širjenja okužbe na 
nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
(nIJZ) svetujejo dosledno upoštevanje 
preventivnih ukrepov. Državljane tudi 
svarijo, da se ne zbirajo v večjem številu 
in naj ne hodijo na prireditve, saj je za 
učinkovito preprečevanje širjenja virusa 
najpomembnejše preprečevanje tesnih 
socialnih stikov. 

Se novi koronavirus imenuje sars-
cov-2 ali covid-19?
novi koronavirus so poimenovali SARS-
coV-2. cOVID-19 je novo poimenovanje za 
bolezen, ki jo virus SARS-coV-2 povzroča.

Kakšni so simptomi in znaki?
Bolezen se kaže s slabim počutjem, 
utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem 
in pri težjih oblikah z občutkom 
pomanjkanja zraka. natančni podatki o 
poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za 
nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko 
sklepamo, da poteka v lažji obliki pri 
približno 80 % okuženih. težji potek 
naj bi imelo približno 20 % zbolelih. 
tudi natančnega podatka o smrtnosti 
po okužbi z novim koronavirusom še ni, 
po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je 
smrtnost 2–4 %. Večina umrlih je bila 
starejša in je imela pridružene kronične 
bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen 
ipd. Za težji potek bolezni je značilna 
pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od 
ostalih povzročiteljev akutnih okužb 
dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo 
ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni 
in bolnikovih težav. Za potrditev ali 
izključitev okužbe z novim koronavirusom 

Kako se se okuženi zdravijo pri nas?
V Sloveniji imamo nacionalne smernice 
klinične obravnave bolnikov s cOVID-19, 
ki narekujejo, da je zdravljenje 
simptomatsko. to pomeni, da blažimo 
prisotne simptome in znake bolezni. V 
primeru najtežjih in življenje ogrožajočih 
stanj pa imamo v Sloveniji na voljo vse 

NOVI KORONAVIRUS 
OHROMIL SVET
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izbruh koronavirusa razglasila za 
pandemijo. V Sloveniji iz dneva v dan strahovito narašča število primerov okužbe. 
Vsi novi primeri so povezani z obema skupinama zbolelih pred nekaj dnevi. 
Naraščanje pozitivnih primerov je povezano z epidemiološkim proučevanjem stikov. 
Po napovedih stroke, naj bi se naraščanje števila okuženih eksponentno nadaljevalo 
tudi v prihodnje. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ

je potrebno mikrobiološko testiranje. 
Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-
žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku 
dihal in še v drugih kužninah.

Podatka o tem, ali smo po preboleli 
bolezni pred vnovično okužbo zaščiteni, 
še ni.    
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Okrepite imunski sistem

VM-75®

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za  
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  
Ne pozabite tudi na zdrav način življenja.

NA VOLJO V LEKARNAH

Kaj je pandemija?

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izbruh novega koronavirusa sars-
cov-2 razglasila za pandemijo, kar pomeni, da se je ta nevarnost za zdravje 
razširila praktično po vsem svetu. S tem se označuje predvsem geografsko 
razširjenost hudo nalezljive bolezni za razliko od epidemije, ki je omejena na 
določeno državo ali regijo.

Po kriterijih WHO postane epidemija pandemija, ko je bolezen za določeno 
populacijo nova, ko povzroča resne zdravstvene težave pri ljudeh in ko se z 
lahkoto in obsežno širi med ljudmi. Bolezen, ki je sicer prisotna po vsem svetu, 
četudi je za njo umrlo veliko ljudi, torej še ni pandemija, če se ne širi zelo hitro.

Skozi zgodovino je znanih kar nekaj pandemij, zlasti črnih koz ali tuberkuloze. 
Med najstrašnejšimi je v zgodovinskem spominu še vedno črna smrt, pandemija 
kuge, ki je v 14. stoletju pomorila okoli 75 milijonov ljudi. Po nekaterih ocenah 
je bilo žrtev celo 200 milijonov.
 
Pandemija virusa HIV vzela 32 milijonov življenj, španska gripa 40 
Še vedno je na primer prisotna pandemija virusa HIV oz. aidsa, bolezni, ki 
prizadene imunski sistem in ki je po podatkih agencije Zn za boj proti aidsu 
(Unaids) zahtevala 32 milijonov smrtnih žrtev.

V modernejšem obdobju je imelo človeštvo opraviti predvsem s pandemijami 
gripe. Od 20. stoletja so v svetu zabeležili štiri pandemije gripe. najhujša je bila 
španska gripa, ki jo je po prvi svetovni vojni povzročil virus H1n1. Prizadet je 
bil velik del svetovnega prebivalstva in po podatkih WHO je umrlo najmanj 40 
milijonov ljudi.

Leta 2009 se je podtip virusa H1n1 ponovno pojavil in povzročil pandemijo 
t. i. prašičje gripe. Bolezen je po podatkih WHO terjala 18.500 življenj v 214 
državah, najmanj eno tudi v Sloveniji.

Vir: WHO, Wikipedia

ukrepe, ki so trenutno priporočeni v svetu.

Kako se koronavirus prenaša?
novi koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. to pomeni, 
da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja 
do bolnika 1,5 m. Mogoče je, da se z novim koronavirusom 
okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še 
zanesljivo dokazano.
Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal 
po zraku (aerogeno), se svetuje previdnost in zaščita pri 
posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. 
ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v 
istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne 
predstavlja tveganja. 

Kakšna je inkubacijska doba po okužbi z novim 
koronavirusom?
točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale 
koronaviruse in preliminarne podatke pa je ocenjena med 2 
in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila 
inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

Uporaba zaščitno maske – da ali ne?
Splošna uporaba zaščitne maske ni potrebna. Maske 
premočijo in po določenem času ne nudijo več zaščite. treba 
jih je nadomestiti z novimi. Zelo pomembno je, da so pravilno 
nameščene (pokrivajo nos in usta). Maske so smiselne 
znotraj zdravstvenih ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj 
je uporaba maske potrebna, ter o njeni pravilni namestitvi, 
nošenju, snemanju in odstranjevanju. Zdravstveni delavci 
zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih in ne ves delovni 
čas. na potovanju svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi 
navodili.

Kako naj vem, da moja viroza ni koronavirus?
Znaki običajnih viroz so zelo podobni znakom okužbe z 
novim koronavirusom. Brez posveta z zdravnikom ni mogoče 
ugotoviti povzročitelja viroze. Če zbolite z znaki viroze, ne 
hodite nenapovedano v zdravstveno ustanovo, ampak najprej 
po telefonu pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika. Za 
testiranje na koronavirus se odloči izbrani zdravnik, ki vas 
tudi napoti na kraj, kjer to izvajajo. 

Novi koronavirus se med ljudmi prenaša 
kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben 
tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika  
1,5 m. o.
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Več kot očitno je postalo, da se 
okužba z novim koronavirusom širi 
zaradi neupoštevanja navodil za 
preprečevanje širjenja okužbe. Za 
preprečevanje širjenja okužbe na 
nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
(nIJZ) svetujejo dosledno upoštevanje 
preventivnih ukrepov. Državljane tudi 
svarijo, da se ne zbirajo v večjem številu 
in naj ne hodijo na prireditve, saj je za 
učinkovito preprečevanje širjenja virusa 
najpomembnejše preprečevanje tesnih 
socialnih stikov. 

Se novi koronavirus imenuje sars-
cov-2 ali covid-19?
novi koronavirus so poimenovali SARS-
coV-2. cOVID-19 je novo poimenovanje za 
bolezen, ki jo virus SARS-coV-2 povzroča.

Kakšni so simptomi in znaki?
Bolezen se kaže s slabim počutjem, 
utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem 
in pri težjih oblikah z občutkom 
pomanjkanja zraka. natančni podatki o 
poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za 
nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko 
sklepamo, da poteka v lažji obliki pri 
približno 80 % okuženih. težji potek 
naj bi imelo približno 20 % zbolelih. 
tudi natančnega podatka o smrtnosti 
po okužbi z novim koronavirusom še ni, 
po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je 
smrtnost 2–4 %. Večina umrlih je bila 
starejša in je imela pridružene kronične 
bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen 
ipd. Za težji potek bolezni je značilna 
pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od 
ostalih povzročiteljev akutnih okužb 
dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo 
ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni 
in bolnikovih težav. Za potrditev ali 
izključitev okužbe z novim koronavirusom 
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dihal in še v drugih kužninah.
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novi koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. to pomeni, 
da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja 
do bolnika 1,5 m. Mogoče je, da se z novim koronavirusom 
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MESEČNA AKCIJAMA
RE

C

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 2.3. do 31. 3. 2020 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, 
specializiranih prodajalnah LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. 
Akciji sta predvideni za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne veljata za pravne osebe. Akciji ne veljata za promocijska 
pakiranja. Popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične. www.lekarnaljubljana.si 

15 %
P O P U S TA

2. 3. - 31. 3. 2020
na izdelek Reflustat

20 %
P O P U S TA

2. 3. - 31. 3. 2020
na predstavljene izdelke

 Pogasi zgago!

Šampon za 
normalno in 
mastno lasišče

Serum za trepalnice

primarni logo
HAIR

sekundarni logo
negativ

primarni logo
negativ

Medicinski pripomoček

Ali se kapljični prenos iz okužene os-
ebe omejuje le na izločke iz nosu, oči 
in grla, ali je možen prenos tudi prek 
potu, če pride v kontakt s sluznico?
Za zdaj ni znano, ali je možen prenos 
okužbe preko potu. Znano je, da se 
virus prenaša z izločki dihal, njegova 
nukleinska kislina je bila najdena tudi v 
krvi in blatu, vendar ni znano, ali se virus 
prenaša s telesnimi tekočinami, ki ne 
izhajajo iz dihal.

Ali že obstaja zdravilo proti 
koronavirusu?
Za zdaj zdravila, ki bi učinkoval proti 
koronavirusu, ni. V primeru okužbe se 
zdravi oz. blaži simptome. Poleg tega, 
pa tudi antibiotiki niso učinkoviti proti 
virusom. Delujejo le proti bakterijskim 
okužbam.

Za koga je odrejena karantena?
Glede karantene bo v primeru 
potrjenega primera svetoval 
epidemiolog. Karantena zdravih 
kontaktov, ki še ne kažejo znakov 
okužbe, je za zdaj predvidena samo 
za bolnikove najtesnejše stike, to so 
tisti, ki z bolnikom živijo v skupnem 
gospodinjstvu. Karantena ni predvidena 
za kontakte na delovnem mestu, razen 
če epidemiolog ne odloči drugače. 
Karanteno odredi minister za zdravje po 
predlogu NIJZ.

Preventivni ukrepi
Za preprečevanje okužbe z virusom 

SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih 
nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe 
dihal, priporočljivo upoštevati sledeče 
vsakodnevne preventivne ukrepe:
•	 Izogibajte se tesnim stikom z ljudmi, ki 

kažejo znake nalezljive bolezni
•	 Ne dotikajte se oči, nosu in ust
•	 Če zbolite, ostanemo doma.
•	 Upoštevajte pravila higiene kašlja.
•	 Redno si umivajte roke z milom in 

vodo.
•	 Če voda in milo nista dostopna, 

za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. Vsebnost 
etanola v razkužilu za roke naj bo 
najmanj 60 %. Razkužilo za roke je 
namenjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za razkuževanje površin niso 
namenjena za razkuževanje rok.

•	 Splošna uporaba zaščitnih mask ni 
potrebna

•	 V času povečanega pojavljanja okužb 
dihal se izogibajte zaprtim prostorom, 
v katerih se zadržuje veliko število 
ljudi. Poskrbite za redno zračenje 
zaprtih prostorov.

Zdravljenje okužbe z novim 
koronavirusom poteka simptomatsko. 
Povišano telesno temperaturo si lahko 
znižujete z antipiretiki (zdravili, ki 
znižujejo povišano telesno temperaturo). 
Zaužijte dovolj tekočine, počivajte in 
upoštevajte navodila vašega osebnega 
zdravnika. 

Upoštevanje navodil za preprečevanje 

je pomembno
Pomembno je tudi preprečevanje širjenja 
novega koronavirusa, zato je treba 
upoštevati sledeča navodila:
•	 Dokler ne okrevate, ostanite doma. 

Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi. 
•	 Večino časa preživite v drugi sobi 

kot ostali družinski člani, če je to le 
mogoče. Omejite stike z družinskimi 
člani (vzdržujte razdaljo najmanj 
1,5 metra med vami in ostalimi 
družinskimi člani). 

•	 Redno prezračujte prostore, v katerih 
se zadržujete. Prezračite prostor za 
pet do deset minut večkrat na dan. 

•	 Upoštevajte pravilno higieno kašlja 
(preden zakašljate/kihnete, si pokrijte 
usta in nos s papirnatim robčkom, 
ali zakašljajte/kihnite v zgornji del 
rokava). Papirnati robček po vsaki 
uporabi odvrzite v koš. 

•	 Skrbno si umivajte roke z milom in 
vodo, po potrebi jih tudi razkužujte. 

•	 Uporabljajte samo svoj jedilni/higienski 
pribor, perilo in brisače. 

•	 Površine, vidno onesnažene z 
respiratornimi izločki, očistite; prav 
tako redno čistite ostale površine. 
Uporabite čistila, ki jih imate doma. 

•	 Svoje perilo operite z običajnim 
pralnim praškom na vsaj 60 ⁰C. 
V primeru poslabšanja stanja 
(poslabšanje kašlja z gnojnim 
izpljunkom, težko dihanje, pojav 
apatičnosti in zmedenosti ipd.) se po 
telefonu posvetujte s svojim osebnim 
zdravnikom o nadaljnjih ukrepih.
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nukleinska kislina je bila najdena tudi v 
krvi in blatu, vendar ni znano, ali se virus 
prenaša s telesnimi tekočinami, ki ne 
izhajajo iz dihal.

Ali že obstaja zdravilo proti 
koronavirusu?
Za zdaj zdravila, ki bi učinkoval proti 
koronavirusu, ni. V primeru okužbe se 
zdravi oz. blaži simptome. Poleg tega, 
pa tudi antibiotiki niso učinkoviti proti 
virusom. Delujejo le proti bakterijskim 
okužbam.

Za koga je odrejena karantena?
Glede karantene bo v primeru 
potrjenega primera svetoval 
epidemiolog. Karantena zdravih 
kontaktov, ki še ne kažejo znakov 
okužbe, je za zdaj predvidena samo 
za bolnikove najtesnejše stike, to so 
tisti, ki z bolnikom živijo v skupnem 
gospodinjstvu. Karantena ni predvidena 
za kontakte na delovnem mestu, razen 
če epidemiolog ne odloči drugače. 
Karanteno odredi minister za zdravje po 
predlogu NIJZ.

Preventivni ukrepi
Za preprečevanje okužbe z virusom 

SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih 
nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe 
dihal, priporočljivo upoštevati sledeče 
vsakodnevne preventivne ukrepe:
•	 Izogibajte se tesnim stikom z ljudmi, ki 

kažejo znake nalezljive bolezni
•	 Ne dotikajte se oči, nosu in ust
•	 Če zbolite, ostanemo doma.
•	 Upoštevajte pravila higiene kašlja.
•	 Redno si umivajte roke z milom in 

vodo.
•	 Če voda in milo nista dostopna, 

za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. Vsebnost 
etanola v razkužilu za roke naj bo 
najmanj 60 %. Razkužilo za roke je 
namenjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za razkuževanje površin niso 
namenjena za razkuževanje rok.

•	 Splošna uporaba zaščitnih mask ni 
potrebna

•	 V času povečanega pojavljanja okužb 
dihal se izogibajte zaprtim prostorom, 
v katerih se zadržuje veliko število 
ljudi. Poskrbite za redno zračenje 
zaprtih prostorov.

Zdravljenje okužbe z novim 
koronavirusom poteka simptomatsko. 
Povišano telesno temperaturo si lahko 
znižujete z antipiretiki (zdravili, ki 
znižujejo povišano telesno temperaturo). 
Zaužijte dovolj tekočine, počivajte in 
upoštevajte navodila vašega osebnega 
zdravnika. 

Upoštevanje navodil za preprečevanje 

je pomembno
Pomembno je tudi preprečevanje širjenja 
novega koronavirusa, zato je treba 
upoštevati sledeča navodila:
•	 Dokler ne okrevate, ostanite doma. 

Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi. 
•	 Večino časa preživite v drugi sobi 

kot ostali družinski člani, če je to le 
mogoče. Omejite stike z družinskimi 
člani (vzdržujte razdaljo najmanj 
1,5 metra med vami in ostalimi 
družinskimi člani). 

•	 Redno prezračujte prostore, v katerih 
se zadržujete. Prezračite prostor za 
pet do deset minut večkrat na dan. 

•	 Upoštevajte pravilno higieno kašlja 
(preden zakašljate/kihnete, si pokrijte 
usta in nos s papirnatim robčkom, 
ali zakašljajte/kihnite v zgornji del 
rokava). Papirnati robček po vsaki 
uporabi odvrzite v koš. 

•	 Skrbno si umivajte roke z milom in 
vodo, po potrebi jih tudi razkužujte. 

•	 Uporabljajte samo svoj jedilni/higienski 
pribor, perilo in brisače. 

•	 Površine, vidno onesnažene z 
respiratornimi izločki, očistite; prav 
tako redno čistite ostale površine. 
Uporabite čistila, ki jih imate doma. 

•	 Svoje perilo operite z običajnim 
pralnim praškom na vsaj 60 ⁰C. 
V primeru poslabšanja stanja 
(poslabšanje kašlja z gnojnim 
izpljunkom, težko dihanje, pojav 
apatičnosti in zmedenosti ipd.) se po 
telefonu posvetujte s svojim osebnim 
zdravnikom o nadaljnjih ukrepih.
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Antibiotiki so eno najpomembnejših 
odkritij v medicini v 20. stoletju. Odkritje 
penicilina leta 1928, predvsem pa 
njegova široka uporaba dobrih deset 
let kasneje sta pomembno vplivala na 
zdravljenje in izid infekcijskih bolezni, 
smrtnost zaradi infekcijskih bolezni 
se je zelo zmanjšala. Med okužbami, ki 
jih najpogosteje zdravimo z antibiotiki, 
so okužbe sečil, angina, bakterijska 
pljučnica, okužbe ran in druge okužbe.

Infekcijske bolezni povzročajo različni 
mikrobi, najpogosteje bakterije in virusi, 
sledijo glive in paraziti. Antibiotiki 
delujejo le na bakterije in se zato 
uporabljajo le za zdravljenje bakterijskih 
okužb. Uporaba antibiotikov mora biti 
pravilna in racionalna, antibiotike lahko 
predpiše le zdravnik, ki po pregledu 
bolnika presodi, ali gre za bakterijsko 
okužbo ali ne.

Odloči se lahko le zdravnik
Zdravnik se odloči za antibiotike na 
podlagi pregleda in diagnostičnih testov, 
običajno se odloči za  pregled krvi, po 
potrebi tudi za mikrobiološke preiskave, 
slikovno diagnostiko in drugo. na primer: 
vnetje žrela lahko povzročajo bakterije 
ali virusi. Ali gre za bakterijsko okužbo, 
ki jo je treba zdraviti z antibiotikom, bo 
presodil zdravnik.

Ob jemanju ustreznega antibiotika se 
stanje bolnika običajno izboljša že v 
nekaj dneh, vendar je treba antibiotik 
uživati toliko časa, kot nam je predpisal 
zdravnik, sicer se okužba lahko ponovi.

S hrano, na tešče ali po hrani?
Poleg časa jemanja antibiotika je zelo 
pomembno, da upoštevamo preostala 
navodila: koliko zdravila moramo 
zaužiti (odmerek), kako pogosto in 

širokega spektra delovanja. to je 
manj ugodno za običajno bakterijsko 
populacijo, ki jo imamo na telesu in 
katere pomembna naloga je zaščita 
organizma pred vdorom drugih mikrobov.

nekateri širokospektralni antibiotiki 
so tudi močni sprožilci mehanizmov 
odpornosti pri bakterijah, zato mora biti 
njihova uporaba zelo premišljena.

Če izboljšanja stanja po nekaj dneh 
zdravljenja z antibiotikom ni, obstaja 
velika verjetnost, da antibiotik ni 
učinkovit ali da sploh ne gre za 
bakterijsko okužbo. O tem lahko presodi 
le zdravnik.

Tudi bakterija se bori za preživetje
Odpornost bakterij proti antibiotikom 
je znana približno toliko časa kot 
antibiotiki. Je mehanizem, s katerim 
se bakterija brani pred vplivi okolja in 
bori za svoje preživetje. O odpornosti 
govorimo takrat, ko bakterijski sev ni 
občutljiv za koncentracijo antibiotika, 
ki jo dosežemo na mestu okužbe z 
običajnim odmerjanjem.

na odpornost bakterij proti antibiotikom 
deluje več dejavnikov, med njimi so 
najpomembnejši poraba antibiotikov, 
staranje prebivalstva in večanje števila 
bolnikov z zmanjšano odpornostjo.

Odpornost bakterij je lahko prirojena 
ali pridobljena. Pri prirojeni odpornosti 
(imenujemo jo tudi naravna odpornost) 
so vsi sevi določene bakterijske vrste 
ali rodu odporni proti antibiotiku, kar je 
posledica njihovega normalnega stanja. 
Lahko je posledica slabe prepustnosti 
celične površine, odsotnosti mesta 
delovanja antibiotika idr. Pridobljena ali 
sekundarna odpornost pa je odpornost, 

KAKO SE ŠIRI 
ODPORNOST BAKTERIJ 
NA ANTIBIOTIKE?
Hitro širjenje bakterijske odpornosti proti uveljavljenim antibiotikom predstavlja 
eno izmed največjih groženj za javno zdravje. Vzroki za pomanjkanje učinkovitih 
antibiotikov na trgu so v veliki meri povezani z njihovo neustrezno uporabo in 
manjšim številom novih odobrenih učinkovin.

Besedilo: Helena Ribič, dr. med., specialistka klinične mikrobiologije, z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

kako glede na prehrano. Hrana pri 
nekaterih antibiotikih pomembno vpliva 
na resorpcijo v prebavilih, zato je treba 
upoštevati navodila, kdaj antibiotik 
zaužiti. nekatere antibiotike moramo 
zaužiti s hrano, druge na tešče ali po 
hrani.

tudi neustrezen odmerek in neustrezen 
čas med odmerki sta lahko razlog za 
neučinkovitost ali slabšo učinkovitost 
zdravila, pri zdravljenju z antibiotiki pa 
lahko povzročita tudi razvoj odpornosti.

Nekatere bakterije je treba zaščititi
Ker antibiotiki nemalokrat sprožijo 
mehanizme, s katerimi bakterija postane 
odporna proti njim, se ob ponovitvi 
okužbe lahko zgodi, da bo bakterija 
postala odporna in antibiotik ne bo več 
učinkovit.

V tem primeru nam mora zdravnik 
predpisati drug antibiotik, običajno 

Ker antibiotiki nemalokrat 
sprožijo mehanizme, s katerimi 
bakterija postane odporna 
proti njim, se ob ponovitvi 
okužbe lahko zgodi, da bo 
bakterija postala odporna in 
antibiotik ne bo več učinkovit.

pri kateri je večina sevov določene 
bakterijske vrste običajno občutljiva 
za antibiotik, le nekateri sevi izražajo 
odpornost, ki je lahko posledica različnih 
mehanizmov: razgradnje antibiotika z 
encimi, motenega vstopa antibiotika v 
celico ali črpanja antibiotika iz celice, 
spremembe tarčnega mesta in razvoja 
nove presnovne poti, ki obide delovanje 
antibiotika. Informacija o mehanizmu 
odpornosti je zabeležena v genetskem 
materialu in se z molekulami ali deli 
molekul dezoksiribonukleinske kisline 
(DnK) lahko prenese med sevi iste ali 
drugih bakterijskih vrst.

Pet korakov za manj antibiotikov
K pravilni rabi antibiotikov lahko veliko 
prispeva vsak posameznik:
•	 z zdravljenjem z antibiotikom ne 

smemo začeti sami,
•	 antibiotik moramo jemati redno in 

tako, kot ga je predpisal zdravnik,
•	 antibiotik, ki nam je ostal, vrnemo v 

lekarno,
•	 preprečujemo okužbe in skrbimo za 

zdrav življenjski slog in osebno higieno 
ter

•	 se zaščitimo proti nalezljivim boleznim 
s cepljenjem.

ne spadajo med običajne odpadke
Za antibiotike, ki jih ne potrebujemo 
več, kot za preostala zdravila velja, da 
jih, zaprte v originalno stično ovojnino, 
vrnemo v lekarno. Antibiotikov ne 
smemo odlagati med običajne odpadke 
ali zavreči v stranišče, saj na tak način 
pridejo neobdelani v okolje in s tem 
onesnažujejo tla in podzemne vode.

Slovenija: varčno z antibiotiki
V Sloveniji so, podobno kot v drugih 
razvitih državah, antibiotiki med 

Da je odpornost bakterij ena največjih težav v zdravstvu, je že 
leta 2012 poudarila tudi Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO).

Odpornost bakterij proti antibiotikom je znana približno toliko 
časa kot antibiotiki.

najpogosteje predpisanimi zdravili 
tako v ambulantah na primarni ravni 
zdravstvenega varstva kakor tudi v 
bolnišnicah.

Približno 90 odstotkov vseh antibiotikov 
zdravniki predpišejo v ambulantah, deset 
odstotkov pa v bolnišnicah.

na področju zdravljenja ljudi je po 
podatkih iz leta 2016 Slovenija 
med prvimi šestimi državami EU z 
najmanjšo porabo antibiotikov, ki se 
predpišejo ambulantno, in med prvimi 
osmimi državami z najmanjšo porabo 
antibiotikov v bolnišnicah. Razmere 
bi se v Sloveniji dalo še izboljšati. V 
EU so namreč tudi države, ki imajo 

bistveno manjšo porabo antibiotikov. V 
Sloveniji med drugim predpišemo preveč 
antibiotikov pri najmlajših.

Odpornost bakterij eden največjih 
zdravstvenih problemov
Da je odpornost bakterij ena največjih 
težav v zdravstvu, je že leta 2012 
poudarila tudi Svetovna zdravstvena 
organizacija (SZO). Po ocenah 
strokovnjakov naj bi zaradi odpornih 
bakterij vsako leto samo v Evropski uniji 
umrlo 25 tisoč, po vsem svetu pa kar 
700 tisoč ljudi.

Poleg zdravstvenega problema je 
odpornost mikrobov veliko družbeno in 
gospodarsko breme, zato je SZO leta 
2015 sprejela Globalni akcijski načrt za 
odpornost mikrobov in države pozvala 
k pripravi nacionalnih strategij za 
obvladovanje odpornosti.

nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano (nLZOH) je osrednji slovenski 
javnozdravstveni in okoljski laboratorij, 
kjer je ugotavljanje, preučevanje in 
spremljanje odpornosti mikrobov 
pomembno prednostno področje.

Samostojno ali v povezavi z drugimi 
ustanovami izvaja raziskave in sodeluje 
v mednarodnih projektih ter raziskavah 
na področju odpornosti mikrobov in 
aktivno sodeluje pri odzivu na izredne 
dogodke, kot je pojav ekstremno 
odpornih mikrobov. Strokovnjaki nLZOH 
so skupaj s strokovnjaki drugih ustanov 
in Ministrstvom za zdravje aktivno 
sodelovali pri pripravi nacionalne 
strategije “eno zdravje” za obvladovanje 
odpornosti mikrobov.
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kako glede na prehrano. Hrana pri 
nekaterih antibiotikih pomembno vpliva 
na resorpcijo v prebavilih, zato je treba 
upoštevati navodila, kdaj antibiotik 
zaužiti. nekatere antibiotike moramo 
zaužiti s hrano, druge na tešče ali po 
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tudi neustrezen odmerek in neustrezen 
čas med odmerki sta lahko razlog za 
neučinkovitost ali slabšo učinkovitost 
zdravila, pri zdravljenju z antibiotiki pa 
lahko povzročita tudi razvoj odpornosti.

Nekatere bakterije je treba zaščititi
Ker antibiotiki nemalokrat sprožijo 
mehanizme, s katerimi bakterija postane 
odporna proti njim, se ob ponovitvi 
okužbe lahko zgodi, da bo bakterija 
postala odporna in antibiotik ne bo več 
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(DnK) lahko prenese med sevi iste ali 
drugih bakterijskih vrst.

Pet korakov za manj antibiotikov
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•	 antibiotik moramo jemati redno in 

tako, kot ga je predpisal zdravnik,
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•	 preprečujemo okužbe in skrbimo za 

zdrav življenjski slog in osebno higieno 
ter

•	 se zaščitimo proti nalezljivim boleznim 
s cepljenjem.

ne spadajo med običajne odpadke
Za antibiotike, ki jih ne potrebujemo 
več, kot za preostala zdravila velja, da 
jih, zaprte v originalno stično ovojnino, 
vrnemo v lekarno. Antibiotikov ne 
smemo odlagati med običajne odpadke 
ali zavreči v stranišče, saj na tak način 
pridejo neobdelani v okolje in s tem 
onesnažujejo tla in podzemne vode.

Slovenija: varčno z antibiotiki
V Sloveniji so, podobno kot v drugih 
razvitih državah, antibiotiki med 

Da je odpornost bakterij ena največjih težav v zdravstvu, je že 
leta 2012 poudarila tudi Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO).
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Imunski sistem je mehanizem, ki 
omogoča obrambo našega telesa pred 
škodljivimi organizmi (bakterijami, virusi, 
glivicami, paraziti), ti pa bi utegnili 
povzročiti različna bolezenska stanja. 
celice našega imunskega sistema so 
neprestano aktivne, saj neprenehoma 
prepoznavajo vsiljivce in jih uničujejo. 
naša imunska odpornost je odvisna od 
t. i. prirojene in pridobljene imunosti. 
Medtem ko je prirojena imunost tista, 
ki jo podedujemo od matere in je 
aktivna vse od rojstva, pridobljeno 
imunost gradimo skozi življenje in 
jo »dopolnjujemo« ob vsaki novi 
izpostavljenosti škodljivim organizmom. 
Pridobljeni imunosti se lahko zahvalimo, 
da proti nekaterim prebolelim virusom 
in bakterijam ostanemo odporni vse 
življenje.

Oba dela imunskega sistema, 
prirojenega in pridobljenega, sestavljajo 
celice imunskega sistema – levkociti ali 

spanca, lahko vplivamo tudi sami. Še 
posebej veliko študij je bilo v zadnjih 
letih narejenih prav o vplivu kroničnega 
stresa na našo imunsko odpornost. te 
so pokazale, da lahko dolgotrajen stres 
močno načne obrambno sposobnost 
našega telesa, ta pa na daljši rok vodi 
tudi v povečano obolevnost za rakavimi 
obolenji.

Vpliv prehrane na imunski sistem
Prehrana je eden izjemno pomembnih 
dejavnikov za dobro delovanje 
imunskega sistema. Podhranjenost je v 
državah v razvoju eden glavnih krivcev 
za nepravilno delovanje imunskega 
sistema in večjo dovzetnost za okužbe. 
V razvitem svetu podhranjenost ni 

IMUNSKI SISTEM SI 
(O)SLABIMO SAMI 
Jesen, zima in končno pomlad. To je čas temperaturnega nihanja, prehodnega 
vremena in ponovnega pojava virusnih in bakterijskih obolenj, ki se hitro prenašajo 
zaradi sprememb v našem imunskem sistemu. To je čas kjer moramo konstantno 
spremljati naše počutje, pravilen in zadosten vnos hranilnih snovi in vitaminov in 
mineralov. Besedilo: Inštitut za nutricionistiko, Nutris.org

pogosta težava, vendar enolična in z 
vitamini in minerali revna prehrana lahko 
načne naš imunski sistem, tudi če nismo 
podhranjeni.

Po drugi strani prekomerna telesna 
masa, še posebej maščobne zaloge, 
ki se nalagajo okrog pasu, prav tako 
znižujejo odpornost, saj maščobno tkivo 
prispeva h kroničnim vnetnim procesom, 
ki izčrpavajo naš imunski sistem. ta 
proces je ob izgubi odvečnih kilogramov 
večinoma reverzibilen.

S prehrano lahko naš imunski sistem 
podpremo predvsem z uživanjem večjih 
količin čim bolj raznolikega sadja in 
zelenjave, oreškov in živil, bogatih z 

bele krvničke. te nastajajo v kostnem 
mozgu in jih delimo na različne tipe 
(levkociti, nevtrofilci, bazofilci …). Vsak 
od tipov ima v telesu posebno nalogo; 
nekateri so specializirani za bakterije, 
drugi za večje parazite, spet tretji 
sproščajo histamin in sprožijo splošni 
vnetni odziv.

Imunski sistem se od posameznika do 
posameznika močno razlikuje, tudi med 
povsem zdravimi ljudmi. Razlike lahko 
pripišemo številnim dejavnikom, kot so 
genetika, spol, starost, prehrana, količina 
gibanja, kajenje, uživanje alkohola, stres, 
količina spanca, zgodovina infekcij in 
cepljenj. Med naštetimi dejavniki, kot so 
količina gibanja, kajenje, stres in količina Imunski sistem se od 

posameznika do posameznika 
močno razlikuje, tudi med 
povsem zdravimi ljudmi.

Poleg makrohranil, ki vplivajo na delovanje imunskega sistema, 
imajo zelo pomembno vlogo tudi številni vitamini in minerali.

Vpliv nekaterih živil na delovanje imunskega sistema je še 
posebej dobro raziskan.

Prirojeno imunost podedujemo 
od matere in je aktivna vse od 
rojstva.

omega 3 maščobnimi kislinami. Po 
drugi strani poskusimo omejiti količino 
nasičenih maščobnih kislin, saj te v 
telesu pospešujejo vnetne procese.

Poleg makrohranil, ki vplivajo na 
delovanje imunskega sistema, imajo 
zelo pomembno vlogo tudi številni 
vitamini in minerali, ki so sestavni del 
celic imunskega sistema in imajo t. i. 
imunomodulatorni učinek. naslednja 
mikrohranila dokazano sodelujejo 
pri vzdrževanju zdravega imunskega 
sistema.

•	 Vitamin A (jetra, sladek krompir, buče, 
korenje, ohrovt, špinača)

•	 Vitamin D (ribe, jajca)

•	 Vitamin E (mandlji, špinača, sončnična 
semena, sladek krompir, avokado)

•	 Vitamin c (paprika, kivi, pomaranče, 
brokoli, jagode)

•	 Vitamin B6 (čičerika, ribe, jetra, 
pistacije, avokado, piščančje meso, 
sončnična semena, sezam)

•	 Folna kislina (leča, fižol, zelena listnata 
zelenjava, šparglji, avokado, brokoli, 
buče)

•	 Baker (goveja jetra, leča, sončnična 
semena, mandlji, kakav)

•	 cink (bučna semena, govedina, 
čičerika, jogurt, kakav, indijski oreški)

•	 Selen (brazilski oreški, ribe, govedina, 
perutnina, jajca)

•	 železo (jetra, govedina, leča, kakav, 
špinača, sardine, črni fižol, pistacije)
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Oba dela imunskega sistema, 
prirojenega in pridobljenega, 
sestavljajo celice imunskega 
sistema – levkociti ali bele 
krvničke.

Še posebej veliko študij je bilo v zadnjih letih narejenih prav o 
vplivu kroničnega stresa na našo imunsko odpornost.

Omeniti velja, da preveliki odmerki 
kateregakoli od zgoraj naštetih 
vitaminov ali mineralov ne povečajo 
naše odpornosti in lahko našemu telesu 
povzročijo več škode kot koristi, zato 
je pri jemanju prehranskih dopolnil 
potrebne nekaj previdnosti.

Vpliv nekaterih živil na delovanje 
imunskega sistema je še posebej dobro 
raziskan. Spodnja živila znanstveno 
dokazano pozitivno vplivajo na obrambo 
našega telesa, ali z vplivom na število 
obrambnih celic ali na njihovo aktivnost.

•	 Česen
•	 Čebula
•	 Gobe šitake
•	 Oranžni pigmenti ali karotenoidi, ki jih 

najdemo v korenju, bučah, sladkem 
krompirju, kakiju, melonah in zeleni 
listnati zelenjavi

•	 Ingver

Čas je oscilator
 Spanje pod okriljem noči je seveda 
najboljši čas za obnovo organizma in 

Kaj potrebujete za pripravo 
domačega zdravila?

•	 1 ekološko pridelano limono,
•	 2 stroka česna,
•	 1 majhen ščepec kajenskega popra,
•	 1 jedilno žlico surovega medu.

Priprava:
1. Limono razrežite na polovici.
2. V manjšo posodo iztisnite ves sok 

iz ene polovice limone. (ne zavrzite 
prazne polovice.)

3. nasekljajte česen. naj stoji 10 
minut, nato pa ga zmešajte z 
limoninim sokom in kajenskim 
poprom.

4. V mešanico dodajte med in dobro 
premešajte.

5. Vso mešanico vlijte v polovico 
limone, iz katere ste iztisnili sok.

6. Pojejte vse, vključno z limoninim 
olupkom. 

7. Recept ponovite čez 4 ure, pri 
čemer uporabite drugo polovico 
limone.

krepitev imunskega sistema. A današnji 
tempo nam pogosto krati nočni počitek, 
zato moramo po obdobju intenzivnega 
dela telesu čimprej privoščiti počitek.
Kronobiologija je veda, ki proučuje vpliv 
časovnih ritmov na organizme. Človek 
doživlja različne biološke ritme, ki trajajo 
manj ali več kot 24 ur. Menjavanje 
svetlobe in teme – dnevni oz. cirkadialni 
biološki ritem – nam je najbolj poznan 
in raziskan ritem ter predstavlja enega 
najmočnejših vplivov na organizem. 
Poznamo tudi druge naravne vplive, 
kot so menjava letnih časov in s tem 
sprememba temeparture, vpliv lune, 
sončnih erupcij itn. Čas je kot nekakšen 
oscilator, ki se ponavljajoče spreminja.
V laboratoriju za kronobiologijo, ki je 
del berlinskega inštituta za medicinsko 
imunologijo, vneto raziskujejo vpliv 
časovnih ritmov na delovanje imunskega 
sistema. Med ugotovitvami je tudi ta, da 
imajo različne celice v okviru imunskega 
sistema (npr. makrofagi) svoj lasten 
pulzirajoči ritem, tako da niso povsem 
odvisne od zunanjega ritma, ki ga dajejo 
naši možgani. tako je zagotovljena 

najvišja aktivnost imunskega sistema, 
tudi če je telo izpostavljeno stresu, ki ga 
izzove moteno spanje (npr. let v oddaljen 
časovni pas).

Spanec je zelo pomemben pri 
gradnji imunskega sistema.
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prehrana

IZBERITE SLOVENSKI IZDELEK, KI JE PRIJAZEN DO ŽELODCA 

Pomanjkanje železa vodi v 
slabokrvnost ali anemijo 
železo, ki ga običajno zaužijemo s hrano, 
je eno od esencialnih hranil in človeško 
telo ga nujno potrebuje za normalno 
delovanje. Vlogo ima pri nastajanju rdečih 
krvničk in prenosu kisika po telesu, 
prispeva pa tudi k normalnemu delovanju 
imunskega sistema, zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti ter k sproščanju 
energije pri presnovi. nezadostna 
količina železa v telesu lahko povzroči 
padec koncentracije hemoglobina in 
posledično slabokrvnost, ljudje, ki imajo 
pomanjkanje železa, pa so pogosto 
utrujeni, brez energije in bolj dovzetni za 
okužbe. Anemija ni nujno vedno posledica 
pomanjkanja železa (lahko je denimo 
tudi posledica pomanjkanja vitamina B12 
ali folne kisline), je pa skoraj v polovici 
primerov prav to glavni vzrok.  

Najbolj ogrožene ženske in otroci 
Med prehranskimi pomanjkanji je v 
svetovnem merilu prav pomanjkanje 
železa najpogostejše. Lahko je posledica 
nezadostnega vnosa železa s hrano 
(bodisi zaradi neuravnotežene prehrane 
bodisi zaradi povečanih potreb telesa) 
ali slabe absorpcije. Zaradi povečanih 
potreb imajo pogosto premalo železa 
otroci v obdobjih rasti ter ženske v 
rodni dobi, nosečnice in porodnice ter 
doječe matere – skupaj kar ena tretjina 
žensk. Pomanjkanje železa je pogosto 
tudi pri starejših ljudeh ter veganih in 
vegetarijancih, saj se železo iz rastlinskih 
virov, četudi bogatih z železom, slabše 
absorbira v telesu.

Težave pri prebavi 
Pomanjkanje železa se običajno 
preprečuje s prehranskimi dopolnili 

je po mnenju uporabnikov eden izmed 
najbolj okusnih tovrstnih izdelkov na 
tržišču.

Po Valens Super železo v lekarne 
Valensov nov izdelek je še posebej 
uporaben v obdobju, ki prihaja. Bliža se 
namreč pomlad in z njo spomladanska 
utrujenost, ki ni le izgovor, pač pa 
dejansko stanje organizma, ki se pojavi 
v obdobju med zimo in pomladjo. Valens 
Super železo je že na voljo na policah 
vseh lekarn po Sloveniji, naročite pa ga 
lahko tudi v Valensovi spletni trgovini na 
www.valens.si. 

NAD SPOMLADANSKO 
UTRUJENOST Z ŽELEZOM
Pomanjkanje železa je najpogostejše prehransko pomanjkanje in eden od glavnih 
vzrokov za slabokrvnost. Na trgu obstaja veliko prehranskih dopolnil, ki vsebujejo 
različne oblike in vsebnosti železa. Večino teh oblik človeško telo zelo slabo 
absorbira, poleg tega pa nemalokrat povzročajo težave s prebavili, kot so slabost, 
bolečine v želodcu in zaprtje. V slovenskem podjetju Valens so zato razvili Valens 
Super železo, tekoče prehransko dopolnilo z inovativno obliko železa, ki ima odlično 
absorpcijo in je dokazano prijazna do prebavil. Izdelek je dobrodošla novost tudi za 
tiste, ki se pogosto spopadajo s spomladansko utrujenostjo. 

oz. zdravili, ki jih predpiše zdravnik. ta 
vsebujejo različne oblike (najpogosteje 
železov sulfat) in vsebnosti železa. 
Večino oblik železa telo zelo slabo 
absorbira, povzročajo pa tudi nekaj 
težav s prebavili, kot so slabost, bolečine 
v želodcu in zaprtje. Med tekočimi 
prehranskimi dopolnili jih je veliko tudi 
zelo neprijetnega, kovinskega okusa. 
Zato je zelo pomembno, da se pred 
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Številni izmed nas prehoda iz 
hladnejšega na toplejše vreme ne 
zaznajo, pri nekaterih pa se spremembe 
kažejo kot padec energije in izčrpanost, 
tudi brezvoljnost. najobčutljivejši ljudje 
lahko čutijo glavobole, omotičnost, 
včasih tudi bolečine v sklepih. Vzroki 
za spomladansko utrujenost še niso 
povsem pojasnjeni, so pa znani dejavniki, 
ki lahko vplivajo nanjo.

Prvi je hormonsko neravnovesje
Pozimi v našem organizmu prevladujejo 
drugi hormoni kot v toplejših mesecih, 
zato lahko prihaja do njihovega 
neravnovesja. Pozimi se naše zaloge 
hormona serotonina (znan tudi 
kot hormon sreče) izčrpajo zaradi 
pomanjkanja svetlobe in v telesu 
prevladuje hormon melatonin. Spomladi 
se to razmerje hormonov začne 
obračati. Pospešena tvorba »pozitivnih« 
hormonov lahko preobremeni telo in to 
občutimo kot utrujenost in pomanjkanje 
volje. tukaj lahko v naš vsakdan 
vključimo prehranske dodatke, ki 

tako se lahko prilagajamo trenutnim 
temperaturnim razmeram.

Slabe razvade, ki smo jih gojili čez 
zimo
Premalo gibanja, težka hrana z 
veliko maščobami in po drugi strani 
pomanjkanje vitaminov in mineralov – 
vse to vpliva na večje možnosti, da se 
nas spomladi, ko se začnemo več gibati 
in jesti lažjo hrano, loti utrujenost.

Kako premagati spomladansko 
utrujenost?
Seveda spomladanska utrujenost ne 
spada med bolezni in zdravilo zanjo ne 
obstaja. Lahko pa sledimo nekaterim 
nasvetom, da se ji spretno izognemo ali 
posledice omilimo.

SPOMLADANSKA 
UTRUJENOST NI 
IZgOVOR
Zima, ki je za nami, ni bila prehuda, tako izrazitega preskoka z mrzlega na toplejše 
ne bo, vendar nas to prehodno obdobje vseeno zaznamuje. Živimo v podnebnem 
pasu s štirimi letnimi časi in ob prehodu enega v drugega se mora naš organizem 
prilagajati na nove razmere. Besedilo: Petra Šauperl

uravnavajo delovanje naših hormonov, na 
primer južnoameriško rastlinico maco in 
po ajurvedi zelo priporočeni ašvagando 
in šisandro.

Nihanje temperatur je še ena od 
razlag
Spomladi temperature izrazito nihajo. 
Jutra in večeri so hladni, čez dan pa se 
ozračje segreje do temperatur, ki nam 
omogočajo že posedanje na soncu. 
Izrazito je tudi vremensko nihanje, 
saj se zlasti marca in aprila pogosto 
izmenjujejo deževni in sončni dnevi. 
nihanje temperatur vpliva na naš krvni 
tlak, saj se ob dvigu temperatur naše 
telo začne ohlajati, žile se razširijo in 
krvni tlak pade. In ravno ta padec se 
kaže v utrujenosti, omotici ali slabosti. 
Priporočljivo je večplastno oblačenje, 

Pozimi v našem organizmu prevladujejo drugi hormoni kot v 
toplejših mesecih, zato lahko prihaja do njihovega neravnovesja.

Seveda spomladanska 
utrujenost ne spada med 
bolezni in zdravilo zanjo ne 
obstaja.

Spomladanska utrujenost ni bolezensko 
stanje, ki bi upravičeno zahtevala 
bolniško odsotnost, prav tako ljudje 
zaradi tega zdravniške pomoči po navadi 
ne iščejo. Če pa nastanejo izrazita 
poslabšanja kroničnih bolezni srca in 
ožilja, prebavil, kroničnih bolečinskih 
stanj in razpoloženjskih motenj, pa je 
treba presoditi, zakaj in koliko so se 
poslabšale in ustrezno ukrepati.

Ni zmeraj kriva pomlad
Za odpravljanje težav je treba upoštevati 
navodila o zdravem načinu življenja, 
ki vključuje dovolj izpostavljanja 
sončni svetlobi, izvajanje telesnih 
aktivnosti in uživanje zdrave in sveže 
sezonske prehrane. Po besedah asist. 
Kupnika nekatere raziskave zadnje 
čase omenjajo, da je za spomladansko 
utrujenost lahko krivo pomanjkanje 
vitamina D, a znova: trdnih dokazov in 
splošno uveljavljenih priporočil v zvezi s 
tem še ni. že izpostavljanje neposredni 
sončni svetlobi postopoma zagotovi 
zadostno tvorbo vitamina D v telesu, 
nekateri ljudje pa dodatno uživajo tudi 
vitaminske preparate, ki jih lahko brez 
recepta kupijo v lekarni. Vitamin D je 
v maščobah topen. Ker je maščobnih 
sestavin v prehrani po navadi dovolj, 
je tudi absorpcija dodatno zaužitega 
vitamina v tem pogledu ustrezna.

Poiščimo vzrok utrujenosti
Mnogokrat izčrpanost izhaja iz pretiranih 
skrbi in nenehnega tuhtanja, pa tudi iz 
neizraženih občutij, na primer zadržane 
jeze, krivde ali nemoči. Zato težave 
rešujte sproti in se obkrožite z ljudmi, ob 

katerih vam je prijetno. Zelo pomemben 
je dober, dovolj dolg spanec, pred 
katerim se izogibajte težkim pogovorom, 
napetim filmom in napornejšim oblikam 
rekreacije.

Za odpravljanje 
težav je treba 
upoštevati 
navodila o 
zdravem načinu 
življenja, ki 
vključuje dovolj 
izpostavljanja 
sončni svetlobi, 
izvajanje telesnih 
aktivnosti in 
uživanje zdrave in 
sveže sezonske 
prehrane.
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tako kot kožo zaščitimo s kremo z 
zaščitnim faktorjem pred ultravijoličnimi 
žarki, moramo podobno zaščititi tudi 
oči. Ultravijolični žarki se odbijajo od 
različnih površin, kot so voda, pesek, 
sneg in beton. 

Oči pred UV-žarki najbolje zaščitimo 
s sončnimi očali s 100 % zaščito. 
Pomembno je, da jih nosimo ves čas, tudi 
ko je oblačno. 

na trgu je na voljo ogromno sončnih 
očal, nekatera so zelo poceni, a je kljub 
temu v Sloveniji težko kupiti očala 
brez ustrezne zaščite. tudi zelo poceni 
sončna očala imajo v večini 100 % 
zaščito tako za UVA- kot UVB-svetlobo. 
Še boljša so polarizacijska očala, ki 
filtrirajo tudi odbito svetlobo. 

Zelo pomembno je, da imamo oči ves 
čas v senci. to si lahko zagotovimo z 
nošenjem kape s šiltom. 

Pozimi si moramo oči zaščititi še bolj kot 
poleti, saj se svetloba odbija od snega 
in pomeni nevarnost tako za površino 
očesa kot za globlje dele, npr. mrežnico. 

Zanimivo je, da imajo tisti, ki imajo v 
očesu umetno intraokularno lečo (IOL) 
zaradi operacije korekcije dioptrije z 
zamenjavo leče z IOL ali zaradi operacije 
sive mrene, že vso zaščito za neželene 
spektre sončne svetlobe v umetni leči in 
so tako pravzaprav oči že zaščitene tudi 
brez primernih sončnih očal.  

Še posebej moramo paziti na zaščito 
oči otrok
nikoli ni prezgodaj za zaščito oči otrok 
pred UV-žarki. Svetovna zdravstvena 
organizacija je opozorila, da se kar 80 
% vseživljenjske izpostavljenosti UV-
žarkom zgodi do 18. leta starosti, ko 

pojavlja na spodnji veki, kjer očala ne 
ščitijo več, ščiti pa kapa s šiltom, in celo 
okvara mrežnice v rumeni pegi oziroma 
makuli. 

V bazene samo z zaščitnimi 
plavalnimi očali
Plavanje v morju je manj problematično 
kot v bazenu. tudi v morju so sicer 
navzoče potencialno škodljive snovi, 
vendar je njihova koncentracija običajno 
zelo majhna in možnost poškodbe 
očesa tako minimalna. Vendar se veliko 
ljudi iz različnih razlogov raje kopa v 
bazenu. Klor, ki služi preprečevanju 
infekcij v bazenih, je lahko zelo škodljiv 
za površino očesa. Lahko poškoduje 
epitel roženice, kar lahko vodi do 
bolečine in kratkotrajno meglenega 
vida. Lahko pa poškoduje solzni film, 
kar vodi v kronično suho oko ali celo 
v ponavljajoče se erozije oz. ranice 
roženice. Zato se priporoča plavanje z 
zaščitnimi plavalnimi očali.

Ne mencajmo z rokami po očeh in si 
umivajmo roke
Študije so pokazale, da je najboljši 
način preprečevanja širjenja infekcij z 
umivanjem rok. Pred kratkim je bila v 
Slovenija prava epidemija virusnega 
konjuktivitisa, ki je zelo lahko prenosljiva 

OČI VELIKO POVEDO 
O VAŠEM ZDRAVJU
Skozi oči dobimo kar 90 % vseh informacij iz okolja. So torej organ, na katerega 
moramo še posebej paziti. Z zaščito lahko poskrbimo za čim manjše nezaželene 
učinke okolja na oči.  Skrb za njihovo zdravje je zelo pomembna, saj jim preti kar 
nekaj nevarnosti skozi celo leto. Besedilo: Marija Ana Schwarzbartl Pfeifer, dr. med.; Očesni kirurški center dr. Pfiefer 

infekcija. Če nekdo drgne po vnetih 
očeh in se nato prijema predmetov, ki 
se jih potem dotikamo mi, se okužba 
zelo hitro prenaša. Poleti so pogoji za 
prenos okužbe odlični. Samo z rednim 
umivanjem rok večkrat dnevno lahko 
preprečimo prenos vnetja na očeh. In ne 
mencajmo si oči, to je škodljivo ne samo 
zaradi prenosa infekcije, ampak tudi 
zaradi poškodbe roženice. Dokazano je 
pospeševanje keratokonusa pri tistih, ki 
si stalno mencajo oči. 

Zaščitimo se proti kemikalijam
Poleti se večkrat zaradi nekoliko več 
časa posvetimo generalnemu čiščenju 
stanovanj, hiše, garaže ... Če pri tem 
opravilu uporabljamo luge ali kisline, 
si moramo nujno oči zaščititi z očali. 
Poškodbe s temi snovmi so zelo nevarne 
in lahko v najhujših primerih povzročijo 
tudi slepoto. V poletnih mesecih se 
število poškodb s kemikalijami poveča. 
Pazite tudi na različne spreje za 
sončenje, čistilne raztopine, barve in 
razredčila in milnice, da ne pridejo v oči. 
V ZDA naj bi se vsak dan s kemikalijami 
poškodovalo kar 2000 ljudi. 

Privoščimo si dovolj spanca
Če si večkrat privoščimo ponočevanje, 
lahko trpimo zaradi premalo spanca. Po 
raziskavah je namreč dokazano, da ljudje, 
ki delajo več kot 18 ur na dan, težje 
opravljajo dela, kjer je potreben dober 
vid. Če ne spimo dovolj, se pogosteje 
pojavi tudi mencanje očesa in občutek 
suhega očesa. Zaradi pogostejšega 

smo več na svežem zraku in opravljamo 
več aktivnosti zunaj, sploh poleti. Ker 
otroška leča v očesu ne vsebuje filtra za 
UV-žarke, je za otroke izpostavljenost 
soncu še toliko bolj škodljiva. Pri 
odraslih leča ni več povsem prozorna, 
z leti se v očesni leči filtrira vse več 
UV-žarkov. Pri otrocih je tako zaščita 
oči s sončnimi očali in kapo s šiltom še 
pomembnejša kot pri odraslih. Otroci naj 
nosijo sončna očala in kapo že v prvih 
mesecih po rojstvu.

Če ne nosimo zaščitnih očal, si lahko 
močno poškodujemo oči
Fotokeratitis ali foto konjuktivitis je 
najpogostejša težava. Če smo na nekem 
dogodku, zabavi, koncertu, barki ves dan 
brez zaščite oči, sprva ne bomo občutili 
ničesar. Okvara se namreč pokaže šele 
po nekaj urah. Ko bomo zvečer hoteli 
spat, se bo bolečina v očeh stopnjevala, 
komaj bomo gledali, oči bodo rdeče in 
zelo boleče. 

Stalna izpostavljenost soncu dolgoročno 
lahko vodi v nastanek sive mrene, 
pterigija, to je nežna veznična guba, ki 
raste prek roženice in zmanjšuje vid, 
nastajajo pingvekule, grde lise na belem 
delu očesa, lahko tudi kožni rak na 
vekah, ki se po študijah najpogosteje 

Če nekdo drgne svoje vnete oči, se potem prijema nekih 
predmetov, ki se jih potem dotikamo mi, se okužba zelo hitro 
prenaša.

mencanja oči se lahko pojavi infekcija 
ali druge resnejše okvare očesa. ne 
samo spanec, tudi dolgotrajno delo 
na blizu lahko škodljivo vpliva na oči. 
Zato se priporoča 20 minut bližinskega 
dela, nato 2 minuti gledanja v daljavo, 
najbolje v zeleno barvo narave, nato 
lahko znova delamo 20 minut na bližino 
in to vajo ponavljamo čez dan. Ponoči, 
ko moramo vstati iz različnih vzrokov, 
pa ne dražimo oči z močno svetlobo, saj 
to poruši normalno delovanje mrežnice 
in možganov. Prižgimo samo najmanjšo 
nočno luč ali delajmo v temi. 

Jejmo zdravo 
Vse leto je izjemnega pomena pravilna 
prehrana, ki lahko ogromno vpliva na 
stanje oči. Hrana, bogata z določenimi 
hranili, preprečuje razvoj nekaterih 
očesnih stanj, ki se razvijajo počasi z 

leti. Lutein in zeaksantin sta tako zelo 
pomembna pri preventivi obolenj na 
makuli, to je centralni del mrežnice, 
ki je odgovoren za natančen vid. Če 
je v hrani veliko c- in E-vitamina in 
cinka, se napredovanje okvare makule 
upočasni. Veliki odmerki c-vitamina 
naj bi pozitivno vplivali tudi na stanje 
očesne leče, podaljšali naj bi celo čas, ko 
ne potrebujemo očal za blizu, ki jih sicer 
običajno začnemo nositi po 45. letu, če 
sicer ne uporabljamo nobenih očal za 
daleč. 

Pijmo dovolj vode
Možnost dehidracije se poveča pri 
ukvarjanju z ekstremnimi športi ali veliki 
obremenitvi telesa. Dehidracija lahko 
nastane zaradi športa ali težkega dela 
ob premajhnem vnosu tekočine v telo. 
Če je temperatura okolice zelo visoka, je 
izguba tekočine iz telesa že v mirovanju 
večja kot običajno, ob povečani telesni 
aktivnosti pa še toliko bolj. Huda 
dehidracija lahko vodi v okvare tudi 
na očesu. Lahko se podre solzni film, 
lahko se pojavi nenadno poslabšanje 
vida zaradi sprememb v lomnosti leče, 
pri hudi dehidraciji in elektrolitskem 
disbalansu se lahko pojavita tudi siva 
mrena in nezadostna tvorba solz, 
dehidracija steklovine pa lahko pripelje 
do odstopa steklovine in druge očesne 
okvare. Pitje dovoljšne količine vode je 
edina prava preventiva. Paziti je treba 
tudi na nadomeščanje elektrolitov.

Sprostimo se in uživajmo 
Privoščimo si vsaj 14 dni dopusta skupaj, 
takrat se sprostimo in uživajmo. to ne 
pomeni, da moramo ležati na soncu in 
ves dan spati. Bodimo aktivni, čim več se 
ukvarjajmo s športom,  saj  bomo s tem 
povečali pretok krvi v glavo, možgane 
in s tem tudi v oči. Dobra prekrvavitev 
celega telesa je dobra za počutje in 
tudi za zdravje oči. Ko se bomo počutili 
odlično, bomo največ naredili zase in za 
svoje bližnje. Pa veliko zdravih užitkov si 
privoščite.

Na trgu je na voljo 
ogromno sončnih 
očal, nekatera so zelo 
poceni, a je kljub temu 
v Sloveniji težko kupiti 
očala brez ustrezne 
zaščite.

Skozi oči 
dobimo kar 
90 % vseh 
informacij iz 
okolja. Oči so 
torej organ na 
katerega je 
potrebno še 
posebej dobro 
paziti.
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tako kot kožo zaščitimo s kremo z 
zaščitnim faktorjem pred ultravijoličnimi 
žarki, moramo podobno zaščititi tudi 
oči. Ultravijolični žarki se odbijajo od 
različnih površin, kot so voda, pesek, 
sneg in beton. 

Oči pred UV-žarki najbolje zaščitimo 
s sončnimi očali s 100 % zaščito. 
Pomembno je, da jih nosimo ves čas, tudi 
ko je oblačno. 

na trgu je na voljo ogromno sončnih 
očal, nekatera so zelo poceni, a je kljub 
temu v Sloveniji težko kupiti očala 
brez ustrezne zaščite. tudi zelo poceni 
sončna očala imajo v večini 100 % 
zaščito tako za UVA- kot UVB-svetlobo. 
Še boljša so polarizacijska očala, ki 
filtrirajo tudi odbito svetlobo. 

Zelo pomembno je, da imamo oči ves 
čas v senci. to si lahko zagotovimo z 
nošenjem kape s šiltom. 

Pozimi si moramo oči zaščititi še bolj kot 
poleti, saj se svetloba odbija od snega 
in pomeni nevarnost tako za površino 
očesa kot za globlje dele, npr. mrežnico. 

Zanimivo je, da imajo tisti, ki imajo v 
očesu umetno intraokularno lečo (IOL) 
zaradi operacije korekcije dioptrije z 
zamenjavo leče z IOL ali zaradi operacije 
sive mrene, že vso zaščito za neželene 
spektre sončne svetlobe v umetni leči in 
so tako pravzaprav oči že zaščitene tudi 
brez primernih sončnih očal.  

Še posebej moramo paziti na zaščito 
oči otrok
nikoli ni prezgodaj za zaščito oči otrok 
pred UV-žarki. Svetovna zdravstvena 
organizacija je opozorila, da se kar 80 
% vseživljenjske izpostavljenosti UV-
žarkom zgodi do 18. leta starosti, ko 

pojavlja na spodnji veki, kjer očala ne 
ščitijo več, ščiti pa kapa s šiltom, in celo 
okvara mrežnice v rumeni pegi oziroma 
makuli. 

V bazene samo z zaščitnimi 
plavalnimi očali
Plavanje v morju je manj problematično 
kot v bazenu. tudi v morju so sicer 
navzoče potencialno škodljive snovi, 
vendar je njihova koncentracija običajno 
zelo majhna in možnost poškodbe 
očesa tako minimalna. Vendar se veliko 
ljudi iz različnih razlogov raje kopa v 
bazenu. Klor, ki služi preprečevanju 
infekcij v bazenih, je lahko zelo škodljiv 
za površino očesa. Lahko poškoduje 
epitel roženice, kar lahko vodi do 
bolečine in kratkotrajno meglenega 
vida. Lahko pa poškoduje solzni film, 
kar vodi v kronično suho oko ali celo 
v ponavljajoče se erozije oz. ranice 
roženice. Zato se priporoča plavanje z 
zaščitnimi plavalnimi očali.

Ne mencajmo z rokami po očeh in si 
umivajmo roke
Študije so pokazale, da je najboljši 
način preprečevanja širjenja infekcij z 
umivanjem rok. Pred kratkim je bila v 
Slovenija prava epidemija virusnega 
konjuktivitisa, ki je zelo lahko prenosljiva 

OČI VELIKO POVEDO 
O VAŠEM ZDRAVJU
Skozi oči dobimo kar 90 % vseh informacij iz okolja. So torej organ, na katerega 
moramo še posebej paziti. Z zaščito lahko poskrbimo za čim manjše nezaželene 
učinke okolja na oči.  Skrb za njihovo zdravje je zelo pomembna, saj jim preti kar 
nekaj nevarnosti skozi celo leto. Besedilo: Marija Ana Schwarzbartl Pfeifer, dr. med.; Očesni kirurški center dr. Pfiefer 

infekcija. Če nekdo drgne po vnetih 
očeh in se nato prijema predmetov, ki 
se jih potem dotikamo mi, se okužba 
zelo hitro prenaša. Poleti so pogoji za 
prenos okužbe odlični. Samo z rednim 
umivanjem rok večkrat dnevno lahko 
preprečimo prenos vnetja na očeh. In ne 
mencajmo si oči, to je škodljivo ne samo 
zaradi prenosa infekcije, ampak tudi 
zaradi poškodbe roženice. Dokazano je 
pospeševanje keratokonusa pri tistih, ki 
si stalno mencajo oči. 

Zaščitimo se proti kemikalijam
Poleti se večkrat zaradi nekoliko več 
časa posvetimo generalnemu čiščenju 
stanovanj, hiše, garaže ... Če pri tem 
opravilu uporabljamo luge ali kisline, 
si moramo nujno oči zaščititi z očali. 
Poškodbe s temi snovmi so zelo nevarne 
in lahko v najhujših primerih povzročijo 
tudi slepoto. V poletnih mesecih se 
število poškodb s kemikalijami poveča. 
Pazite tudi na različne spreje za 
sončenje, čistilne raztopine, barve in 
razredčila in milnice, da ne pridejo v oči. 
V ZDA naj bi se vsak dan s kemikalijami 
poškodovalo kar 2000 ljudi. 

Privoščimo si dovolj spanca
Če si večkrat privoščimo ponočevanje, 
lahko trpimo zaradi premalo spanca. Po 
raziskavah je namreč dokazano, da ljudje, 
ki delajo več kot 18 ur na dan, težje 
opravljajo dela, kjer je potreben dober 
vid. Če ne spimo dovolj, se pogosteje 
pojavi tudi mencanje očesa in občutek 
suhega očesa. Zaradi pogostejšega 

smo več na svežem zraku in opravljamo 
več aktivnosti zunaj, sploh poleti. Ker 
otroška leča v očesu ne vsebuje filtra za 
UV-žarke, je za otroke izpostavljenost 
soncu še toliko bolj škodljiva. Pri 
odraslih leča ni več povsem prozorna, 
z leti se v očesni leči filtrira vse več 
UV-žarkov. Pri otrocih je tako zaščita 
oči s sončnimi očali in kapo s šiltom še 
pomembnejša kot pri odraslih. Otroci naj 
nosijo sončna očala in kapo že v prvih 
mesecih po rojstvu.

Če ne nosimo zaščitnih očal, si lahko 
močno poškodujemo oči
Fotokeratitis ali foto konjuktivitis je 
najpogostejša težava. Če smo na nekem 
dogodku, zabavi, koncertu, barki ves dan 
brez zaščite oči, sprva ne bomo občutili 
ničesar. Okvara se namreč pokaže šele 
po nekaj urah. Ko bomo zvečer hoteli 
spat, se bo bolečina v očeh stopnjevala, 
komaj bomo gledali, oči bodo rdeče in 
zelo boleče. 

Stalna izpostavljenost soncu dolgoročno 
lahko vodi v nastanek sive mrene, 
pterigija, to je nežna veznična guba, ki 
raste prek roženice in zmanjšuje vid, 
nastajajo pingvekule, grde lise na belem 
delu očesa, lahko tudi kožni rak na 
vekah, ki se po študijah najpogosteje 

Če nekdo drgne svoje vnete oči, se potem prijema nekih 
predmetov, ki se jih potem dotikamo mi, se okužba zelo hitro 
prenaša.

mencanja oči se lahko pojavi infekcija 
ali druge resnejše okvare očesa. ne 
samo spanec, tudi dolgotrajno delo 
na blizu lahko škodljivo vpliva na oči. 
Zato se priporoča 20 minut bližinskega 
dela, nato 2 minuti gledanja v daljavo, 
najbolje v zeleno barvo narave, nato 
lahko znova delamo 20 minut na bližino 
in to vajo ponavljamo čez dan. Ponoči, 
ko moramo vstati iz različnih vzrokov, 
pa ne dražimo oči z močno svetlobo, saj 
to poruši normalno delovanje mrežnice 
in možganov. Prižgimo samo najmanjšo 
nočno luč ali delajmo v temi. 

Jejmo zdravo 
Vse leto je izjemnega pomena pravilna 
prehrana, ki lahko ogromno vpliva na 
stanje oči. Hrana, bogata z določenimi 
hranili, preprečuje razvoj nekaterih 
očesnih stanj, ki se razvijajo počasi z 

leti. Lutein in zeaksantin sta tako zelo 
pomembna pri preventivi obolenj na 
makuli, to je centralni del mrežnice, 
ki je odgovoren za natančen vid. Če 
je v hrani veliko c- in E-vitamina in 
cinka, se napredovanje okvare makule 
upočasni. Veliki odmerki c-vitamina 
naj bi pozitivno vplivali tudi na stanje 
očesne leče, podaljšali naj bi celo čas, ko 
ne potrebujemo očal za blizu, ki jih sicer 
običajno začnemo nositi po 45. letu, če 
sicer ne uporabljamo nobenih očal za 
daleč. 

Pijmo dovolj vode
Možnost dehidracije se poveča pri 
ukvarjanju z ekstremnimi športi ali veliki 
obremenitvi telesa. Dehidracija lahko 
nastane zaradi športa ali težkega dela 
ob premajhnem vnosu tekočine v telo. 
Če je temperatura okolice zelo visoka, je 
izguba tekočine iz telesa že v mirovanju 
večja kot običajno, ob povečani telesni 
aktivnosti pa še toliko bolj. Huda 
dehidracija lahko vodi v okvare tudi 
na očesu. Lahko se podre solzni film, 
lahko se pojavi nenadno poslabšanje 
vida zaradi sprememb v lomnosti leče, 
pri hudi dehidraciji in elektrolitskem 
disbalansu se lahko pojavita tudi siva 
mrena in nezadostna tvorba solz, 
dehidracija steklovine pa lahko pripelje 
do odstopa steklovine in druge očesne 
okvare. Pitje dovoljšne količine vode je 
edina prava preventiva. Paziti je treba 
tudi na nadomeščanje elektrolitov.

Sprostimo se in uživajmo 
Privoščimo si vsaj 14 dni dopusta skupaj, 
takrat se sprostimo in uživajmo. to ne 
pomeni, da moramo ležati na soncu in 
ves dan spati. Bodimo aktivni, čim več se 
ukvarjajmo s športom,  saj  bomo s tem 
povečali pretok krvi v glavo, možgane 
in s tem tudi v oči. Dobra prekrvavitev 
celega telesa je dobra za počutje in 
tudi za zdravje oči. Ko se bomo počutili 
odlično, bomo največ naredili zase in za 
svoje bližnje. Pa veliko zdravih užitkov si 
privoščite.

Na trgu je na voljo 
ogromno sončnih 
očal, nekatera so zelo 
poceni, a je kljub temu 
v Sloveniji težko kupiti 
očala brez ustrezne 
zaščite.

Skozi oči 
dobimo kar 
90 % vseh 
informacij iz 
okolja. Oči so 
torej organ na 
katerega je 
potrebno še 
posebej dobro 
paziti.
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Znaki senenega nahoda se pojavljajo 
občasno, v delu leta, ko je v zraku 
cvetni prah. Poleg vodenega izcedka 
iz nosu, ki prevladuje, nastopa močno 
kihanje v napadih, zamašen nos in 
oteženo dihanje in srbenje nosu. Srbijo 
lahko tudi ušesa in žrelo, oči so pekoče 
oziroma srbeče, pojavljajo se občutek 
peska v očeh, pordele očesne veznice in 
solzenje. Onesnaženje zraka poslabša 
stanje dihalnih poti in obenem lahko tudi 
poveča alergenost cvetnega prahu. 

Kako si lahko pomagamo sami?
Prvo pravilo preventive pri alergijskem 
obolenju je, da se izogibamo alergenu, 
kolikor je to mogoče.  V času, ko je 
v zraku največ cvetnega prahu, se 
izogibamo športnim dejavnostim na 
prostem in daljšemu zadrževanju 
zunaj. Bodimo pozorni: nekatere 
rekreacijske površine in igrišča so 
zasajena z visoko alergenimi drevesi 
in obkrožena z nepokošeno cvetočo 
travo.  Med potovanjem naj bodo okna 
avtomobila zaprta. V prezračevalnih 
napravah uporabljamo zračne filtre, ki 
zadržijo cvetni prah (zrna so pri večini 
alergenih rastlin velika med 10 in 
100 mikrometrov).  Zmanjšamo vnos 
cvetnega prahu v notranje prostore: 
zračimo jih ponoči ali po dežju, perila 
ne sušimo zunaj, ko pridemo domov, 
se preoblečemo, si umijemo obraz in 
lase. Oblačil, ki smo jih nosili zunaj, ne 
odložimo v spalnici. Bodimo pozorni: 
hišni ljubljenčki prinašajo cvetni prah 
na svojih kožuhih v dnevne in spalne 
prostore. cvetni prah se v notranjih 
prostorih nalaga tudi v prahu, ki se 
z aktivnostmi stanovalcev ponovno 
razprši po zraku. Alergenom se ni 
mogoče vedno izogniti oziroma 
preventivno obnašanje ne zadostuje. 
V takih primerih je priporočen obisk 

zmanjšamo možnost širjenja rastlin na 
nova rastišča.

Cvetni prah in alergije
cvetni prah vetrocvetnih rastlin lebdi 
dalj časa v zraku in se transportira 
z vetrom. Zrna nekaterih vrst rastlin 
vsebujejo beljakovinske molekule 
(alergene), ki mnogim povzročajo 
zdravstvene težave – seneni nahod in 
alergijsko astmo.

Zrna v telo vstopajo z vdihanim 
zrakom in se ustavijo v nosni votlini. 
Imunski sistem nekaterih ljudi 
čezmerno reagira, razvije se eno od 
najpogostejših alergijskih obolenj 
sezonski rinokonjunktivitis, znan tudi kot 
seneni nahod. Prizadeti so nos in sinusi, 
lahko tudi oči. Obolenje je posledica 
alergije za eno ali več vrst cvetnega 
prahu hkrati. nagnjenje k obolevanju 
je običajno podedovano. Če se alergeni 
sprostijo iz počenih zrn, lahko prilepljeni 
na manjše trdne delce zaidejo v pljuča in 
so sprožilec astme.

Sezono senenega nahoda lahko 
razdelimo v tri glavne faze: obdobje 

SPOMLADANSKA 
NADLOgA - 
SENENI NAHOD
V spomladanskih mesecih, ko se narava prebuja, in v poletnih mesecih, ko je cvetenje 
na vrhuncu, mnogim povzroča precej težav seneni nahod ali t.i. alergijski rinitis. Ker 
se običajno pojavlja v času cvetenja, mu pogosto dodamo še pridevnik  sezonski 
seneni nahod. Seneni nahod oz. alergijski rinitis je posledica alergije na cvetni prah 
ali pelod trav, zeli, žit, dreves ali grmovnic. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ

cvetnega prahu dreves, trav in zelnatih 
rastlin-plevelov. V zimsko pomladanskem 
delu sezone cveti večina dreves in 
grmov, v pozni pomladi pa cvetijo tudi 
trave. V poletno jesenskem delu sezone 
prevladujejo trave in ambrozija, prisoten 
je tudi cvetni prah pelina.

Le peščica rodov cvetnic sprošča v 
zrak alergeni cvetni prah, ki je pogosto 
vzrok za alergije dihalnih poti. Mešanica 
cvetnega prahu, kateremu smo 
izpostavljeni, se preko leta spreminja 
tako po sestavi vrst rastlin kot tudi 

zdravnika, s predpisanimi zdravili je 
bolezen obvladljiva. 

Ambrozija 
Ambrozija je enoletna rastlina. Obdobje 
v katerem kalijo semena se razteza od 
sredine marca pa do junija. najzgodnejše 
rastline začnejo cveteti že v juliju, 
cvetenje in s tem tudi pojavljanje 
cvetnega prahu v zraku, se zaključi s 
prvo slano v jeseni. Oprašuje jo veter. 
Enoletna produkcija cvetnega prahu ene 
rastline je ocenjena na 100 milijonov 
do 3 milijard zrn cvetnega prahu in je 
odvisna od velikosti rastline in pogojev 
v katerih rastlina raste. Zrna so majhna 
in dobro plovna, z vetrom se razpršijo 
na večja območja. Rezultati naših 
meritev so pokazali, da se je količina 
cvetnega prahu ambrozije običajno 
začela povečevati po 6. uri zjutraj, 
najvišje obremenitve so bile dosežene v 
dopoldanskem času, nato je obremenitev 
postopoma padala. tovrstna dnevna 
porazdelitev obremenitve zraka kaže na 
bližino vira cvetnega prahu.

Odstranjevanje rastlin ureja zakonodaja. 
Z Odredbo o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, 
lokalno zmanjšujemo obremenitev 
zraka s cvetnim prahom v času cvetenja 
rastlin, s preprečevanjem semenitve pa 

Zrna nekaterih vrst rastlin vsebujejo beljakovinske molekule 
(alergene), ki mnogim povzročajo zdravstvene težave – seneni 
nahod in alergijsko astmo.Cvetni prah v zraku

Le peščica rodov cvetnic sprošča v zrak alergeni cvetni prah, ki 
je pogosto vzrok za alergije dihalnih poti.

količinsko. Odvisna je predvsem od 
značilnosti lokalne flore in vremenskih 
razmer med cvetenjem. Rastline 
začnejo sproščati cvetni prah že 
zjutraj. Ko se dopoldne zrak segreva, 
se s toplim zrakom dvigajo tudi zrnca. 
Pozno popoldne, ko se zrak ohlaja, 
se s hladnejšim zrakom posedajo. 
Med sezono cvetenja rastlin v lepem 
vremenu in v rahlem vetru pričakujemo 
visoke obremenitve zraka. V vlažnem, 
deževnem vremenu in močnem vetru 
so obremenitve nizke in navadno ne 
povzročajo zdravstvenih težav.

Dnevni hod dveurnih 
koncentracij ambrozije

RECITE 
STOP 

ALERGIJI. 
UŽIVAJTE V NARAVI. 

STÉRIMAR™ STOP & PROTECT 
ALERGIJA
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Ars Pharmae, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000 Ljubljana  
T 080 87 66

NA VOLJO V LEKARNAH, SPECIALIZIRANIH 
PRODAJALNAH IN NA www.arspharmae.com. 

Ustavlja alergijo, ko so težave že tu! 

• Močno zmanjša izcedek iz nosu  
ter hitro olajša kihanje in srbenje.

• Odmaši nos in izboljša njegovo  
prehodnost.

• Unikaten film preprečuje prijemanje  
alergenov in obnavlja sluznico.

• Ne povzroča zaspanosti ali odvisnosti.

• Za otroke od 3. leta dalje in odrasle,  
za nosečnice in doječe matere.

STÉRIMAR™ STOP & PROTECT Alergija je 
popolnoma naraven in ne vsebuje konzervansov. 
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Znaki senenega nahoda se pojavljajo 
občasno, v delu leta, ko je v zraku 
cvetni prah. Poleg vodenega izcedka 
iz nosu, ki prevladuje, nastopa močno 
kihanje v napadih, zamašen nos in 
oteženo dihanje in srbenje nosu. Srbijo 
lahko tudi ušesa in žrelo, oči so pekoče 
oziroma srbeče, pojavljajo se občutek 
peska v očeh, pordele očesne veznice in 
solzenje. Onesnaženje zraka poslabša 
stanje dihalnih poti in obenem lahko tudi 
poveča alergenost cvetnega prahu. 

Kako si lahko pomagamo sami?
Prvo pravilo preventive pri alergijskem 
obolenju je, da se izogibamo alergenu, 
kolikor je to mogoče.  V času, ko je 
v zraku največ cvetnega prahu, se 
izogibamo športnim dejavnostim na 
prostem in daljšemu zadrževanju 
zunaj. Bodimo pozorni: nekatere 
rekreacijske površine in igrišča so 
zasajena z visoko alergenimi drevesi 
in obkrožena z nepokošeno cvetočo 
travo.  Med potovanjem naj bodo okna 
avtomobila zaprta. V prezračevalnih 
napravah uporabljamo zračne filtre, ki 
zadržijo cvetni prah (zrna so pri večini 
alergenih rastlin velika med 10 in 
100 mikrometrov).  Zmanjšamo vnos 
cvetnega prahu v notranje prostore: 
zračimo jih ponoči ali po dežju, perila 
ne sušimo zunaj, ko pridemo domov, 
se preoblečemo, si umijemo obraz in 
lase. Oblačil, ki smo jih nosili zunaj, ne 
odložimo v spalnici. Bodimo pozorni: 
hišni ljubljenčki prinašajo cvetni prah 
na svojih kožuhih v dnevne in spalne 
prostore. cvetni prah se v notranjih 
prostorih nalaga tudi v prahu, ki se 
z aktivnostmi stanovalcev ponovno 
razprši po zraku. Alergenom se ni 
mogoče vedno izogniti oziroma 
preventivno obnašanje ne zadostuje. 
V takih primerih je priporočen obisk 

zmanjšamo možnost širjenja rastlin na 
nova rastišča.

Cvetni prah in alergije
cvetni prah vetrocvetnih rastlin lebdi 
dalj časa v zraku in se transportira 
z vetrom. Zrna nekaterih vrst rastlin 
vsebujejo beljakovinske molekule 
(alergene), ki mnogim povzročajo 
zdravstvene težave – seneni nahod in 
alergijsko astmo.

Zrna v telo vstopajo z vdihanim 
zrakom in se ustavijo v nosni votlini. 
Imunski sistem nekaterih ljudi 
čezmerno reagira, razvije se eno od 
najpogostejših alergijskih obolenj 
sezonski rinokonjunktivitis, znan tudi kot 
seneni nahod. Prizadeti so nos in sinusi, 
lahko tudi oči. Obolenje je posledica 
alergije za eno ali več vrst cvetnega 
prahu hkrati. nagnjenje k obolevanju 
je običajno podedovano. Če se alergeni 
sprostijo iz počenih zrn, lahko prilepljeni 
na manjše trdne delce zaidejo v pljuča in 
so sprožilec astme.

Sezono senenega nahoda lahko 
razdelimo v tri glavne faze: obdobje 

SPOMLADANSKA 
NADLOgA - 
SENENI NAHOD
V spomladanskih mesecih, ko se narava prebuja, in v poletnih mesecih, ko je cvetenje 
na vrhuncu, mnogim povzroča precej težav seneni nahod ali t.i. alergijski rinitis. Ker 
se običajno pojavlja v času cvetenja, mu pogosto dodamo še pridevnik  sezonski 
seneni nahod. Seneni nahod oz. alergijski rinitis je posledica alergije na cvetni prah 
ali pelod trav, zeli, žit, dreves ali grmovnic. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ

cvetnega prahu dreves, trav in zelnatih 
rastlin-plevelov. V zimsko pomladanskem 
delu sezone cveti večina dreves in 
grmov, v pozni pomladi pa cvetijo tudi 
trave. V poletno jesenskem delu sezone 
prevladujejo trave in ambrozija, prisoten 
je tudi cvetni prah pelina.

Le peščica rodov cvetnic sprošča v 
zrak alergeni cvetni prah, ki je pogosto 
vzrok za alergije dihalnih poti. Mešanica 
cvetnega prahu, kateremu smo 
izpostavljeni, se preko leta spreminja 
tako po sestavi vrst rastlin kot tudi 

zdravnika, s predpisanimi zdravili je 
bolezen obvladljiva. 

Ambrozija 
Ambrozija je enoletna rastlina. Obdobje 
v katerem kalijo semena se razteza od 
sredine marca pa do junija. najzgodnejše 
rastline začnejo cveteti že v juliju, 
cvetenje in s tem tudi pojavljanje 
cvetnega prahu v zraku, se zaključi s 
prvo slano v jeseni. Oprašuje jo veter. 
Enoletna produkcija cvetnega prahu ene 
rastline je ocenjena na 100 milijonov 
do 3 milijard zrn cvetnega prahu in je 
odvisna od velikosti rastline in pogojev 
v katerih rastlina raste. Zrna so majhna 
in dobro plovna, z vetrom se razpršijo 
na večja območja. Rezultati naših 
meritev so pokazali, da se je količina 
cvetnega prahu ambrozije običajno 
začela povečevati po 6. uri zjutraj, 
najvišje obremenitve so bile dosežene v 
dopoldanskem času, nato je obremenitev 
postopoma padala. tovrstna dnevna 
porazdelitev obremenitve zraka kaže na 
bližino vira cvetnega prahu.

Odstranjevanje rastlin ureja zakonodaja. 
Z Odredbo o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, 
lokalno zmanjšujemo obremenitev 
zraka s cvetnim prahom v času cvetenja 
rastlin, s preprečevanjem semenitve pa 

Zrna nekaterih vrst rastlin vsebujejo beljakovinske molekule 
(alergene), ki mnogim povzročajo zdravstvene težave – seneni 
nahod in alergijsko astmo.Cvetni prah v zraku

Le peščica rodov cvetnic sprošča v zrak alergeni cvetni prah, ki 
je pogosto vzrok za alergije dihalnih poti.

količinsko. Odvisna je predvsem od 
značilnosti lokalne flore in vremenskih 
razmer med cvetenjem. Rastline 
začnejo sproščati cvetni prah že 
zjutraj. Ko se dopoldne zrak segreva, 
se s toplim zrakom dvigajo tudi zrnca. 
Pozno popoldne, ko se zrak ohlaja, 
se s hladnejšim zrakom posedajo. 
Med sezono cvetenja rastlin v lepem 
vremenu in v rahlem vetru pričakujemo 
visoke obremenitve zraka. V vlažnem, 
deževnem vremenu in močnem vetru 
so obremenitve nizke in navadno ne 
povzročajo zdravstvenih težav.

Dnevni hod dveurnih 
koncentracij ambrozije

RECITE 
STOP 

ALERGIJI. 
UŽIVAJTE V NARAVI. 

STÉRIMAR™ STOP & PROTECT 
ALERGIJA
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Ars Pharmae, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000 Ljubljana  
T 080 87 66

NA VOLJO V LEKARNAH, SPECIALIZIRANIH 
PRODAJALNAH IN NA www.arspharmae.com. 

Ustavlja alergijo, ko so težave že tu! 

• Močno zmanjša izcedek iz nosu  
ter hitro olajša kihanje in srbenje.

• Odmaši nos in izboljša njegovo  
prehodnost.

• Unikaten film preprečuje prijemanje  
alergenov in obnavlja sluznico.

• Ne povzroča zaspanosti ali odvisnosti.

• Za otroke od 3. leta dalje in odrasle,  
za nosečnice in doječe matere.

STÉRIMAR™ STOP & PROTECT Alergija je 
popolnoma naraven in ne vsebuje konzervansov. 
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Zaradi nenormalnega ritma srca v 
votlinah te najpomembnejše mišice v 
telesu nastajajo strdki ali embolusi. Od 
tam lahko po krvi kadar koli odplavajo v 
kateri koli del telesa in zamašijo arterijo 
(v možganih, roki, nogi, ledvicah,  
črevesu …). Zaradi anatomskih 
značilnosti in bližine srca pa strdek 
najpogosteje odplavi v možgane, zaradi 
česar človek utrpi možgansko kap.

Možnost, da zaradi atrijske fibrilacije v 
srcu nastane strdek, ki ga lahko kadar 
koli odnese v druge organe, zlasti v 
možgane, ni odvisna od tega, koliko 
časa traja fibrilacija. Atrijska fibrilacija 
je lahko stalna, lahko pa jo človek 
zaznava le občasno, ta obdobja pa 
trajajo samo nekaj minut. Verjetnost 
oziroma možnost za možgansko kap je 
enaka v obeh primerih. Čeprav je atrijska 
fibrilacija stanje, ki prizadene večinoma 
starejše, pa nanjo in na njene zaplete 
niso imuni niti zelo mladi ljudje.

Preprečiti možgansko kap
Možganska kap je zelo težko stanje, saj 
v prvem mesecu po njej umre petina 
bolnikov, v letu dni še dodatna petina, 
visok odstotek pa jih trpi zaradi velike in 
trajne oviranosti. Z uspešnim takojšnjim 
zdravljenjem, denimo s trombolizo 
(topljenje strdkov) – vendar ne pozneje 
kot 4,5 ure po jasnem nastopu znakov 
in simptomov te bolezni – je mogoče 
preprečiti smrt, zmanjšati oviranost ali 
bolezen celo pozdraviti. Pri “običajni” 
možganski kapi, ki je posledica lokalne 
zamašitve katere od možganskih 
arterij, se možgani pogosto postopoma 
privajajo na vse slabši pretok krvi; žila 
se namreč oži daljši čas, ko nastopi 
zamašitev, pa so možgani veliko bolje 

za nastajanje strdkov in vseh možnih 
posledic.

Pri ljudeh, ki jim zdravnik potrdi atrijsko 
fibrilacijo, je seveda zelo pomembno 
preprečiti, da bi se v srcu naredil 
strdek. Posledice so lahko zelo težke, 
celo usodne, zato so bolniki poleg 
drugih ukrepov za obvladovanje te 
motnje srčnega ritma deležni tudi 
antikoagulantnega zdravljenja. Zlati 
standard tega zdravljenja je antagonist 
vitamina K (varfarin). toda ima varfarin 
številne pomanjkljivosti. Zdravilo ima 
ozko terapevtsko okno, saj morajo biti 
vrednosti InR med 2 in 3. Kot kaže 
praksa, je te vrednosti pogosto težko 
doseči, še težje pa vzdrževati. Poleg 
tega na njegovo delovanje vplivata 
hrana in pijača (bolnik se mora izogibati 
zeleni zelenjavi in sadju, alkoholnim 
pijačam in sadnim sokovom), zaradi 
česar zahteva dokaj strogo dieto. Če se 
bolnik pregreši, se lahko vrednosti InR 
hitro spremenijo, učinkovanje zdravila 
pa poruši. Vsi ljudje, ki se zdravijo z 
antagonistom vitamina K, morajo med 

MOŽgANSKA KAP 
– ZAPLET, KI SE gA 
NAJBOLJ BOJIMO
Atrijska fibrilacija za posameznika ni le neprijetna, saj ima občutek, da mu bo srce 
vsak hip skočilo iz prsnega koša. To stanje lahko povzroči tudi lepo število zapletov, 
med katerimi je najhujša možganska kap. To je seveda zelo resno zdravstveno stanje, 
ki si ga ne želi nihče, zdravniki pa si ga, bolj kot zdraviti, prizadevajo predvsem 
preprečiti. Besedilo: prim. mag. Viktor Švigelj, dr. med., nevrolog z Oddelka intenzivne nevrološke terapije Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo Nevrološke klinike v Ljubljani

zdravljenjem hoditi na redne in pogoste 
kontrolne preglede (marsikdo vse 
življenje potrebuje antikoagulantno 
zdravljenje), na katerih jim vsakič 
vzamejo kri. Povrhu ima zdravilo močne 
interakcije z drugimi zdravili, ki se 
presnavljajo skozi jetra.

Nova možnost zdravljenja
Vse našteto je za marsikoga zelo 
obremenjujoče. Ker je antikoagulantnega 
zdravljenja zaradi različnih vzrokov 
(večina operiranih na srcu zaradi 

pripravljeni na pomanjkanje kisika 
in hrane, zaradi česar utegnejo biti 
posledice milejše. Pri možganski kapi, 
ki je posledica atrijske fibrilacije in 
strdka, ki ga je nenadoma prineslo 
v možgane, pa so možgani in žile v 
njih povsem nepripravljeni na strdek. 
to je zanje veliko večji šok, zato so 
praviloma težje tudi posledice, poleg 
tega pa obstaja večja verjetnost za 
smrtni izid, težjo oviranost … Če pride 
do spontanega topljenja strdka v 
žili, kar je zelo redko, ali pa strdek le 
delno raztopijo z zdravilom in pride 
do vzpostavitve delnega pretoka v 
krvni žili, ki je bila zamašena, na tistem 
mestu pogosteje pride do krvavitve, kar 
imenujejo hemoragična transformacija 
(sekundarna hemoragična možganska 
kap). Zanimivo in presenetljivo je, da so 
razmere za ustvarjanje strdkov v srcu 
ustvarjene tudi takrat, ko se atrijsko 
fibrilacijo, ki je bila le prehodna motnja 
ritma srca, z zdravljenjem uredi in se 
srčni utrip normalizira, saj se je srce v 
času nerednega utripanja spremenilo do 
te mere, da so se vzpostavile razmere 

Po ocenah stroke je v Sloveniji 
približno trideset tisoč ljudi 
z atrijsko fibrilacijo, njihovo 
število pa ves čas narašča.

Atrijska fibrilacija je lahko stalna, lahko pa jo človek zaznava le 
občasno, ta obdobja pa trajajo samo nekaj minut.

zaklopk, ljudje z atrijsko fibrilacijo, z 
vensko trombozo, s pljučno embolijo, 
prehodno vsi, ki so imeli operacijo kolka 
ali kolena …), deležnih veliko ljudi, je 
razumljivo, da je bilo raziskovanje ves 
čas usmerjeno v prijaznejše oblike 
tovrstnega zdravljenja. Izsledki treh 
raziskav (RELY, ROcKEt in ARIStOtLE) 
pomenijo velik korak v to smer. 
Raziskovalci so primerjali antagonist 
vitamina K z antikoagulantnimi zdravili 
nove generacije. Izkazalo se je, da so 
nova oralna antikoagulantna zdravila pri 
preprečevanju zapletov atrijske fibrilacije 
veliko učinkovitejša od sedanjega 
zlatega standarda, torej varfarina, poleg 
tega prihaja do veliko manj zapletov, 
kot je denimo znotrajmožganska 
krvavitev. Iz študije RELY je razvidno, 
da je zdravilo dabigatran, ki je direktni 
inhibitor trombina, v višjem odmerku 
(2 x 150 mg) znatno učinkovitejše 
od varfarina, nižji odmerek (2 x 110 
mg) pa je enako učinkovit kot pri 
varfarinu (pri nekaterih bolnikih je 
treba predpisati nižji odmerek). Pri tem 
so se pokazale še nekatere druge, za 
bolnike nadvse pomembne prednosti, 
predvsem kar zadeva prijaznost in 
enostavnost zdravljenja. Ker nova 
zdravila ves čas ohranjajo enako 
raven zdravilne učinkovine v krvi, niso 
potrebne nenehne kontrole v ambulanti 

za antikoagulantno zdravljenje, odpade 
pa tudi neprijetno vsakokratno jemanje 
krvi. Morda najpomembnejše pa je da 
je tako možganskih kot vseh drugih 
krvavitev občutno manj kot pri jemanju 
antagonista vitamina K. Ob rezultatih 
omenjenih raziskav in klinične prakse 
se lahko vprašamo, ali bi danes, če 
bi varfarin šele poskušali vpeljati v 
zdravljenje, sploh bil odobren, če vemo, 
da povzroča kar za 70 odstotkov več 
krvavitev, kot jih dabigatran. S tem 
zdravilom se zdravi že zelo visok delež 
ljudi – in tudi v resničnem življenju, 
torej pri rutinski uporabi, je zapletov 
znatno manj. to je zlasti pomembno 
tudi v luči dejstva, da moramo prav 
vsak zaplet, vsako krvavitev, sporočiti v 
poseben register, medtem ko pri klasični 
antikoagulantni terapiji z varfarinom 
prenekaterega primera krvavitve nismo 
beležili nikjer, saj prijavljanje za taka 
“stara” zdravila ne velja. Vse to govori 
v prid široki uporabi nove generacije 
antikoagulantne terapije.

Poleg dobrih plati pa imajo zdravila 
nove generacije tudi slabšo. nimajo 
namreč protizdravila. to pomeni, 
da ni učinkovine, ki bi lahko hitro 
izničila njihov učinek, kar je nadvse 
pomembno, če bolnik potrebuje nujno 
operacijo ali če pride do krvavitve. 
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Zaradi nenormalnega ritma srca v 
votlinah te najpomembnejše mišice v 
telesu nastajajo strdki ali embolusi. Od 
tam lahko po krvi kadar koli odplavajo v 
kateri koli del telesa in zamašijo arterijo 
(v možganih, roki, nogi, ledvicah,  
črevesu …). Zaradi anatomskih 
značilnosti in bližine srca pa strdek 
najpogosteje odplavi v možgane, zaradi 
česar človek utrpi možgansko kap.

Možnost, da zaradi atrijske fibrilacije v 
srcu nastane strdek, ki ga lahko kadar 
koli odnese v druge organe, zlasti v 
možgane, ni odvisna od tega, koliko 
časa traja fibrilacija. Atrijska fibrilacija 
je lahko stalna, lahko pa jo človek 
zaznava le občasno, ta obdobja pa 
trajajo samo nekaj minut. Verjetnost 
oziroma možnost za možgansko kap je 
enaka v obeh primerih. Čeprav je atrijska 
fibrilacija stanje, ki prizadene večinoma 
starejše, pa nanjo in na njene zaplete 
niso imuni niti zelo mladi ljudje.

Preprečiti možgansko kap
Možganska kap je zelo težko stanje, saj 
v prvem mesecu po njej umre petina 
bolnikov, v letu dni še dodatna petina, 
visok odstotek pa jih trpi zaradi velike in 
trajne oviranosti. Z uspešnim takojšnjim 
zdravljenjem, denimo s trombolizo 
(topljenje strdkov) – vendar ne pozneje 
kot 4,5 ure po jasnem nastopu znakov 
in simptomov te bolezni – je mogoče 
preprečiti smrt, zmanjšati oviranost ali 
bolezen celo pozdraviti. Pri “običajni” 
možganski kapi, ki je posledica lokalne 
zamašitve katere od možganskih 
arterij, se možgani pogosto postopoma 
privajajo na vse slabši pretok krvi; žila 
se namreč oži daljši čas, ko nastopi 
zamašitev, pa so možgani veliko bolje 

za nastajanje strdkov in vseh možnih 
posledic.

Pri ljudeh, ki jim zdravnik potrdi atrijsko 
fibrilacijo, je seveda zelo pomembno 
preprečiti, da bi se v srcu naredil 
strdek. Posledice so lahko zelo težke, 
celo usodne, zato so bolniki poleg 
drugih ukrepov za obvladovanje te 
motnje srčnega ritma deležni tudi 
antikoagulantnega zdravljenja. Zlati 
standard tega zdravljenja je antagonist 
vitamina K (varfarin). toda ima varfarin 
številne pomanjkljivosti. Zdravilo ima 
ozko terapevtsko okno, saj morajo biti 
vrednosti InR med 2 in 3. Kot kaže 
praksa, je te vrednosti pogosto težko 
doseči, še težje pa vzdrževati. Poleg 
tega na njegovo delovanje vplivata 
hrana in pijača (bolnik se mora izogibati 
zeleni zelenjavi in sadju, alkoholnim 
pijačam in sadnim sokovom), zaradi 
česar zahteva dokaj strogo dieto. Če se 
bolnik pregreši, se lahko vrednosti InR 
hitro spremenijo, učinkovanje zdravila 
pa poruši. Vsi ljudje, ki se zdravijo z 
antagonistom vitamina K, morajo med 

MOŽgANSKA KAP 
– ZAPLET, KI SE gA 
NAJBOLJ BOJIMO
Atrijska fibrilacija za posameznika ni le neprijetna, saj ima občutek, da mu bo srce 
vsak hip skočilo iz prsnega koša. To stanje lahko povzroči tudi lepo število zapletov, 
med katerimi je najhujša možganska kap. To je seveda zelo resno zdravstveno stanje, 
ki si ga ne želi nihče, zdravniki pa si ga, bolj kot zdraviti, prizadevajo predvsem 
preprečiti. Besedilo: prim. mag. Viktor Švigelj, dr. med., nevrolog z Oddelka intenzivne nevrološke terapije Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo Nevrološke klinike v Ljubljani

zdravljenjem hoditi na redne in pogoste 
kontrolne preglede (marsikdo vse 
življenje potrebuje antikoagulantno 
zdravljenje), na katerih jim vsakič 
vzamejo kri. Povrhu ima zdravilo močne 
interakcije z drugimi zdravili, ki se 
presnavljajo skozi jetra.

Nova možnost zdravljenja
Vse našteto je za marsikoga zelo 
obremenjujoče. Ker je antikoagulantnega 
zdravljenja zaradi različnih vzrokov 
(večina operiranih na srcu zaradi 

pripravljeni na pomanjkanje kisika 
in hrane, zaradi česar utegnejo biti 
posledice milejše. Pri možganski kapi, 
ki je posledica atrijske fibrilacije in 
strdka, ki ga je nenadoma prineslo 
v možgane, pa so možgani in žile v 
njih povsem nepripravljeni na strdek. 
to je zanje veliko večji šok, zato so 
praviloma težje tudi posledice, poleg 
tega pa obstaja večja verjetnost za 
smrtni izid, težjo oviranost … Če pride 
do spontanega topljenja strdka v 
žili, kar je zelo redko, ali pa strdek le 
delno raztopijo z zdravilom in pride 
do vzpostavitve delnega pretoka v 
krvni žili, ki je bila zamašena, na tistem 
mestu pogosteje pride do krvavitve, kar 
imenujejo hemoragična transformacija 
(sekundarna hemoragična možganska 
kap). Zanimivo in presenetljivo je, da so 
razmere za ustvarjanje strdkov v srcu 
ustvarjene tudi takrat, ko se atrijsko 
fibrilacijo, ki je bila le prehodna motnja 
ritma srca, z zdravljenjem uredi in se 
srčni utrip normalizira, saj se je srce v 
času nerednega utripanja spremenilo do 
te mere, da so se vzpostavile razmere 

Po ocenah stroke je v Sloveniji 
približno trideset tisoč ljudi 
z atrijsko fibrilacijo, njihovo 
število pa ves čas narašča.

Atrijska fibrilacija je lahko stalna, lahko pa jo človek zaznava le 
občasno, ta obdobja pa trajajo samo nekaj minut.

zaklopk, ljudje z atrijsko fibrilacijo, z 
vensko trombozo, s pljučno embolijo, 
prehodno vsi, ki so imeli operacijo kolka 
ali kolena …), deležnih veliko ljudi, je 
razumljivo, da je bilo raziskovanje ves 
čas usmerjeno v prijaznejše oblike 
tovrstnega zdravljenja. Izsledki treh 
raziskav (RELY, ROcKEt in ARIStOtLE) 
pomenijo velik korak v to smer. 
Raziskovalci so primerjali antagonist 
vitamina K z antikoagulantnimi zdravili 
nove generacije. Izkazalo se je, da so 
nova oralna antikoagulantna zdravila pri 
preprečevanju zapletov atrijske fibrilacije 
veliko učinkovitejša od sedanjega 
zlatega standarda, torej varfarina, poleg 
tega prihaja do veliko manj zapletov, 
kot je denimo znotrajmožganska 
krvavitev. Iz študije RELY je razvidno, 
da je zdravilo dabigatran, ki je direktni 
inhibitor trombina, v višjem odmerku 
(2 x 150 mg) znatno učinkovitejše 
od varfarina, nižji odmerek (2 x 110 
mg) pa je enako učinkovit kot pri 
varfarinu (pri nekaterih bolnikih je 
treba predpisati nižji odmerek). Pri tem 
so se pokazale še nekatere druge, za 
bolnike nadvse pomembne prednosti, 
predvsem kar zadeva prijaznost in 
enostavnost zdravljenja. Ker nova 
zdravila ves čas ohranjajo enako 
raven zdravilne učinkovine v krvi, niso 
potrebne nenehne kontrole v ambulanti 

za antikoagulantno zdravljenje, odpade 
pa tudi neprijetno vsakokratno jemanje 
krvi. Morda najpomembnejše pa je da 
je tako možganskih kot vseh drugih 
krvavitev občutno manj kot pri jemanju 
antagonista vitamina K. Ob rezultatih 
omenjenih raziskav in klinične prakse 
se lahko vprašamo, ali bi danes, če 
bi varfarin šele poskušali vpeljati v 
zdravljenje, sploh bil odobren, če vemo, 
da povzroča kar za 70 odstotkov več 
krvavitev, kot jih dabigatran. S tem 
zdravilom se zdravi že zelo visok delež 
ljudi – in tudi v resničnem življenju, 
torej pri rutinski uporabi, je zapletov 
znatno manj. to je zlasti pomembno 
tudi v luči dejstva, da moramo prav 
vsak zaplet, vsako krvavitev, sporočiti v 
poseben register, medtem ko pri klasični 
antikoagulantni terapiji z varfarinom 
prenekaterega primera krvavitve nismo 
beležili nikjer, saj prijavljanje za taka 
“stara” zdravila ne velja. Vse to govori 
v prid široki uporabi nove generacije 
antikoagulantne terapije.

Poleg dobrih plati pa imajo zdravila 
nove generacije tudi slabšo. nimajo 
namreč protizdravila. to pomeni, 
da ni učinkovine, ki bi lahko hitro 
izničila njihov učinek, kar je nadvse 
pomembno, če bolnik potrebuje nujno 
operacijo ali če pride do krvavitve. 
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Hkrati pa imajo nova zdravila v takih 
primerih pomembno prednost, da se po 
prenehanju jemanja zelo hitro odstranijo 
iz telesa. Pri bolnikih, ki jih zdravijo z 
antikoagulantnimi zdravili, se kri strjuje 
veliko slabše, zaradi česar so v primeru 
hujših krvavitev v smrtni nevarnosti. 
Pred vsakim operativnim posegom, 
biopsijo, puljenjem zoba ipd. je treba 
za čas posega nujno izničiti učinek 
antikoagulantnega zdravila. Antagonist 
vitamina K ima takšno protizdravilo 
(vitamin K), nova zdravila pa ne, vendar 
za manjše posege zadošča, če bolnik 
pred tem izpusti en odmerek. Če je 
poseg nujen ali pa je predvidena velika 
operacija, je pri novih antikoagulantnih 
zdravilih možno izničiti njihovo delovanje, 
v skrajnem primeru tudi z dializo ali 
z nekaterimi drugimi protizdravili, kot 
je npr. protrombinski kompleks ali pa 
aktivirani faktor VII.

Klasična terapija bo vseeno ostala
na osnovi napisanega bi se najbrž 
vsakdo, ki mora jemati antagonist 
vitamina K, verjetno brez pomislekov 
odločil za novo zdravilo. Zdravniki, ki 
se ukvarjajo z zdravljenjem možganske 
kapi, v svoje smernice zapisali naslednje: 
če je bolnik, ki ima atrijsko fibrilacijo in 
jemlje antagonist vitamina K, urejen ter 
nima zapletov in težav, ni potrebe po 
menjavi zdravila. nova antikoagulantna 
zdravila tudi niso indicirana pri bolnikih z 
umetnimi zaklopkami.

Tromboliza rešuje življenja
Pri ishemični možganski kapi, ki je 
posledica strdka, je zelo uspešna 
metoda zdravljenja postopek 
raztapljanja strdka, imenovan 
tromboliza. Pri tem je pomembno, da 
bolnik dovolj hitro pride v center, ki 
je usposobljen za njegovo izvajanje. 
trombolizo je mogoče opraviti v 
štirih urah in pol od jasnega nastopa 

možganske kapi. ta postopek je možen 
tudi pri možganski kapi, ki je posledica 
strdka zaradi atrijske fibrilacije. 
Vendar obstaja določena omejitev, 
če je bolnik že na antikoagulantnem 
zdravljenju. Če pride bolnik, ki se zdravi 
z antagonistom vitamina K, mora biti 
njegov InR pod 1,7, sicer trombolize 
ne moremo opraviti. žal še ne vemo, ali 
bomo trombolizo lahko opravljali tudi 
pri ljudeh, ki se bodo zdravili s katerim 
od novih antikoagulantnih zdravil. 
Obstaja namreč možnost, da bolnik med 
postopkom zakrvavi (to je tudi stranski 
učinek zdravila, ki topi strdek pri 
trombolizi, vendar je zaplet zelo redek). 
toda če z določenimi laboratorijskimi 
testi potrdimo, da učinkov novega 
zdravila ob nastopu možganske kapi 
ni, pri takem bolniku lahko opravimo 
trombolizo, saj nam je na voljo test, 
s katerim lahko ocenimo delovanje 
novega antikoagulacijskega zdravila. to 
nam olajša odločitev za trombolitično 
zdravljenje, čeprav izgubimo nekaj časa 
za dodatne laboratorijske preiskave. Pri 
bolniku, ki je kandidat za trombolitično 
zdravljenje, še posebno, če je bil tudi 
na “starem” zdravilu, kot je varfarin, 
moramo pred dajanjem trombolize 
počakati na rezultat laboratorijske 
preiskave (v tem primeru InR), pri novih 
antikoagulantnih zdravilih pa je treba 
v primeru trombolize na rezultate 
podobnih preiskav strjevanja krvi 
trenutno počakati nekoliko dlje. InR 
namreč ne odraža njihove aktivnosti ali 
prisotnosti v krvi, zato ga ne moremo 
uporabiti kot kazalnika učinkovitosti 
strjevanja krvi.

Po ocenah stroke je v Sloveniji približno 
trideset tisoč ljudi z atrijsko fibrilacijo, 
njihovo število pa ves čas narašča. 
Vzroki niso povsem jasni, zagotovo 
pa jo je mogoče deloma pojasniti 
z boljšimi metodami odkrivanja in 
diagnosticiranja te bolezni. Dolga leta 
ljudi z atrijsko fibrilacijo niso dejavno 

iskali, zdaj pa ravnajo drugače, saj je 
prevladovalo mnenje strokovnjakov v 
svetu, da ni treba zdraviti prehodnih 
oblik atrijske fibrilacije ali uvesti 
antikoagulantnega zdravljenja (tudi 
zaradi pogostih zapletov, kot je 
možganska krvavitev zaradi jemanja 
varfarina), temveč le obvladovati 
motnjo srčnega ritma. Drugi razlog je 
bila težava pri odkrivanju teh bolnikov, 
kajti med kratkotrajnim pregledom v 
ambulanti pri bolniku pogosto ni bilo 
opaziti motenega srčnega ritma, saj 
je ta motnja, ki lahko traja samo nekaj 
minut, že izzvenela. Boljšo rešitev je 
omogočila prenosna naprava, ki jo 
je človek nosil 24 ur in ki je ves čas 
beležila njegov srčni utrip. toda tudi 
ta rešitev ni bila optimalna, saj se 
lahko zgodi, da srce v celem dnevu 
ne “zaplapola” niti enkrat. Zdaj je na 
voljo boljša rešitev: prenosna naprava, 
ki jo človek upravlja sam. Vsakič, ko 
začuti, da srce nepravilno utripa, 
pritisne na gumb, naprava posname 
EKG, posnetek pa se lahko tudi prek 
mobilnega telefona prenese v center, ki 
spremlja ta stanja. nato zdravnik preuči 
posnetke in ugotovi, ali gre za atrijsko 
fibrilacijo ali ne.

Pri ishemični možganski kapi, ki je posledica strdka, je zelo 
uspešna metoda zdravljenja postopek raztapljanja strdka, 
imenovan tromboliza.

Pri bolniku, ki je kandidat za 
trombolitično zdravljenje, 
še posebno, če je bil tudi 
na “starem” zdravilu, kot 
je varfarin, moramo pred 
dajanjem trombolize počakati 
na rezultat laboratorijske 
preiskave.
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  pri oslabljeni imunski odpornosti

  pri stresu in preobremenitvi z 
delom

  pri pomanjkanju vitalne energije

Za pomoč pri hitrejšem okrevanju.

NOVO

HITRA NARAVNA PODPORA PRI OKREVANJU 

brez stranskih učinkov

naravne sestavine

Dostava 
tudi na dom.

Dostava 
tudi na dom.

Recovenol in Cerebronal oglas 210x297mm+5mm 2020 Zdrave novice.indd   1 11/03/2020   14:31:46

Če pride bolnik, ki se zdravi z 
antagonistom vitamina K, mora 
biti njegov INR pod 1,7, sicer 
trombolize ne moremo opraviti.
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Hkrati pa imajo nova zdravila v takih 
primerih pomembno prednost, da se po 
prenehanju jemanja zelo hitro odstranijo 
iz telesa. Pri bolnikih, ki jih zdravijo z 
antikoagulantnimi zdravili, se kri strjuje 
veliko slabše, zaradi česar so v primeru 
hujših krvavitev v smrtni nevarnosti. 
Pred vsakim operativnim posegom, 
biopsijo, puljenjem zoba ipd. je treba 
za čas posega nujno izničiti učinek 
antikoagulantnega zdravila. Antagonist 
vitamina K ima takšno protizdravilo 
(vitamin K), nova zdravila pa ne, vendar 
za manjše posege zadošča, če bolnik 
pred tem izpusti en odmerek. Če je 
poseg nujen ali pa je predvidena velika 
operacija, je pri novih antikoagulantnih 
zdravilih možno izničiti njihovo delovanje, 
v skrajnem primeru tudi z dializo ali 
z nekaterimi drugimi protizdravili, kot 
je npr. protrombinski kompleks ali pa 
aktivirani faktor VII.

Klasična terapija bo vseeno ostala
na osnovi napisanega bi se najbrž 
vsakdo, ki mora jemati antagonist 
vitamina K, verjetno brez pomislekov 
odločil za novo zdravilo. Zdravniki, ki 
se ukvarjajo z zdravljenjem možganske 
kapi, v svoje smernice zapisali naslednje: 
če je bolnik, ki ima atrijsko fibrilacijo in 
jemlje antagonist vitamina K, urejen ter 
nima zapletov in težav, ni potrebe po 
menjavi zdravila. nova antikoagulantna 
zdravila tudi niso indicirana pri bolnikih z 
umetnimi zaklopkami.

Tromboliza rešuje življenja
Pri ishemični možganski kapi, ki je 
posledica strdka, je zelo uspešna 
metoda zdravljenja postopek 
raztapljanja strdka, imenovan 
tromboliza. Pri tem je pomembno, da 
bolnik dovolj hitro pride v center, ki 
je usposobljen za njegovo izvajanje. 
trombolizo je mogoče opraviti v 
štirih urah in pol od jasnega nastopa 

možganske kapi. ta postopek je možen 
tudi pri možganski kapi, ki je posledica 
strdka zaradi atrijske fibrilacije. 
Vendar obstaja določena omejitev, 
če je bolnik že na antikoagulantnem 
zdravljenju. Če pride bolnik, ki se zdravi 
z antagonistom vitamina K, mora biti 
njegov InR pod 1,7, sicer trombolize 
ne moremo opraviti. žal še ne vemo, ali 
bomo trombolizo lahko opravljali tudi 
pri ljudeh, ki se bodo zdravili s katerim 
od novih antikoagulantnih zdravil. 
Obstaja namreč možnost, da bolnik med 
postopkom zakrvavi (to je tudi stranski 
učinek zdravila, ki topi strdek pri 
trombolizi, vendar je zaplet zelo redek). 
toda če z določenimi laboratorijskimi 
testi potrdimo, da učinkov novega 
zdravila ob nastopu možganske kapi 
ni, pri takem bolniku lahko opravimo 
trombolizo, saj nam je na voljo test, 
s katerim lahko ocenimo delovanje 
novega antikoagulacijskega zdravila. to 
nam olajša odločitev za trombolitično 
zdravljenje, čeprav izgubimo nekaj časa 
za dodatne laboratorijske preiskave. Pri 
bolniku, ki je kandidat za trombolitično 
zdravljenje, še posebno, če je bil tudi 
na “starem” zdravilu, kot je varfarin, 
moramo pred dajanjem trombolize 
počakati na rezultat laboratorijske 
preiskave (v tem primeru InR), pri novih 
antikoagulantnih zdravilih pa je treba 
v primeru trombolize na rezultate 
podobnih preiskav strjevanja krvi 
trenutno počakati nekoliko dlje. InR 
namreč ne odraža njihove aktivnosti ali 
prisotnosti v krvi, zato ga ne moremo 
uporabiti kot kazalnika učinkovitosti 
strjevanja krvi.

Po ocenah stroke je v Sloveniji približno 
trideset tisoč ljudi z atrijsko fibrilacijo, 
njihovo število pa ves čas narašča. 
Vzroki niso povsem jasni, zagotovo 
pa jo je mogoče deloma pojasniti 
z boljšimi metodami odkrivanja in 
diagnosticiranja te bolezni. Dolga leta 
ljudi z atrijsko fibrilacijo niso dejavno 

iskali, zdaj pa ravnajo drugače, saj je 
prevladovalo mnenje strokovnjakov v 
svetu, da ni treba zdraviti prehodnih 
oblik atrijske fibrilacije ali uvesti 
antikoagulantnega zdravljenja (tudi 
zaradi pogostih zapletov, kot je 
možganska krvavitev zaradi jemanja 
varfarina), temveč le obvladovati 
motnjo srčnega ritma. Drugi razlog je 
bila težava pri odkrivanju teh bolnikov, 
kajti med kratkotrajnim pregledom v 
ambulanti pri bolniku pogosto ni bilo 
opaziti motenega srčnega ritma, saj 
je ta motnja, ki lahko traja samo nekaj 
minut, že izzvenela. Boljšo rešitev je 
omogočila prenosna naprava, ki jo 
je človek nosil 24 ur in ki je ves čas 
beležila njegov srčni utrip. toda tudi 
ta rešitev ni bila optimalna, saj se 
lahko zgodi, da srce v celem dnevu 
ne “zaplapola” niti enkrat. Zdaj je na 
voljo boljša rešitev: prenosna naprava, 
ki jo človek upravlja sam. Vsakič, ko 
začuti, da srce nepravilno utripa, 
pritisne na gumb, naprava posname 
EKG, posnetek pa se lahko tudi prek 
mobilnega telefona prenese v center, ki 
spremlja ta stanja. nato zdravnik preuči 
posnetke in ugotovi, ali gre za atrijsko 
fibrilacijo ali ne.

Pri ishemični možganski kapi, ki je posledica strdka, je zelo 
uspešna metoda zdravljenja postopek raztapljanja strdka, 
imenovan tromboliza.

Pri bolniku, ki je kandidat za 
trombolitično zdravljenje, 
še posebno, če je bil tudi 
na “starem” zdravilu, kot 
je varfarin, moramo pred 
dajanjem trombolize počakati 
na rezultat laboratorijske 
preiskave.

Pa
na

ke
a d

.o.
o.,

  
Sa

vs
ka

 ce
sta

 10
, 1

00
0 L

ju
bl

jan
a

MODRA ŠTEVILKA

Na osnovi najnovejših dognanj 
nevroznanstvenikov.

Vsebuje nootropne sestavine  
z dokazanim delovanjem na možgane:
  nukleotide, nizkomolekularne spojine, ki se 

nahajajo v celicah možganov in telesa

  sestavine za pomoč pri sintezi in presnovi  
živčnih impulzov

  močno potencirano mešanico 29 rastlinskih 
izvlečkov in sestavin, ki možganske celice 
ščitijo pred oksidativnim stresom

  kompleks B–vitaminov, omega-3, acetil 
L-karnitin, astaksantin in vitamin D

Prodajna mesta: Lekarne in specializirane trgovine.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob 
farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave. www.cerebronal.com

PosKrbitE za svojE možganE!

Za ZdraVe možgaNe iN  
VitalNo možgaNsko tkiVo!

NaravNo.

Brez 
straNskih 
učiNkov. 

Prodajna mesta: Lekarne in specializirane trgovine.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob 
farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.
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  fermentat kvasovk s 
proteini polifenoli in 
vlakninami

  vitamini: E, B2, B6, B12, 
A, D, folna kislina

  specifični nukleotidi

Telo ima povečane poTrebe po 
SpeCiFičniH HraniliH:

  beta-glukan 

  cink, selen

  kompleks 29 izvlečkov  
iz zdravju koristnih 
sadežev, zelenjave in 
zelišč

DOLGOTRAJNA FIZIČNA ALI  
PSIHIČNA IZČRPANOST,
IZGORELOST?

  za zmanjšanje utrujenosti,  
fizične izčrpanosti in izgorelosti

  za podporo pri okrevanju po 
boleznih in operacijah

  pri oslabljeni imunski odpornosti

  pri stresu in preobremenitvi z 
delom

  pri pomanjkanju vitalne energije

Za pomoč pri hitrejšem okrevanju.

NOVO

HITRA NARAVNA PODPORA PRI OKREVANJU 

brez stranskih učinkov

naravne sestavine

Dostava 
tudi na dom.

Dostava 
tudi na dom.

Recovenol in Cerebronal oglas 210x297mm+5mm 2020 Zdrave novice.indd   1 11/03/2020   14:31:46

Če pride bolnik, ki se zdravi z 
antagonistom vitamina K, mora 
biti njegov INR pod 1,7, sicer 
trombolize ne moremo opraviti.
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Če se celice v debelem črevesu ali danki 
začnejo nenadzorovano deliti, nastane 
tumor. tumorji so lahko benigni ali 
maligni. Benigni tumorji ne povzročajo 
večjih težav. Rastejo lokalno, ne zasevajo 
oziroma metastazirajo v druge dele 
telesa in se običajno po operativni 
odstranitvi ne ponovijo. Maligne tumorje 
debelega črevesa in danke imenujemo 
tudi rak debelega črevesa in danke 
ali kolorektalni rak. Rakave celice se 
razmnožujejo, prodirajo v okoliško tkivo 
in lahko prek krvi ali limfe zaidejo tudi v 
druge dele telesa, kjer nastanejo zasevki 
oziroma metastaze rakavega tkiva.

Rak debelega črevesa in danke 
je bolezen z visoko obolevnostjo 
in umrljivostjo. V Sloveniji na leto 

s stalnim prebivališčem v Sloveniji v 
starosti od 50 do 74 let. V program 
so vabljeni vsaki dve leti. Ko vabljene 
osebe dobijo na dom vabilo, s podpisom 
potrdijo svoje sodelovanje v programu. 
nato prejmejo na dom testni komplet 
za odvzem dveh vzorcev blata in ju v 
priloženi ovojnici pošljejo v centralno 
enoto za presejanje.

Čeprav vzroka za nastanek bolezni še ne 
poznamo, številne raziskave potrjujejo, 
da je rak debelega črevesa in danke 
posledica kombinacije medsebojnega 
delovanja dednih dejavnikov in vplivov 
okolja. Dejavniki tveganja so tisti 
dejavniki, ki povečajo verjetnost, da 
posameznik zboli zaradi raka. tako kot je 
kajenje dejavnik tveganja za razvoj raka 
na pljučih (in številnih drugih rakavih 
obolenj) in nezaščiteno izpostavljanje 
sončnim žarkom dejavnik tveganja za 
nastanek kožnega raka, je pojav raka 
na debelem črevesu in danki povezan z 
določenimi dejavniki tveganja. Verjetnost, 
da bi zboleli za rakom debelega črevesa 
in danke, dokazano povečajo:

Starost
Dejstvo, da je okoli 90 % bolnikov ob 
odkritju bolezni starejših od 50 let, 
postavlja starost na prvo mesto med 
dejavniki tveganja. Zato strokovnjaki 
v tem starostnem obdobju svetujejo 
diagnostične preglede in presejalne 
teste (glej diagnostične preiskave).

Vplivi okolja in nezdravo življenje 
(nezdrava prehrana, alkohol, kajenje)
tveganje za razvoj raka na debelem 
črevesu in danki poveča pretežno 
mesna in mastna hrana. Strokovnjaki 
svetujejo raznovrstno prehrano z veliko 
sadja in zelenjave, ki vsebuje veliko 
vlaknin. Vlaknine v črevesu v stiku s 
tekočino nabreknejo in vežejo nase 
številne škodljive snovi, ki jih zaužijemo 

IZOgNITE SE 
RAKU DEBELEgA 
ČREVESA IN DANKE
Debelo črevo in danka sta del prebavnega sistema. Tu poteka vsrkavanje hranil in 
tekočin, prav tako tudi izločanje prebavljenih in neprebavljenih snovi iz organizma. 
Debelo črevo zavzema daljši del v trebušni votlini, danka pa približno zadnjih 15 
centimetrov debelega črevesa. Besedilo: Meta Bricelj, višja medicinska sestra, Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke

ali nastanejo med prebavo; prebava in 
iztrebljanje pa se pospešita. Prehrana 
naj bo bogata z antioksidanti in vitamini 
A, c, D in E, selenom ter kalcijem, ki 
delujejo zaščitno.

nezdrav način življenja poveča tveganje 
za razvoj raka. Dovolj gibanja, normalna 
telesna teža ter izogibanje alkoholu 
in kajenju zmanjšujejo možnost, da bi 
zboleli za rakom na debelem črevesu 
in danki, seveda pa nas tak življenjski 
slog varuje tudi pred številnimi drugimi 
boleznimi.

Črevesni polipi
Polip je tkivna tvorba (rašča), ki raste 
iz črevesne stene ali stene danke. 
Strokovnjaki svetujejo odstranitev vseh 
polipov iz debelega črevesa in danke, 
saj rak skoraj vedno nastane iz polipa. 

zboli več kot 1300 ljudi. V Sloveniji 
je po pogostnosti pojavljanja prvi 
najpogostejši rak, če upoštevamo oba 
spola, in drugi najpogostejši vzrok smrti 
zaradi raka. Večinoma zbolevajo ljudje po 
60. letu, lahko pa se pojavi že prej. Rak 
debelega črevesa in danke je ozdravljiv, 
če je odkrit zgodaj, ko se še ni razširil iz 
črevesa drugod po telesu. Zato je zelo 
pomembno, da prepoznamo prve znake 
in simptome bolezni ter takoj poiščemo 
zdravniško pomoč.

Dejavniki tveganja
V Sloveniji že od 2009 teče organizirani 
Državni program presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih in rakavih 
sprememb na debelem črevesu in danki 
Svit. namenjen je vsem državljanom 

Kolonoskopijo opravljajo v 
bolnišnicah ali specialističnih 
gastroenteroloških 
ambulantah ter diagnostičnih 
centrih.

Nezdrav način življenja poveča 
tveganje za razvoj raka.

Čeprav vzroka za nastanek bolezni še ne poznamo, številne 
raziskave potrjujejo, da je rak debelega črevesa in danke 
posledica kombinacije medsebojnega delovanja dednih 
dejavnikov in vplivov okolja.

Majhni polipi pogosto ne povzročajo 
težav, redko krvavitev iz črevesa. Veliki 
polipi lahko povzročajo krče, bolečine 
v trebuhu, zaprtost, lahko celo zaporo 
črevesa).

Kronične vnetne črevesne bolezni 
(ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen)
Ulcerozni kolitis in crohnova bolezen 
sta najpogostejši kronični vnetni 
črevesni bolezni. Pri bolnikih z 
omenjenima boleznima, ki trajata več 
kot 12 let, je tveganje za razvoj raka 
povečano, zato je treba pogosteje 
opravljati diagnostične preiskave za 
odkrivanje raka na črevesu in danki (glej 
diagnostične preiskave).

Dedna obremenjenost
Ljudje, katerih sorodniki so zboleli za 
rakom debelega črevesa in danke, imajo 
večje tveganje za razvoj raka, in sicer 
1,5- do 2-krat večje.

Pri dednih oblikah raka, ki so sicer 
zelo redke in jih strokovno imenujemo 
družinska adenomatozna polipoza in 
dedni nepolipozni rak debelega črevesa, 
je tveganje še posebno veliko. Pogosteje 
obolevajo tudi bolnice, ki so v preteklosti 
zbolele za rakom na dojki in bolniki z 
družinsko dedno nagnjenostjo za razvoj 
raka na različnih organih (Lynchev 
sindrom).

Simptomi
V zgodnji fazi bolezen pogosto 
poteka brez znakov, zato je udeležba 
v presejalnem programu še toliko 
pomembnejša.

Znaki in simptomi bolezni so lahko: 
bolečine v trebuhu, napenjanje, vetrovi, 
spremembe v odvajanju blata (mehkejše 
ali trše blato, sprememba pogostnosti 
odvajanja, zaprtost, tanjše blato), kri na 
blatu ali črno blato, slabost in bruhanje. 
Glede na to, da je črevo dolg organ, 
so bolezenski znaki odvisni od tega, v 
katerem delu črevesa leži tumor. tumorji 
leve strani debelega črevesa lahko 
povzročajo krče, bolečine v trebuhu, 
kri na blatu ali črno blato, slabost in 
bruhanje ter izmenjavanje zaprtja z 
drisko. tumorji desne strani debelega 
črevesa pa povzročajo krče v trebuhu, 
izgubo telesne teže, redkeje spremembe 
pri odvajanju blata ali kri v blatu. tumorji 
v danki lahko povzročajo občutek polne 
danke, krvavitve iz danke, boleče krče, 
blato je lahko tanjše, širine svinčnika. 
Krvavitve lahko povzročajo slabokrvnost 
in z njo povezane klinične znake in 
simptome, kot so utrujenost, vrtoglavica 
in šumenje v ušesih, splošno slabo 
počutje ...

Večina omenjenih znakov in simptomov 
je povezana tudi z drugimi obolenji, 
kot so želodčna razjeda, žolčni kamni, 
hemoroidi ali prebavne težave po 
določeni hrani, zaradi česar veliko ljudi 
odlaša s pregledom.

Če omenjene težave trajajo dalj časa, 
je zelo pomembno, da obiščete svojega 
zdravnika!

Diagnostične preiskave
Raka na debelem črevesu in danki 
je mogoče ugotoviti z naslednjimi 
diagnostičnimi preiskavami:

Digitorektalni pregled
Pri pregledu lahko zdravnik z 
orokavičenim prstom otipa večino 
tumorjev spodnje polovice danke. V 
primeru suma na tumor zdravnik naroči 
nadaljnje preiskave.

Krvavitve lahko povzročajo slabokrvnost in z njo povezane 
klinične znake in simptome, kot so utrujenost, vrtoglavica in 
šumenje v ušesih, splošno slabo počutje.
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Če se celice v debelem črevesu ali danki 
začnejo nenadzorovano deliti, nastane 
tumor. tumorji so lahko benigni ali 
maligni. Benigni tumorji ne povzročajo 
večjih težav. Rastejo lokalno, ne zasevajo 
oziroma metastazirajo v druge dele 
telesa in se običajno po operativni 
odstranitvi ne ponovijo. Maligne tumorje 
debelega črevesa in danke imenujemo 
tudi rak debelega črevesa in danke 
ali kolorektalni rak. Rakave celice se 
razmnožujejo, prodirajo v okoliško tkivo 
in lahko prek krvi ali limfe zaidejo tudi v 
druge dele telesa, kjer nastanejo zasevki 
oziroma metastaze rakavega tkiva.

Rak debelega črevesa in danke 
je bolezen z visoko obolevnostjo 
in umrljivostjo. V Sloveniji na leto 

s stalnim prebivališčem v Sloveniji v 
starosti od 50 do 74 let. V program 
so vabljeni vsaki dve leti. Ko vabljene 
osebe dobijo na dom vabilo, s podpisom 
potrdijo svoje sodelovanje v programu. 
nato prejmejo na dom testni komplet 
za odvzem dveh vzorcev blata in ju v 
priloženi ovojnici pošljejo v centralno 
enoto za presejanje.

Čeprav vzroka za nastanek bolezni še ne 
poznamo, številne raziskave potrjujejo, 
da je rak debelega črevesa in danke 
posledica kombinacije medsebojnega 
delovanja dednih dejavnikov in vplivov 
okolja. Dejavniki tveganja so tisti 
dejavniki, ki povečajo verjetnost, da 
posameznik zboli zaradi raka. tako kot je 
kajenje dejavnik tveganja za razvoj raka 
na pljučih (in številnih drugih rakavih 
obolenj) in nezaščiteno izpostavljanje 
sončnim žarkom dejavnik tveganja za 
nastanek kožnega raka, je pojav raka 
na debelem črevesu in danki povezan z 
določenimi dejavniki tveganja. Verjetnost, 
da bi zboleli za rakom debelega črevesa 
in danke, dokazano povečajo:

Starost
Dejstvo, da je okoli 90 % bolnikov ob 
odkritju bolezni starejših od 50 let, 
postavlja starost na prvo mesto med 
dejavniki tveganja. Zato strokovnjaki 
v tem starostnem obdobju svetujejo 
diagnostične preglede in presejalne 
teste (glej diagnostične preiskave).

Vplivi okolja in nezdravo življenje 
(nezdrava prehrana, alkohol, kajenje)
tveganje za razvoj raka na debelem 
črevesu in danki poveča pretežno 
mesna in mastna hrana. Strokovnjaki 
svetujejo raznovrstno prehrano z veliko 
sadja in zelenjave, ki vsebuje veliko 
vlaknin. Vlaknine v črevesu v stiku s 
tekočino nabreknejo in vežejo nase 
številne škodljive snovi, ki jih zaužijemo 

IZOgNITE SE 
RAKU DEBELEgA 
ČREVESA IN DANKE
Debelo črevo in danka sta del prebavnega sistema. Tu poteka vsrkavanje hranil in 
tekočin, prav tako tudi izločanje prebavljenih in neprebavljenih snovi iz organizma. 
Debelo črevo zavzema daljši del v trebušni votlini, danka pa približno zadnjih 15 
centimetrov debelega črevesa. Besedilo: Meta Bricelj, višja medicinska sestra, Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke

ali nastanejo med prebavo; prebava in 
iztrebljanje pa se pospešita. Prehrana 
naj bo bogata z antioksidanti in vitamini 
A, c, D in E, selenom ter kalcijem, ki 
delujejo zaščitno.

nezdrav način življenja poveča tveganje 
za razvoj raka. Dovolj gibanja, normalna 
telesna teža ter izogibanje alkoholu 
in kajenju zmanjšujejo možnost, da bi 
zboleli za rakom na debelem črevesu 
in danki, seveda pa nas tak življenjski 
slog varuje tudi pred številnimi drugimi 
boleznimi.

Črevesni polipi
Polip je tkivna tvorba (rašča), ki raste 
iz črevesne stene ali stene danke. 
Strokovnjaki svetujejo odstranitev vseh 
polipov iz debelega črevesa in danke, 
saj rak skoraj vedno nastane iz polipa. 

zboli več kot 1300 ljudi. V Sloveniji 
je po pogostnosti pojavljanja prvi 
najpogostejši rak, če upoštevamo oba 
spola, in drugi najpogostejši vzrok smrti 
zaradi raka. Večinoma zbolevajo ljudje po 
60. letu, lahko pa se pojavi že prej. Rak 
debelega črevesa in danke je ozdravljiv, 
če je odkrit zgodaj, ko se še ni razširil iz 
črevesa drugod po telesu. Zato je zelo 
pomembno, da prepoznamo prve znake 
in simptome bolezni ter takoj poiščemo 
zdravniško pomoč.

Dejavniki tveganja
V Sloveniji že od 2009 teče organizirani 
Državni program presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih in rakavih 
sprememb na debelem črevesu in danki 
Svit. namenjen je vsem državljanom 

Kolonoskopijo opravljajo v 
bolnišnicah ali specialističnih 
gastroenteroloških 
ambulantah ter diagnostičnih 
centrih.

Nezdrav način življenja poveča 
tveganje za razvoj raka.

Čeprav vzroka za nastanek bolezni še ne poznamo, številne 
raziskave potrjujejo, da je rak debelega črevesa in danke 
posledica kombinacije medsebojnega delovanja dednih 
dejavnikov in vplivov okolja.

Majhni polipi pogosto ne povzročajo 
težav, redko krvavitev iz črevesa. Veliki 
polipi lahko povzročajo krče, bolečine 
v trebuhu, zaprtost, lahko celo zaporo 
črevesa).

Kronične vnetne črevesne bolezni 
(ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen)
Ulcerozni kolitis in crohnova bolezen 
sta najpogostejši kronični vnetni 
črevesni bolezni. Pri bolnikih z 
omenjenima boleznima, ki trajata več 
kot 12 let, je tveganje za razvoj raka 
povečano, zato je treba pogosteje 
opravljati diagnostične preiskave za 
odkrivanje raka na črevesu in danki (glej 
diagnostične preiskave).

Dedna obremenjenost
Ljudje, katerih sorodniki so zboleli za 
rakom debelega črevesa in danke, imajo 
večje tveganje za razvoj raka, in sicer 
1,5- do 2-krat večje.

Pri dednih oblikah raka, ki so sicer 
zelo redke in jih strokovno imenujemo 
družinska adenomatozna polipoza in 
dedni nepolipozni rak debelega črevesa, 
je tveganje še posebno veliko. Pogosteje 
obolevajo tudi bolnice, ki so v preteklosti 
zbolele za rakom na dojki in bolniki z 
družinsko dedno nagnjenostjo za razvoj 
raka na različnih organih (Lynchev 
sindrom).

Simptomi
V zgodnji fazi bolezen pogosto 
poteka brez znakov, zato je udeležba 
v presejalnem programu še toliko 
pomembnejša.

Znaki in simptomi bolezni so lahko: 
bolečine v trebuhu, napenjanje, vetrovi, 
spremembe v odvajanju blata (mehkejše 
ali trše blato, sprememba pogostnosti 
odvajanja, zaprtost, tanjše blato), kri na 
blatu ali črno blato, slabost in bruhanje. 
Glede na to, da je črevo dolg organ, 
so bolezenski znaki odvisni od tega, v 
katerem delu črevesa leži tumor. tumorji 
leve strani debelega črevesa lahko 
povzročajo krče, bolečine v trebuhu, 
kri na blatu ali črno blato, slabost in 
bruhanje ter izmenjavanje zaprtja z 
drisko. tumorji desne strani debelega 
črevesa pa povzročajo krče v trebuhu, 
izgubo telesne teže, redkeje spremembe 
pri odvajanju blata ali kri v blatu. tumorji 
v danki lahko povzročajo občutek polne 
danke, krvavitve iz danke, boleče krče, 
blato je lahko tanjše, širine svinčnika. 
Krvavitve lahko povzročajo slabokrvnost 
in z njo povezane klinične znake in 
simptome, kot so utrujenost, vrtoglavica 
in šumenje v ušesih, splošno slabo 
počutje ...

Večina omenjenih znakov in simptomov 
je povezana tudi z drugimi obolenji, 
kot so želodčna razjeda, žolčni kamni, 
hemoroidi ali prebavne težave po 
določeni hrani, zaradi česar veliko ljudi 
odlaša s pregledom.

Če omenjene težave trajajo dalj časa, 
je zelo pomembno, da obiščete svojega 
zdravnika!

Diagnostične preiskave
Raka na debelem črevesu in danki 
je mogoče ugotoviti z naslednjimi 
diagnostičnimi preiskavami:

Digitorektalni pregled
Pri pregledu lahko zdravnik z 
orokavičenim prstom otipa večino 
tumorjev spodnje polovice danke. V 
primeru suma na tumor zdravnik naroči 
nadaljnje preiskave.

Krvavitve lahko povzročajo slabokrvnost in z njo povezane 
klinične znake in simptome, kot so utrujenost, vrtoglavica in 
šumenje v ušesih, splošno slabo počutje.
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Ugotavljanje prisotnosti krvi v blatu 
(test okultne krvavitve ali hematest)
S hematestom v vzorcu blata ugotovijo 
prisotnost krvi, ki sicer ni vidna s 
prostim očesom. Kri lahko izvira iz 
tumorja ali predrakavega izrastka na 
sluznici (polip), lahko pa je posledica 
drugih obolenj prebavil. test torej 
ni specifičen, je pa edini presejalni 
test. Po 50. letu starosti ga v sklopu 
presejalnega programa Svit lahko vsak 
opravi na dve leti do 74. leta.

Endoskopski pregled spodnjega dela 
danke (rektoskopija)
Rektoskopija je preiskava z 
inštrumentom, ki se vstavi v danko in 
zdravniku omogoča pregled sluznice 
danke. Opravijo jo v bolnišnici ali 
specialističnih gastroenteroloških 
ambulantah in diagnostičnih centrih 
ter praviloma ni boleča. Če zdravnik pri 
rektoskopiji odkrije polip, je potrebna 
kolonoskopija.

Endoskopski pregled celotnega 
debelega črevesa in danke 
(kolonoskopija)
Kolonoskopija je endoskopska 
preiskava s kolonoskopom – upogljivo 
cevjo, sestavljeno iz številnih optičnih 
vlaken, prek katerih se slika črevesne 
notranjosti prenaša na televizijski 
monitor, ki omogoča pregled sluznice 
celotnega debelega črevesa in danke.

Kolonoskopijo opravljajo v bolnišnicah 
ali specialističnih gastroenteroloških 
ambulantah ter diagnostičnih centrih. 
Opravljajo jo zdravniki gastroenterologi 
ter abdominalni kirurgi (kirurgi, 
specializirani za kirurgijo trebušnih 
organov). Pred pregledom bolnik z 
ustreznimi odvajali izprazni in očisti 
črevo. Med kolonoskopijo lahko zdravnik 
odstranjuje tudi polipe v črevesu 
(polipektomija). Če pri preiskavi zdravnik 
opazi tumor, odvzame delček tkiva za 
preiskavo – opravi biopsijo. Odvzeto 

tkivo pregleda zdravnik patolog. 
Patohistološki izvid potrdi ali ovrže sum 
na raka.

Kolonoskopija velja za najzanesljivejšo 
diagnostično metodo, s katero lahko 
tumorje debelega črevesa in danke 
odkrijejo že zgodaj. Po 50. letu 
starosti naj bi jo opravili vsi. Kontrolne 
kolonoskopije naj bi opravljali na 5 let, 
bolniki z odkritimi polipi pa na 3 leta ali 
pogosteje, odvisno od patohistološkega 
izvida odstranjenih polipov.

Rentgensko slikanje

•	 Kontrastno rentgensko slikanje 
(irigografija)

Pred rentgenskim slikanjem je treba 
celotno črevo napolniti s posebnim 
kontrastnim sredstvom ali zrakom. tako 
postanejo tumorji vidni na rentgenski 
sliki.

•	 Rentgensko slikanje pljuč
Metodo uporabljajo predvsem za oceno 
razširjenosti bolezni v pljuča.

Druge diagnostične preiskave
Ultrazvok je izredno hitro mehansko 
nihanje, ki potuje v telo v obliki zelo 
kratkih valov in pri tem slabi predvsem 
zaradi vsrkanja v tkivo in neštetih 
odbojev. Odbito valovanje sprejema 
pretvornik. Ker zdravo tkivo absorbira 
in odbija valove drugače kakor tumor, 
to metodo lahko uporabljajo za 
prikaz tumorjev danke (endoluminalni 
ultrazvok). Za prikaz zasevkov in s 
tem za oceno razširjenosti bolezni pa 
uporabljajo ultrazvok trebuha.

Uporabljata se tudi računalniška 
tomografija (ct) in magnetna resonanca 
(MRI), predvsem za natančen prikaz 
obsega bolezni v mali medenici.

Stadiji bolezni
Po opravljenih preiskavah in pred 
zdravljenjem strokovnjaki določijo 
klinični stadij rakave bolezni, ki označuje 
razširjenost raka.

Multidisciplinarni konzilij (kirurg 
onkolog, internist onkolog in onkolog 
radioterapevt, po potrebi še zdravnik 
katere druge specializacije) na podlagi 
kliničnega stadija bolezni, starosti 
bolnika, njegovega splošnega stanja 
in pridruženih sočasnih bolezni določi 
najustreznejši način zdravljenja za 
posameznega bolnika.

V primeru operacije odstranjeni 
tumor in področne bezgavke pregleda 
patolog, oceni radikalnost operacije 
in določi patohistološki stadij bolezni. 
Multidisciplinarni konzilij se na osnovi 
teh podatkov odloči za morebitno 
dopolnilno zdravljenje (sistemsko 

Bolnike z rakom debelega črevesa in danke zdravijo lokalno z 
operacijo, obsevanjem ter sistemsko s kemoterapijo in tarčnimi 
zdravili.

Poskrbi za
dobro počutje, 
poskrbi zase. 

prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si 
in specializiranih prodajalnah LL Viva.
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kliničnega stadija bolezni, starosti 
bolnika, njegovega splošnega stanja 
in pridruženih sočasnih bolezni določi 
najustreznejši način zdravljenja za 
posameznega bolnika.

V primeru operacije odstranjeni 
tumor in področne bezgavke pregleda 
patolog, oceni radikalnost operacije 
in določi patohistološki stadij bolezni. 
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zdravljenje z zdravili z obsevanjem ali 
brez).

naravni razvoj rakov prebavil gre 
praviloma tako, da najprej vznikne 
lokalni tumor (t), ki se pozneje po 
limfnem sistemu širi v bezgavke (n 
= nodus), po krvnih žilah pa lahko 
metastazira (M) tudi v druge oddaljene 
organe.

na podlagi enovite in mednarodno 
sprejete klasifikacije tnM pri vsakem 
bolniku lahko ocenijo tako imenovani 
stadij bolezni, pri katerem na podlagi 
ocene lokalne (t), regionalne (n) in 
sistemske (M) razsežnosti ugotavljajo, 
koliko je bolezen napredovala.

Ocena stadija obolenja mora biti 
narejena pred začetkom zdravljenja. 
Od stadija je odvisen izbor zdravljenja, 
do določene mere pa omogoča tudi 
prognozo in potek bolezni.

I. tumor je omejen na črevesno sluznico 
ali mišično plast črevesne stene, 
vendar se ni razširil zunaj črevesa.

II. tumor je prerasel celotno steno 
črevesa, vendar se ni razširil v lokalne 
bezgavke (ob črevesu).

III. Rak se je razširil na lokalne bezgavke.
IV. Rak se je razširil v različne oddaljene 

organe (jetra, pljuča in druge organe).

Zdravljenje
Bolnike z rakom debelega črevesa 
in danke zdravijo lokalno z operacijo, 
obsevanjem ter sistemsko s 
kemoterapijo in tarčnimi zdravili. 
Praviloma je zdravljenje kombinirano, 
odvisno od stadija bolezni in bolnikovega 
splošnega zdravstvenega stanja.

•	 Lokalno zdravljenje

Kirurški poseg
Operacija (resekcija) predstavlja 
osnovo zdravljenja zgodnjih stadijev 
raka debelega črevesa in danke. tudi 
pri napredovalem raku debelega 
črevesa in danke je operacija večinoma 
priporočljiva, saj bi v nasprotnem 
primeru tumor lahko povzročil zaporo 
črevesa (ileus). Vrsta operacije je 
odvisna od lege tumorja na črevesu. Z 
operacijskim posegom kirurgi onkologi 
odstranijo primarni tumor skupaj z 
delom zdravega črevesa in pripadajočimi 
bezgavkami. Proste in zdrave konce 
črevesa zašijejo skupaj (anastomoza). 
Včasih je treba bolniku kirurško narediti 
odprtino med debelim črevesom in 
trebušno steno (kolostomija), skozi 
katero se prazni vsebina debelega 
črevesa v posebno vrečko. Odprtino 
imenujemo stoma. Lahko je začasna in jo 
kirurg onkolog pozneje zapre. Včasih pa 

je potrebna stalna stoma.

Bolnike z rakom danke operirajo s 
posebno kirurško tehniko, totalno 
mezorektalno ekscizijo ali tME. Po tME 
je število lokalnih ponovitev bolezni 
pomembno nižje kot pri operacijah 
s klasično tehniko. Ali bodo bolniki z 
rakom danke po operaciji imeli trajno 
stomo, je odvisno od lege tumorja in 
odgovora na zdravljenje pred operacijo. 
Jetra in pljuča sta organa, v katera rak 
debelega črevesa in danke najpogosteje 
zaseva. Pred operacijo jetrnih ali pljučnih 
zasevkov je večkrat potrebno sistemsko 
zdravljenje z zdravili, ki omogoča 
zmanjšanje velikosti zasevkov do te 
mere, da jih je nato v določenih primerih 
mogoče operirati.

Radioterapija – zdravljenje z 
obsevanjem
Radioterapija je obsevanje raka z 
visokoenergetskimi žarki, ki uničujejo 
rakave celice. Uporabljajo jo pri 
zdravljenju raka danke. Lokalno in/ali 
področno napredovalega raka danke 
zdravniki onkologi radioterapevti 
zdravijo večinoma s kombinacijo 
predoperativne radiokemoterapije, 
operacije in pooperativne kemoterapije. 
Druga možnost  pri določeni podskupini 
bolnikov je samo obsevanje z visokim 
odmerkom v zelo kratkem času, 
ki mu sledi  operacija (bodisi takoj 
po zaključenem obsevanju ali pa z 
odlogom, čez nekaj tednov). V zadnjih 
letih se pojavlja trend »manj je več«. V 
raziskavah se pri bolnikih s popolnim 
kliničnim odgovorom na zdravljenje 
izpušča operativni poseg ali pa je 
operacija manj obsežna (namesto 
klasične operacije kirurg opravi le lokalni 
izrez tumorja). Bolnik ima tako manj 
akutnih in kasneje kroničnih zapletov.

tumorjev, ki ležijo v debelem črevesu, 
praviloma ne obsevajo, ampak jih čim 
prej operativno odstranijo. Z obsevanjem 
lahko zmanjšajo tudi znake in simptome 
bolezni. ta način imenujemo paliativno 

obsevanje.

•	 Sistemsko zdravljenje z zdravili

Kemoterapija
Zdravljenje s kemoterapijo pomeni 
uničevanje rakavih celic s citostatiki – 
zdravili, ki zavirajo delitev rakavih celic. 
Razlika med operativnim posegom ali 
obsevanjem in kemoterapijo je v tem, 
da citostatiki s krvjo dosežejo tudi 
oddaljena področja, kjer se nahajajo 
zasevki. Zdravljenje poteka v ciklusih. 
Odmerku zdravila sledi čas počitka 
in nato se ciklus ponovi. navadno so 
ciklusi na dva do štiri tedne. citostatike 
največkrat uporabljajo v različnih 
kombinacijah. Večino citostatikov 
vbrizgajo intravensko v krvni obtok. 
Bolnik dobiva zdravilo v bolnišnici ali 
ambulantno. Obstaja tudi citostatik 
v obliki tablet. Bolnik se z njim lahko 
zdravi doma in pride na pregled v 
bolnišnico samo ob koncu ciklusa 
zdravljenja, kar je zanj udobneje, varneje 
in dodatno prispeva k boljši kakovosti 
življenja. Seveda pa je pri tovrstnem 
zdravljenju potrebno dobro sodelovanje 
bolnika in internista onkologa ali 
onkologa radioterapevta (kadar zdravila 
jemlje hkrati z obsevanjem).

Večina citostatikov poleg zaviranja 
delitve rakavih celic deluje tudi na 
zdrave, hitro deleče se celice v telesu in 
tako pogosto povzroča neželene učinke 
(glej neželeni učinki zdravljenja).

•	 Tarčno zdravljenje
Od 2004 se v zdravljenju raka debelega 
črevesa in danke uporabljajo tudi tarčna 
zdravila. ta uvajajo v metastatski obliki 
bolezni. Običajno jih uporabljajo v 
kombinaciji s kemoterapijo. ta zdravila 
delujejo selektivno samo na tumorske 
celice, in sicer tako, da zavrejo različne 
dejavnike (rastne dejavnike), ki so 
potrebni za rast tumorja. Ker delujejo 
samo na tumorske celice, na zdrave pa 
ne, so tudi neželeni učinki drugačni od 
tistih, ki jih povzroča kemoterapija.

Operacija 
(resekcija) 
predstavlja 
osnovo 
zdravljenja 
zgodnjih 
stadijev raka 
debelega 
črevesa in 
danke. 
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vbrizgajo intravensko v krvni obtok. 
Bolnik dobiva zdravilo v bolnišnici ali 
ambulantno. Obstaja tudi citostatik 
v obliki tablet. Bolnik se z njim lahko 
zdravi doma in pride na pregled v 
bolnišnico samo ob koncu ciklusa 
zdravljenja, kar je zanj udobneje, varneje 
in dodatno prispeva k boljši kakovosti 
življenja. Seveda pa je pri tovrstnem 
zdravljenju potrebno dobro sodelovanje 
bolnika in internista onkologa ali 
onkologa radioterapevta (kadar zdravila 
jemlje hkrati z obsevanjem).

Večina citostatikov poleg zaviranja 
delitve rakavih celic deluje tudi na 
zdrave, hitro deleče se celice v telesu in 
tako pogosto povzroča neželene učinke 
(glej neželeni učinki zdravljenja).

•	 Tarčno zdravljenje
Od 2004 se v zdravljenju raka debelega 
črevesa in danke uporabljajo tudi tarčna 
zdravila. ta uvajajo v metastatski obliki 
bolezni. Običajno jih uporabljajo v 
kombinaciji s kemoterapijo. ta zdravila 
delujejo selektivno samo na tumorske 
celice, in sicer tako, da zavrejo različne 
dejavnike (rastne dejavnike), ki so 
potrebni za rast tumorja. Ker delujejo 
samo na tumorske celice, na zdrave pa 
ne, so tudi neželeni učinki drugačni od 
tistih, ki jih povzroča kemoterapija.

Operacija 
(resekcija) 
predstavlja 
osnovo 
zdravljenja 
zgodnjih 
stadijev raka 
debelega 
črevesa in 
danke. 
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maščob in sladkorja. Priporočamo, da 
se v času praznikov ohrani zmernost 
tako pri mizi kot tudi že pred tem v 
trgovini. Uživajmo zmerne količine 
mesa in mesnih izdelkov (manj mastne, 
odstranjena vidna maščoba), manj 
mastnega mleka in mlečnih izdelkov, 

Pomembno se zavedati, da vsak dan ni 
praznik in da nekatera živila neugodno 
vplivajo na zdravje. To so energijsko 
bogata živila, z več maščob, sladkorja 
in soli, po načinu priprave pa predvsem 
ocvrta. Praviloma taka hrana vsebuje 
tudi manj vlaknin. Pogosto se prav taka 
živila najpogosteje pojavijo na naših 
krožnikih za praznike, zato jih uživajmo 
zmerno in uravnotežimo z zdravju 
prijaznimi izbirami.

Kljub temu se v povprečju še vedno 
vsak drugi odrasli čez leto prehranjuje 
pretežno nezdravo, več kot dve tretjini 
(70 %) prebivalcev, starih od 55 do 74 

praznične hrane, ki ima lep videz, vonj in 
okus, poveča naš tek. Tako kot zaužitje 
ene porcije zelenjave nima pozitivnih 
učinkov na zdravje, tudi enkraten obilni 
in prehransko manj ustrezen obrok ne 
bo imel večjih dolgoročnih posledic za 
zdravje. Izjema so lahko kratkotrajne 
prebavne težave (napenjanje, zaprtje, 
zgaga …), ki pa običajno minejo brez 
večjih zapletov. Poslabšajo se lahko tudi 
naše počutje, razpoloženje in storilnost. 
Praviloma lahko nastanejo nekoliko 
večje težave le v primeru večjega 
prenajedanja, neustrezne prehrane ali 
prevelikih odmerkov alkohola, zato 
moramo biti toliko zmerni, da jih sploh 
ne bo. Večjo pozornost pri prehrani med 
prazniki je treba nameniti bolnikom, ki 
se morajo držati predpisanega načina 
prehranjevanja. Nekatere tuje raziskave 
kažejo, da prehrana med prazniki lahko 
vpliva na povečanje telesne teže, v 
povprečju se zredimo za 1,5–2 kg. Zato 
je bolj pomembno, da praznični obrok  
poskušamo uravnotežiti že med dnevom, 
tako da si že zjutraj npr. privoščimo bolj 
lahek in uravnotežen zajtrk.

PAZITE NA PREHRANO - 
DA NE BO PEKLA ZGAGA
Zadnja leta raziskave v Sloveniji kažejo na nekatere ugodne trende na področju 
prehranjevanja. Kljub temu pa se v povprečju še vedno vsak drugi odrasli vse leto 
prehranjuje pretežno nezdravo, tri četrtine starejših prebivalcev ima prekomerno 
telesno težo ali so debeli, delež je nekoliko manjši pri mlajših odraslih, med 
mladostniki je takih nekaj manj kot tretjina. Besedilo: NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Tradicionalne praznične jedi težko 
spremenimo v »zdrave izbire« po 
recepturi. Vseeno pa smo lahko malce 
bolj zmerni tudi pri pripravi teh dobrot. 

let, ima prekomerno telesno težo, delež 
je nekoliko manjši pri mlajših odraslih. 
Zato se je pomembno zavedati, da ni 
vsak dan praznik in da nekatera živila 
neugodno vplivajo na zdravje. To so 
energijsko bogata živila, z veliko maščob, 
sladkorja in soli, po načinu priprave pa 
predvsem ocvrta. Praviloma taka hrana 
vsebuje tudi malo in vlaknin. Prav taka 
živila pa se najpogosteje pojavijo na 
naših krožnikih za praznike.

Slovenski prazniki so že pregovorno 
vezani na praznično obloženo mizo, 
pogostejše prenajedanje in opuščanje 
telesne dejavnosti. Pestra ponudba 

Uporaba prehranskih dopolnil, ki dokazano spodbujajo izločanje 
želodčne kisline, prebavnih encimov, ali pa krepijo naravno 
črevesno floro, je smiselna le v primeru indikacij.

Če pa do težav zaradi nezdravega prehranjevanja le pride 
oziroma jih lahko pričakujemo, potem lahko težave omilimo tako, 
da naslednji obrok načrtujemo kot lahek obrok z dovolj vlaknin 
in tekočine.

Za optimalno podporo zdravja 
je potrebno v svoj vsakodnevni 
življenjski slog vgraditi čim več 
pozitivnih dejavnikov zdravja, 
ki poleg prehrane vključujejo 
še redno telesno aktivnost, 
spanje in izogibanje škodljivim 
navadam. Velika noč je družinsko praznovanje, 

povezano z uživanjem prazničnih 
jedi, druga praznovanja pa imajo 
značilnosti množičnega veseljačenja, 
kjer se prav tako uživajo praznične 
jedi. Če recimo pečemo praznične 
sladice, bodimo zmerni pri dodajanju 

Zaviralci protonske črpalke so 
najučinkovitejša zdravila za 
zdravljenje zgage.
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je nekoliko manjši pri mlajših odraslih. 
Zato se je pomembno zavedati, da ni 
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sladkorja in soli, po načinu priprave pa 
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vsebuje tudi malo in vlaknin. Prav taka 
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pozitivnih dejavnikov zdravja, 
ki poleg prehrane vključujejo 
še redno telesno aktivnost, 
spanje in izogibanje škodljivim 
navadam. Velika noč je družinsko praznovanje, 

povezano z uživanjem prazničnih 
jedi, druga praznovanja pa imajo 
značilnosti množičnega veseljačenja, 
kjer se prav tako uživajo praznične 
jedi. Če recimo pečemo praznične 
sladice, bodimo zmerni pri dodajanju 

Zaviralci protonske črpalke so 
najučinkovitejša zdravila za 
zdravljenje zgage.
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Raziskave kažejo, da nestrokovno hujšanje, enolična prehrana ali 
določene izključitvene diete lahko celo škodijo zdravju.

sladkih in prazničnih jedi, poleg tega 
pa v obroke vključimo dovolj zelenjave, 
sadja, različne kaše ter izdelke iz 
polnovrednih žit, ki so vir zaščitnih 
snovi, hkrati pa tudi energijsko in 
hranilno uravnotežijo obrok. To pomeni, 
da imamo po že zaužitem obroku 
manjšo potrebo, da bi pojedli še kaj 
drugega. Paziti moramo tudi na pitje. 
Ne pretiravajmo s sladkanimi napitki, 
energijskimi pijačami in alkoholom.

Na zabave ali družinska srečanja 
ne hodimo lačni, temveč doma pred 
dogodkom pojejmo nekaj lahkega, 
začnimo že z uravnoteženim, lahkim 
zajtrkom. Torej, pomembna sta razmislek 
ter načrtovanje obrokov vnaprej, s 
čimer se izognemo prenajedanju. Ob 
tem pazimo tudi na velikost obrokov, 
izbirajmo manjše porcije, pri čemer si 

lahko pomagamo z manjšimi krožniki. 
Pred vsakim obrokom popijmo 
kozarec vode ali nesladkanega čaja, 
kar nas vsaj malo nasiti in odvrne od 
pretiranega uživanja hrane. Ne glede 
na skorajda pregovorno obvezno 
prisotnost tradicionalnih prazničnih jedi 
poskrbimo, da bo jedilnik kolikor se le da 
uravnotežen.

Če pa težave zaradi nezdravega 
prehranjevanja vseeno nastanejo oz. jih 
lahko pričakujemo, lahko težave omilimo 
tako, da naslednji obrok načrtujemo kot 
lahek obrok z dovolj vlaknin in tekočine. 
Izognimo se sladkorju in živilom iz 
bele moke, kavi, gaziranim pijačam, 
ocvrti in slani ter mastni hrani, ki lahko 
težave le še povečajo. Kozarec vode z 
žlico kisa ali limoninega soka običajno 
spodbudi prebavo in prebavne encime. 

Pomagamo si lahko tudi z ječmenovo 
juho, ki olajša prebavo. V primeru zaprtja 
so najboljši telesna dejavnost in hrana 
z veliko vlaknine ter uživanje tekočine. 
Zaužijemo lahko več surove zelenjave, 
lupinastega sadja in razredčenih sokov 
(npr. slivov, hruškov) ter jabolk. Uporaba 
prehranskih dopolnil, ki dokazano 
spodbujajo izločanje želodčne kisline, 
prebavnih encimov ali pa krepijo naravno 
črevesno floro, je smiselna le v primeru 
indikacij.

Na koncu pa lahko tudi opozorimo, da 
je praznično prenajedanje pogosto tudi 
motiv za poznejšo odločitev o hujšanju 
in različnih dietah. Raziskave kažejo, da 
nestrokovno hujšanje, enolična prehrana 
ali določene izključitvene diete lahko 
celo škodijo zdravju, zato praznike 
preživite z uravnoteženo prehrano in 
dnevno rekreacijo, da poznejše diete ne 
bodo potrebne. Raziskave so pokazale, 
da prazniki tako močno zaznamujejo 
naše prehranjevanje, da čez leto 
težje nadzorujemo telesno težo in se 
kljub vsemu posledično tudi zredimo. 
Dolgoročno to lahko vodi v debelost, 
ki pa ima lahko resne dejavnike za 
razvoj nekaterih kroničnih bolezni  (npr. 
sladkorne bolezni tipa 2, bolezni srca in 
ožilja). 
 
Spodbujanje stabilnosti telesne teže 
vse leto se izkaže za najbolj koristno 
strategijo. Za optimalno podporo zdravja 
je potrebno v svoj vsakodnevni življenjski 
slog vgraditi čim več pozitivnih 
dejavnikov zdravja, ki poleg prehrane 
vključujejo še redno telesno aktivnost, 
spanje in izogibanje škodljivim navadam. 
Ob tem pa je pomembno, da hrana ne 
postane sredstvo za samokaznovanje, 
ampak da v njej tudi uživamo – konec 
koncev je to tudi njen namen.

Črevesje je največji 
imunski organ  

80%  
imunskih celic je v 

črevesju

derm

Probiotik® Mikronutrijenti

Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, 00386.1.620 96 57, info@vivaderm.si, www.proimmun.si

NUTRIMMUN PROBIOTIKI IN MIKRONUTRIJENTI VISOKE NEMŠKE KAKOVOSTI: 
• Naravna odpornost na želodčno in žolčno kislino
• Veliko število “dobrih bakterij” se razmnožuje in aktivno deluje v  
 črevesju
• Niti eden od naših izdelkov nima nepotrebnih dodatkov
• Skrbimo za dobro sprejemanje tudi za občutljive uporabnike, kot  
 so alergiki in kronični bolniki
• Zato so naši izdelki brez glutena, laktoze, umutnih okusov barvil  
 in sladil.

V to ste lahko 100% prepričani.
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Na kratko o koencimu Q10 
Koencim Q10, ki ga imenujemo tudi 
koencim mladosti, je telesu lastna snov, 
ki se nahaja v vsaki človeški celici, v 
največjih koncentracijah pa je prisotna 
v najpomembnejših organih, kot so srce, 
jetra in ledvice. Vsestranska vloga Q10 
je bila že večkrat dokazana z različnimi 
študijami, največ raziskav pa je bilo 
narejenih prav na področju srca in ožilja. 
Ker notranja »proizvodnja« Q10 z leti 
močno upada, poleg starosti pa na 
nižje količine Q10 vplivajo tudi nezdrav 
življenjski slog in zdravila za zniževanje 
holesterola v krvi (statini), stroka 
priporoča njegovo dodajanje v obliki 
prehranskih dopolnil. Samo s prehrano 
namreč zelo težko nadomestimo 
primanjkljaj Q10. 

so tako različne neodvisne klinične 
študije dokazale, da ima v povprečju 
4-krat boljšo biorazpoložljivost oziroma 
absorpcijo v primerjavi z navadnim 
(maščobotopnim) koencimom Q10. 
V zadnji študiji pa so šli v Valensu še 
korak dlje in dokazali, da je prav njihov 
koencim Q10 najboljši na svetu! 

Prvi na svetu razbili mite o koencimu 
Q10 
Koencim Q10 se v telesu nahaja 
predvsem v obliki ubikinona (oksidirana) 
in ubikinola (reducirana oblika), pri 
čemer telo samo uravnava ravnotežje 
med njima. Dolgo časa je veljal »mit«, 
da naj bi bil ubikinol najboljša oblika 
koencima Q10 na svetu. Še več, trdili 
so celo, da se pri starejših osebah 
ubikinon ne more pretvarjati v ubikinol, 
s čemer naj bi bila okrnjena njegova 
antioksidativna vloga v telesu. Podjetje 
Valens pa je z najnovejšo študijo te mite 
ovrglo in dokazalo, da je ne glede na 
zaužito obliko koencim Q10 v kri prišel 
v reducirani obliki – tudi pri starejših, 
za katere sicer velja, da imajo oteženo 
absorpcijo hranil v prebavilih. Prehajanje 
ubikinona v ubikinol je torej potekalo 
povsem normalno, absorpcija Q10Vital® 
pa je bila tudi pri starejših boljša od 
navadnega koencima Q10. 

Quvital® na voljo v vseh lekarnah 
Prehranska dopolnila Quvital® so že več 
kot 10 let na voljo v vseh slovenskih 
lekarnah in nekaterih specializiranih 
trgovinah. Poleg klinično dokazane 
učinkovitosti jih odlikuje tudi dejstvo, 
da so na voljo tako v obliki kapsul kot 
tudi ustnih pršilih in sirupov, ki so za 
marsikoga prijetnejši in lažji za uživanje. 
Več o vodotopni obliki Q10 in izdelkih 
Quvital® najdete na www.valens.si, kjer 
jih v spletni trgovini lahko tudi naročite. 

NAJBOLJŠI KOENCIM 
Q10 NA SVETU 
IMAJO V VALENSU 
O koencimu Q10 in njegovi vsestranski vlogi na dan prihajajo vedno nova dognanja. 
Za to je zaslužno tudi slovensko podjetje Valens, ki je pred več kot 10 leti na trg 
lansiralo Quvital®, linijo vrhunskih prehranskih dopolnil s posebno, vodotopno 
obliko koencima Q10 z izboljšano absorpcijo. Z zadnjo študijo so v Valensu dosegli 
pomemben mejnik in med drugim dokazali, da je prav njihov Q10 najboljši na svetu. 

Besedilo: M. K. 

Slovenska inovacija s klinično 
dokazano odlično absorpcijo
navaden koencim Q10, ki ga pogosto 
vsebujejo prehranska dopolnila, je v 
osnovi maščobotopen, kar pomeni, 
da ga naše telo zelo težko »uporabi«. 
Ali poenostavljeno: večino običajnega 
koencima Q10 bo naše telo enostavno 
»odplaknilo«. Zato so slovenski 
znanstveniki razvili Q10Vital®, 
vodotopno obliko koencima Q10, ki 
omogoča bistveno boljšo absorpcijo 
v telesu. V tej obliki je potencial že 
pred več kot desetimi leti prepoznalo 
slovensko podjetje Valens in razvilo linijo 
vrhunskih prehranskih dopolnil Quvital®. 
Ker je v Valensu kvaliteta vedno na 
prvem mestu, ogromno energije vlagajo 
v klinične študije, s katerimi potrjujejo 
kakovost in zagotavljajo odlično 
uporabniško izkušnjo. Za Q10Vital® 

Slovensko podjetje Valens je prvo na svetu ovrglo mite o 
superiornosti ubikinola. Dokazali so, da človeško telo tudi pri 
starejših odraslih brez težav uravnava prehajanje ubikinona v 
ubikinol.
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KOPB je kronično obolenje dihal. 
Za bolezen so značilni kratka sapa, 
kroničen kašelj in povečano nastajanje 
sluzi in izpljunkov. Kajenje cigaret je 
najpogostejši vzrok obolevanja za 
KOPB. cigaretni dim škoduje vsem 
delom pljuč. Zaradi sprememb v sami 
sluznici v velikih sapnicah nastaja veliko 
sluzi, ki jo bolnik vsak dan izkašljuje. 
Govorimo o kroničnem bronhitisu. 
cigaretni dim poškoduje tudi male 
dihalne poti, katerih premer je manj kot 
3 mm. Zaradi vpliva cigaretnega dima 
se te brazgotinijo in zožijo – govorimo 
o bronhiolitisu. Poleg dihalnih poti so 
pri KOPB prizadeti tudi nežni pljučni 
mešički, kjer sicer kisik prehaja iz 
vdihovanega zraka v kri. Pljučni mešički 

Kakšne težave ima bolnik?
Bolnik kašlja predvsem zjutraj, lahko 
tudi čez dan. Številni sprejmejo kašelj 
kot običajen pojav kadilskega življenja, 
se zaradi tega ne vznemirjajo in zato 
tudi ne obiščejo zdravnika. Izpljunek 
je običajno bel ali prozoren. Med 
prebolevanjem nahoda ali zaradi okužbe 
z bakterijami pa izpljunek postane 
obilnejši in rumeno obarvan. Druga 
bolnikova težava je težka ali kratka 
sapa. ta se sprva pojavlja med fizičnim 
naporom, v napredujočih obdobjih 
bolezni pa tudi pri manjših fizičnih 
opravilih, pri opravljanju osebne higiene 
ali pozneje celo pri mirovanju. težko 
sapo, ki se sprva pojavlja le med fizičnim 
naporom, bolniki nemalokrat pripišejo 
slabi telesni pripravljenosti. 

Kadilce, ki redno kašljajo in imajo 
občutek težke ali kratke sape, 
opozarjamo, naj bodo do svojih težav 
pozorni in naj jih ne podcenjujejo. težave 
naj zaupajo svojemu zdravniku.

Kateri so vzroki za KOPB?
najpogostejši vzrok obolevanja za to 
boleznijo je kajenje. Zboli približno 20 
% kadilcev. Za zdaj ni znano, zakaj za 
KOPB zboli le del kadilcev. Med drugimi 
vzroki so še velika izpostavljenost prahu 
in kemikalijam (prah, dražljivci, dim), 
onesnažen zrak in dim, ki nastaja pri 
gorenju lesa. 

Zaradi KOPB v Sloveniji na leto umre od 
500 do 600 ljudi.

Kako postavimo diagnozo?
Za dokaz KOPB bolnikov opis 
bolezenskega stanja, tudi če smo še 
tako vešči ugotavljanja te bolezni, 

PRIKRITA IN 
NEOZDRAVLJIVA BOLEZEN 
KADILCEV – KOPB
Bolnik čuti pomanjkanje sape zgolj ob naporu, kasneje pa že med hojo po ravnem, 
med vsakodnevnimi opravili. Ko je diagnoza kronične obstruktivne bolezni pljuč 
vendarle postavljena, se zdravljenje začne nemudoma, vendar to le omili znake 
bolezni. Kronična obstruktivna bolezen pljuč je bolezen kadilcev. Pogostejša je pri 
ljudeh, starejših od 40 let in pri moških. Kar pri 90 odstotkih bolnikov s KOPB je 
vzrok dolgoletno kajenje. Le izjemoma jo povzročijo drugi dejavniki. Besedilo: doc. dr. Mihaelo Zidarn

ni dovolj. Za postavitev diagnoze je 
potrebna preiskava delovanja pljuč, ki se 
ji reče spirometrija. 

Spirometrija je preiskava, ki je stara 
več kot 150 let. namenjena je 
meritvam volumna zraka v pljučih, ki 
ga bolnik lahko izdihne po predhodnem 
maksimalnem vdihu – temu volumnu 
rečemo vitalna kapaciteta (Vc). Sočasno 
izmerimo tudi hitrost izdiha zraka, ki je 
pri KOPB zmanjšana. Izdih se podaljša, 
pretok zraka iz pljuč je upočasnjen. 
Volumen izdihanega zraka v prvi sekundi 
forsiranega izdiha je imenovan FEV1. 
Strokovno podaljšanemu izdihu zraka 
pravimo obstrukcija. Odčitek rezultata 
sodobnih aparatov – spirometrov – je 
enostaven, preiskava je neboleča in 
končana v desetih minutah, na podlagi 
rezultata pa postavimo pravilno 
diagnozo – KOPB in težavnostno stopnjo 
te bolezni, ki bolnika spremlja vse 
življenje in narekuje ustrezno zdravljenje.

Kakšne so možnosti zdravljenja?
Osnovna zdravila pri zdravljenju KOPB 
so bronhodilatatorji. to so zdravila, ki 
jih bolniki vdihujejo in služijo širjenju 
dihalnih poti. Med seboj se razlikujejo 
po načinu in trajanju delovanja, zato 
jih predpisujemo tudi v kombinacijah. 
nekatera od teh zdravil bolniki 
prejemajo redno, vsak dan, druga pa 
samo po potrebi, pri težavah z dihanjem. 
ta zdravila delujejo hitro in tako bolniku 
olajšajo težave z dihanjem takrat, ko 
so najizrazitejše. Pri tistih bolnikih, 
ki imajo pljučno funkcijo okrnjeno za 
več kot polovico in se jim bolezensko 
stanje večkrat poslabša, v terapijo 
predpisujemo tudi protivnetna zdravila 
– kortikosteroide. tudi ta zdravila 
bolniki prejemajo v inhalacijski obliki, 
kar pomeni, da jih vdihujejo. Izjemnega 
pomena je, da zdravila prejemajo 
pravilno. 

Pri bolnikih se poslabšanje bolezni 
kaže tudi kot oteženo dihanje in 

propadajo, med njimi pa nastajajo 
votlinice – govorimo o emfizemu. 
Prostori, zapolnjeni z zrakom, so lahko 
tudi večji – emfizemske bule. Opisane 
spremembe vodijo v napredujočo zaporo 
dihal, ki pa ni odpravljiva. Spremembe 
na pljučih so trajne. Iz vnetih bronhijev 
se izločajo določene molekule (snovi, 
ki sicer sodelujejo pri vnetju v pljučih), 
ki prek krvi preidejo v telesna tkiva in 
sprožijo propadanje mišic. Bolnik hujša in 
postane nemočen.

Bolniki s KOPB pogosto zbolijo za 
depresijo.
Po zdaj veljavni doktrini KOPB delimo 
glede stanja obolelosti na štiri stopnje: 
blag, zmeren, težek in zelo težek KOPB.

Sčasoma srce tega ne zmore več in začne »popuščati«, kar se 
kaže v nastajanju oteklin (tipično) okoli gležnjev in golenice.

Za bolezen so značilni kratka sapa, kroničen kašelj in povečano 
nastajanje sluzi in izpljunkov.

Osnovna zdravila pri 
zdravljenju KOPB so 
bronhodilatatorji.

izrazitejše izkašljevanje. to se zgodi 
ob prebolevanju virusne ali bakterijske 
okužbe dihal. V tem primeru bolnike 
zdravimo z ustreznimi antibiotiki, takrat 
bolnik pogosteje vdihuje zdravila za 
širjenje dihalnih poti. Pri bolnikih, ki 
imajo pljučno funkcijo že pomembno 
zmanjšano, v takih primerih v krvi 
primanjkuje kisika. take bolnike zdravimo 
v bolnišnici. 

Včasih je poslabšanje bolezni tako hudo, 
da jih moramo zdraviti na intenzivnem 
oddelku. Zaradi hude okvare pljuč se 
v bolnikovi krvi hitro kopiči ogljikov 
dioksid, zaradi česar postane bolnikova 
zavest motena. tak bolnik je življenjsko 

ogrožen, zato mu v sapnik vstavimo 
posebno cevko in ga priključimo na 
aparat za umetno predihavanje pljuč – 
ventilator. Bolnik je v takem stanju na 
intenzivnem oddelku zdravljen več dni; 
v tem času z usmerjenim zdravljenjem 
poskušamo odpraviti vzrok, ki je privedel 
do tako hudega poslabšanja bolezni.

Kako preprečimo napredovanje 
bolezni?
Opustitev kajenja pri bolniku s 
KOPB je edini ukrep, ki prepreči hitro 
napredovanje upada pljučne funkcije. 
Škoda, ki je že nastala na pljučih, pa 
je nepopravljiva. Z zdravili le lajšamo 
bolnikove težave.
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KOPB je kronično obolenje dihal. 
Za bolezen so značilni kratka sapa, 
kroničen kašelj in povečano nastajanje 
sluzi in izpljunkov. Kajenje cigaret je 
najpogostejši vzrok obolevanja za 
KOPB. cigaretni dim škoduje vsem 
delom pljuč. Zaradi sprememb v sami 
sluznici v velikih sapnicah nastaja veliko 
sluzi, ki jo bolnik vsak dan izkašljuje. 
Govorimo o kroničnem bronhitisu. 
cigaretni dim poškoduje tudi male 
dihalne poti, katerih premer je manj kot 
3 mm. Zaradi vpliva cigaretnega dima 
se te brazgotinijo in zožijo – govorimo 
o bronhiolitisu. Poleg dihalnih poti so 
pri KOPB prizadeti tudi nežni pljučni 
mešički, kjer sicer kisik prehaja iz 
vdihovanega zraka v kri. Pljučni mešički 

Kakšne težave ima bolnik?
Bolnik kašlja predvsem zjutraj, lahko 
tudi čez dan. Številni sprejmejo kašelj 
kot običajen pojav kadilskega življenja, 
se zaradi tega ne vznemirjajo in zato 
tudi ne obiščejo zdravnika. Izpljunek 
je običajno bel ali prozoren. Med 
prebolevanjem nahoda ali zaradi okužbe 
z bakterijami pa izpljunek postane 
obilnejši in rumeno obarvan. Druga 
bolnikova težava je težka ali kratka 
sapa. ta se sprva pojavlja med fizičnim 
naporom, v napredujočih obdobjih 
bolezni pa tudi pri manjših fizičnih 
opravilih, pri opravljanju osebne higiene 
ali pozneje celo pri mirovanju. težko 
sapo, ki se sprva pojavlja le med fizičnim 
naporom, bolniki nemalokrat pripišejo 
slabi telesni pripravljenosti. 

Kadilce, ki redno kašljajo in imajo 
občutek težke ali kratke sape, 
opozarjamo, naj bodo do svojih težav 
pozorni in naj jih ne podcenjujejo. težave 
naj zaupajo svojemu zdravniku.

Kateri so vzroki za KOPB?
najpogostejši vzrok obolevanja za to 
boleznijo je kajenje. Zboli približno 20 
% kadilcev. Za zdaj ni znano, zakaj za 
KOPB zboli le del kadilcev. Med drugimi 
vzroki so še velika izpostavljenost prahu 
in kemikalijam (prah, dražljivci, dim), 
onesnažen zrak in dim, ki nastaja pri 
gorenju lesa. 

Zaradi KOPB v Sloveniji na leto umre od 
500 do 600 ljudi.

Kako postavimo diagnozo?
Za dokaz KOPB bolnikov opis 
bolezenskega stanja, tudi če smo še 
tako vešči ugotavljanja te bolezni, 

PRIKRITA IN 
NEOZDRAVLJIVA BOLEZEN 
KADILCEV – KOPB
Bolnik čuti pomanjkanje sape zgolj ob naporu, kasneje pa že med hojo po ravnem, 
med vsakodnevnimi opravili. Ko je diagnoza kronične obstruktivne bolezni pljuč 
vendarle postavljena, se zdravljenje začne nemudoma, vendar to le omili znake 
bolezni. Kronična obstruktivna bolezen pljuč je bolezen kadilcev. Pogostejša je pri 
ljudeh, starejših od 40 let in pri moških. Kar pri 90 odstotkih bolnikov s KOPB je 
vzrok dolgoletno kajenje. Le izjemoma jo povzročijo drugi dejavniki. Besedilo: doc. dr. Mihaelo Zidarn

ni dovolj. Za postavitev diagnoze je 
potrebna preiskava delovanja pljuč, ki se 
ji reče spirometrija. 

Spirometrija je preiskava, ki je stara 
več kot 150 let. namenjena je 
meritvam volumna zraka v pljučih, ki 
ga bolnik lahko izdihne po predhodnem 
maksimalnem vdihu – temu volumnu 
rečemo vitalna kapaciteta (Vc). Sočasno 
izmerimo tudi hitrost izdiha zraka, ki je 
pri KOPB zmanjšana. Izdih se podaljša, 
pretok zraka iz pljuč je upočasnjen. 
Volumen izdihanega zraka v prvi sekundi 
forsiranega izdiha je imenovan FEV1. 
Strokovno podaljšanemu izdihu zraka 
pravimo obstrukcija. Odčitek rezultata 
sodobnih aparatov – spirometrov – je 
enostaven, preiskava je neboleča in 
končana v desetih minutah, na podlagi 
rezultata pa postavimo pravilno 
diagnozo – KOPB in težavnostno stopnjo 
te bolezni, ki bolnika spremlja vse 
življenje in narekuje ustrezno zdravljenje.

Kakšne so možnosti zdravljenja?
Osnovna zdravila pri zdravljenju KOPB 
so bronhodilatatorji. to so zdravila, ki 
jih bolniki vdihujejo in služijo širjenju 
dihalnih poti. Med seboj se razlikujejo 
po načinu in trajanju delovanja, zato 
jih predpisujemo tudi v kombinacijah. 
nekatera od teh zdravil bolniki 
prejemajo redno, vsak dan, druga pa 
samo po potrebi, pri težavah z dihanjem. 
ta zdravila delujejo hitro in tako bolniku 
olajšajo težave z dihanjem takrat, ko 
so najizrazitejše. Pri tistih bolnikih, 
ki imajo pljučno funkcijo okrnjeno za 
več kot polovico in se jim bolezensko 
stanje večkrat poslabša, v terapijo 
predpisujemo tudi protivnetna zdravila 
– kortikosteroide. tudi ta zdravila 
bolniki prejemajo v inhalacijski obliki, 
kar pomeni, da jih vdihujejo. Izjemnega 
pomena je, da zdravila prejemajo 
pravilno. 

Pri bolnikih se poslabšanje bolezni 
kaže tudi kot oteženo dihanje in 

propadajo, med njimi pa nastajajo 
votlinice – govorimo o emfizemu. 
Prostori, zapolnjeni z zrakom, so lahko 
tudi večji – emfizemske bule. Opisane 
spremembe vodijo v napredujočo zaporo 
dihal, ki pa ni odpravljiva. Spremembe 
na pljučih so trajne. Iz vnetih bronhijev 
se izločajo določene molekule (snovi, 
ki sicer sodelujejo pri vnetju v pljučih), 
ki prek krvi preidejo v telesna tkiva in 
sprožijo propadanje mišic. Bolnik hujša in 
postane nemočen.

Bolniki s KOPB pogosto zbolijo za 
depresijo.
Po zdaj veljavni doktrini KOPB delimo 
glede stanja obolelosti na štiri stopnje: 
blag, zmeren, težek in zelo težek KOPB.

Sčasoma srce tega ne zmore več in začne »popuščati«, kar se 
kaže v nastajanju oteklin (tipično) okoli gležnjev in golenice.

Za bolezen so značilni kratka sapa, kroničen kašelj in povečano 
nastajanje sluzi in izpljunkov.

Osnovna zdravila pri 
zdravljenju KOPB so 
bronhodilatatorji.

izrazitejše izkašljevanje. to se zgodi 
ob prebolevanju virusne ali bakterijske 
okužbe dihal. V tem primeru bolnike 
zdravimo z ustreznimi antibiotiki, takrat 
bolnik pogosteje vdihuje zdravila za 
širjenje dihalnih poti. Pri bolnikih, ki 
imajo pljučno funkcijo že pomembno 
zmanjšano, v takih primerih v krvi 
primanjkuje kisika. take bolnike zdravimo 
v bolnišnici. 

Včasih je poslabšanje bolezni tako hudo, 
da jih moramo zdraviti na intenzivnem 
oddelku. Zaradi hude okvare pljuč se 
v bolnikovi krvi hitro kopiči ogljikov 
dioksid, zaradi česar postane bolnikova 
zavest motena. tak bolnik je življenjsko 

ogrožen, zato mu v sapnik vstavimo 
posebno cevko in ga priključimo na 
aparat za umetno predihavanje pljuč – 
ventilator. Bolnik je v takem stanju na 
intenzivnem oddelku zdravljen več dni; 
v tem času z usmerjenim zdravljenjem 
poskušamo odpraviti vzrok, ki je privedel 
do tako hudega poslabšanja bolezni.

Kako preprečimo napredovanje 
bolezni?
Opustitev kajenja pri bolniku s 
KOPB je edini ukrep, ki prepreči hitro 
napredovanje upada pljučne funkcije. 
Škoda, ki je že nastala na pljučih, pa 
je nepopravljiva. Z zdravili le lajšamo 
bolnikove težave.
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Kako naj živi oseba s KOPB ali samim 
emfizemom?
1. najpomembneje je, da posameznik 
čimprej popolnoma preneha kaditi 
cigarete. Opustitev kajenja dolgoročno 
prinese večje pozitivne učinke na pljučno 
funkcijo kot zdravila. 

2. Kar najbolj naj se izogiba okužbam 
(virusnim, bakterijskim). Priporočamo 
redno letno cepljenje proti gripi in 
občasno proti pnevmokoku. Hkrati 
je pomembno, da oseba ne jemlje 
antibiotikov, če ne gre dokazano za 
bakterijsko okužbo, saj (pre)pogosta 
uporaba antibiotikov povečuje 
odpornost bakterij. Izogibati se mora 
zaprtim javnim prostorom v času 
epidemij viroz, predvsem v hladnih 
mesecih. 

3. Zaželeno je, da izvaja posebne dihalne 
vaje, vaje za izkašljevanje in krepitev 
dihalnih mišic. Dihalne mišice so zelo 
pomemben del dihalnega sistema. 
Z rednimi vajami za njihovo krepitev 
(demonstrirajo jih fizioterapevti) 
zmanjšamo občutek težke sape in 
izboljšamo učinek izkašljanja nabrane 
sluzi v bronhijih. 

4. Predpisuje se redna telesna aktivnost. 
Dokazano je, da zmerna telesna vadba 
izboljša pljučno funkcijo in telesno 
zmogljivost. Hujše stopnje bolezni 
namreč poleg dihalnih mišic pomembno 
prizadenejo tudi preostale mišice telesa. 
Osebe s KOPB so tako vse manj fizično 
aktivne, manj se gibljejo na svežem 
zraku in so bolj podvržene okužbam. ne 
smemo zanemariti tudi socialnega vidika 
– skrb za fizično kondicijo in druženje 
z ljudmi sta dejavnika, ki bistveno 
zmanjšujeta možnost pojava depresije, ki 
je pri hujših stopnjah bolezni pogosta in 

pomembno vpliva na kakovost življenja. 
Vsekakor se je pred začetkom vadbe 
priporočljivo posvetovati z zdravnikom.

4. Priporočljivo je skrbeti za kakovostno 
prehrano. Kronični pljučni bolniki so 
nagnjeni k hujšanju, kar je slabo. življenje 
oseb s KOPB, ki imajo podpovprečno 
težo, je krajše od tistih z normalno težo. 
Hujša se namreč tudi v mišice, ki so, kot 
že vemo, zelo pomembne za dihanje. V 
veliko pomoč pri izbiri prave hrane in 
ustrezne kalorične vrednosti živil so 
nam lahko dietetiki.

Ali kdaj tudi operiramo?
Operacije se pri osebah s KOPB/
emfizemom izvajajo izjemoma. Pri zelo 
napredovanih/hudih oblikah bolezni 
pride v poštev odstranitev dela pljuč, ki 
najbolj moti pravilno izmenjavo plinov. 

Pri bolnikih, mlajših od 60 let, ki 
preživljajo zelo hudo stopnjo bolezni in 
so izčrpali že vse možnosti zdravljenja, 
se lahko presadi eno ali obeh pljučni 
krili.

Kaj pomeni TZKD? Kdaj jo uvedemo?
tZKD je kratica za trajno zdravljenje s 
kisikom na domu. to pomeni, da osebi z 
napredovano obliko KOPB/emfizema, pri 

kateri kljub zdravilom ni dovolj kisika v 
krvi (zasičenost – saturacija nižja od 90 
%), predpišemo aparat – koncentrator 
za kisik. ta s pomočjo električne energije 
ustvarja zrak z večjo koncentracijo 
kisika, kot je v običajnem zraku. Bolnik 
ta obogateni zrak vdihava prek tanke 
gumijaste cevke in nastavka za nos. 
Za učinkovito zdravljenje (podaljšanje 
preživetja) je aparat treba uporabljati 
vsaj 17 ur na dan – vso noč in večino 
dneva.

Kaj pa srce pri KOPB?
Ko bolezen napreduje in se prek pljuč 
v kri absorbira vse manj kisika, se žile, 
ki sodelujejo v srčno-pljučnem obtoku, 
zadebelijo. Posledica je povišan pritisk 
krvi v njih, kar postopoma vedno bolj 
obremeni desno stran srca, ki mora ta 
pritisk premagovati. Sčasoma srce tega 
ne zmore več in začne »popuščati«, kar 
se kaže v nastajanju oteklin (tipično) 
okoli gležnjev in golenice. Otekanje nog 
je torej znak, da je kot posledica KOPB 
prizadeto tudi srce. 

Kje in kolikokrat naj bo bolnik 
nadzorovan pri osebnem zdravniku in 
specialistu?
natančno je to težko predpisati. 
Diagnozo praviloma postavi specialist 
pulmolog, pogostnost pregledov pa 
v nadaljevanju najbolj določa stopnja 
bolezni. Če je ta blage ali srednje 
hude stopnje in bolnik jemlje ustrezna 
zdravila, zadostuje en pregled na leto. 
Opravi ga osebni zdravnik, ki v primeru 
suma na hitro napredovanje bolezni 
bolnika napoti k specialistu.

Ob ugotovitvi hude/zelo hude stopnje 
bolezni pa so potrebni pogostejši 
pregledi – na pol leta ali še pogosteje, v 
primeru nenadnega poslabšanja zaradi 
okužbe ali suma na pomanjkanje kisika 
pa napotitev k specialistu.

Diagnozo praviloma postavi 
specialist pulmolog, 
pogostnost pregledov pa v 
nadaljevanju najbolj določa 
stopnja bolezni.

TZKD je kratica za trajno 
zdravljenje s kisikom na domu.

Pri zelo napredovanih/hudih oblikah bolezni pride v poštev 
odstranitev dela pljuč, ki najbolj moti pravilno izmenjavo plinov.
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Kdaj izbrati ultrazvočno preiskavo 
prsi?
Ultrazvok izberemo kot prvo preiskavo 
za opredelitev tistih sprememb pri 
ženski, ki si jih otipa sama ali jih otipa 
zdravnik. Ker je ženska do 50. leta 
starosti v obdobju, ko je struktura dojk 
gosta, jo z mamografijo ne moremo 
zadovoljivo oceniti, saj je slabše 
pregledna. Glede na pravice ZZZS v 
Sloveniji ženski pripada prva slikovna 
preiskava mamografija, vendar šele od 
50. leta starosti vsaki dve leti. Čeprav 
nekatere druge države priporočajo 
preventivne preiskave že po 40. letu 
starosti, ostaja tako imenovana DORA 
- Državni program odkrivanja raka 
dojk, nespremenjen. tako za vse mlajše 
ženske, ki bi želele opraviti preiskave, ni 
poskrbljeno. Znano je, da si ženska otipa 
spremembo dojke, ko je velika približno 
1 cm. Če je taka sprememba rakava, je 
velikokrat bolezen že razširjena, torej 
ne v začetni fazi, ko bi bilo zdravljenje 
lažje, manj obsežno in bolj učinkovito. 

sprememba. Pomembno je, da preiskavo 
opravi s posebno linearno ultrazvočno 
sondo posebej za to usposobljen 
radiolog ali ginekolog z ustrezno licenco.
 
Kaj moramo vedeti, da se pravilno 
pripravimo na pregled?
Posebne priprave na preiskavo niso 
potrebne. Če ima ženska, ki se odloči 
za ultrazvočno preiskavo dojk, že 
mamografske ali ultrazvočne izvide 
in slike, naj jih prinese s sabo za 
primerjavo. Sicer pa velja pravilo, da 
pri ženskah, ki še imajo menstruacijo, 
preiskavo izvajamo 8. do 10. dan 
ciklusa, torej takrat, ko svetujemo 
tudi samopregledovanje vsak mesec. 
Preiskovanka sleče zgornja oblačila in 
med preiskavo leži na hrbtu, po navadi 
z dvignjenimi rokami. Zdravnik pregleda 
vsako dojko posebej, se pogovori 
in razloži ultrazvočni izvid in izda 
priporočila za sledenje.

ULTRAZVOK DOJK 
- IZOgNITE SE 
NEgOTOVOSTI
Rak na dojkah je najpogostejši rak pri ženskah. V državah razvitega sveta in tudi 
v Sloveniji vsako leto na novo zboli več kot 120 bolnic na 10.000 žensk. In vendar 
imamo zdravstveni sistem, ki nam omogoča redno sledenje dojk šele od 50. leta 
starosti. Kaj lahko storimo zase pred tem? Besedilo: Prim. Darija Strah, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

Znano je, da ultrazvočna preiskava lahko 
odkrije začetne faze rakavega obolenja, 
velike nekaj milimetrov. temu primerno 
je zdravljenje lažje in bolj uspešno. 
Poleg mlajših žensk, ki bi želele opraviti 
ultrazvočno preiskavo preventivno, ali 
tistih, ki so si zatipale neko spremembo, 
ki je prej ni bilo, ultrazvočno preiskavo 
priporočamo kot dodatni pregled 
za opredelitev tipljivih zatrdlin ob 
normalni ali nepregledni mamografiji. 
Ultrazvočna preiskava dojk je koristna 
tudi za razjasnitev pri mamografiji vidnih 
nepravilnosti, ki jih ne moremo natančno 
opredeliti. Po 40., še posebej po 50. letu 
je struktura dojke manj gosta in bolj 
pregledna z mamografijo. V teh letih 
je ultrazvok koristen kot dopolnilna 
metoda, ne more pa zamenjati 
mamografije. Zato je priporočljivo, da 
opravimo obe preiskavi.
 
Ali je ultrazvočna preiskava prsi 
nevarna?
Pri UZ-preiskavi ni ionizirajočega 
žarčenja in jo lahko neomejeno 
ponavljamo, priporočamo jo pri 
nosečnicah in mlajših ženskah.
 
Kaj ugotavljamo z ultrazvočno 
preiskavo?
UZ-preiskava je zelo natančna za 
razlikovanje cist, gostih struktur in tudi 
precej natančna za razlikovanje žleznih 
struktur od drugih sprememb, kot so 
normalne vezivne strukture, fascije, 
mišice, maščobno tkivo. Ugotavljamo 
več benignih stanj, kot so fibrocistične 
spremembe, fibroadenome, ciste, 
stanja po poškodbah in ostale, manj 
pogoste spremembe. Seveda smo vedno 
pozorni, ali se morda v tkivu dojke, ki 
je strukturno živahen organ, skriva 
morebitna začetna rakava ali rakava 

Pazite da ob pregledu na dojko 
ne pritiskate trdo.

Pri UZ-preiskavi ni 
ionizirajočega žarčenja in jo 
lahko neomejeno ponavljamo, 
priporočamo jo pri nosečnicah 
in mlajših ženskah.



41

intimno

40 Spremljajte nas na       Zdrave novice- že 10 let z vami 

Ali se zavedate, da smo ženske v 
toplejših mesecih še posebej dovzetne 
tudi za vaginalna vnetja? Ste tudi ve 
med tistimi, ki so jim prijetne trenutke 
med poletnim dopustom pokvarili 
srbečica, izcedek in pekoča nožnica? ne 
gre le za to, da je poleti več priložnosti 
za okužbe intimnih predelov, ker se več 
in bolj sproščeno družimo, plavamo v 
bazenih, uporabljamo skupne sanitarije 
v kampih... tudi brez zunanjih okužb se 
vaginalna vnetja v toplejših mesecih 
pogosteje pojavljajo. takrat je namreč 
ozračje pregreto, bolj se potimo, naši 
intimni predeli so bolj vlažni in topli. to 
pa so idealni pogoji za razrast glivic.

nosečnicah, pri ženskah, ki prejemajo 
oralna kontracepcijska sredstva z visoko 
dozo estrogena, in sladkornih bolnicah 
s slabše uravnanim nivojem sladkorja v 
krvi. normalno nožnično floro pa lahko 
poruši tudi stresno življenje, psihične 
težave, spremembe okolja, nošenje 
oprijetih oblačil in spodnjega perila iz 
umetnih tkanin, vlažne kopalke, izpiranje 
ali draženje nožnice z neustreznim 
lubrikantom, uporaba odišavljenih 
dnevnih vložkov, uporaba dišečih mil, 
robčkov, dezodorantov v področju 
genitalij ter prekomerno umivanje 
genitalij, ki je lahko zelo škodljivo, saj 
se s tem lahko izpere naravna nožnična 
flora.

Kdaj si lahko pomagamo sami?
Glivično okužbo nožnice lahko zdravite 
same, če vam je takšno okužbo že 
v preteklosti potrdil ginekolog in 
dobro poznate njene značilnosti. V 
tem primeru si lahko pomagate z 
zdravili za zdravljenje glivičnih okužb 
s klotrimazolom, ki zavirajo sintezo 
spojine (ergosterol), ki je nujna za 
preživetje gliv in z antiseptiki. Zdravila 
so na voljo v obliki vaginalnih tablet, ki 
si jih ponoči vstavite v nožnico, ali pa v 
obliki vaginalne kreme, ki jo nanašate 

INTIMNE TEŽAVE SO 
POgOSTEJŠE KOT SE ZDI 
Intimna nega je nedvomno eden od temeljev zdravja vsakega človeka. Pri ženskah je 
še posebej pomembna tudi zaradi posebnih anatomskih značilnosti, saj so sečila in 
nožnica blizu zadnjika, kar poveča možnost okužb. Besedilo: Petra Šauperl

na prizadeti del. Uporaba teh izdelkov 
se med menstruacijo odsvetuje, prav 
tako sočasna uporaba tampona. Glivične 
okužbe se namreč najpogosteje začnejo 
teden dni pred menstruacijo, zato je 
pomembno, da se začnete zdraviti dovolj 
zgodaj, da lahko pred menstruacijo 
zdravljenje končate. Ker vaginalne 
tablete ali krema lahko vplivajo na 
prepustnost kondomov in diafragme, 
pazite, da v času jemanja uporabljate 
druge vrste zaščito.

Preventiva 
ne pretiravajte s prhanjem in uporabo 
penečih kopeli, parfumiranih mil 
in dezodorantov. Za intimno nego 
uporabljajte mila s pH, ki ohranjajo 
naravno kislost nožnice. Okužba pogosto 
izvira iz črevesa, zato se po odvajanju 
blata obrišite od spredaj proti zadnjični 
odprtini. Glivice se rade zadržujejo v 
toplem in vlažnem okolju, zato ne nosite 
tesno oprijetih hlač, vlažnih kopalk in 
sintetičnega perila, ki ne prepušča zrak. 
Še posebej je to pomembno v poletnih 
mesecih, ko je aktualno kopanje v morju 
in bazenih.

Bistvena sta zdrav življenjski slog in 
zgodnje prepoznavanje znakov vnetja. 
V prehrani se predvsem izogibajte 
alkoholu, kofeinu in enostavnim 

Glivično vnetje
Pri glivičnem vnetju je izcedek iz 
nožnice povečan; po videzu najpogosteje 
spominja na skuto, je bele barve in brez 
vonja. Ob tem se običajno pojavljata 
srbenje in neprijeten občutek v nožnici in 
zunanjem spolovilu, ki sta pogosto tudi 
pordela in otečena. Lahko se pojavlja 
tudi pekoč občutek med uriniranjem in 
spolnim odnosom.

Razlikujemo med enostavnimi in 
zapletenimi oblikami vulvovaginalne 
kandidiaze.

Enostavne oblike se pojavljajo občasno 
in jih v 85 % povzroči candida albicans. 
Pri tej obliki je klinična slika blaga.

Pri zapletenih oblikah se vulvovaginalna 
kandidiaza ponavlja tudi več kot štirikrat 
na leto. Klinična slika je izrazitejša, 
običajno ob hudi rdečini, otekanju in 
srbenju pride do razvoja ranic. Obolenje 
najpogosteje povzročajo candida 
tropicalis ali candida glabrata. Kot 
zapletena glivična vnetja se obravnava 
tudi vnetja pri nosečnicah, sladkornih 
bolnicah s slabo uravnanim nivojem 
sladkorja v krvi in ženskah z oslabljenim 
imunskim sistemom.

Zakaj pride do glivičnih vnetij?
Do vnetij pride zaradi različnih razlogov, 
katerih posledica je sprememba kislega 
okolja v nožnici.

Pogosto je vzrok uporaba antibiotikov, 
zaradi katerih se zniža koncentracija 
laktobacilov v nožnici, posledično 
pade pH, čemur sledi razrast glivic. 
Večja verjetnost glivične okužbe je pri 
bolnicah, ki imajo oslabljen imunski 
sistem, to so na primer ženske na 
terapiji s kortikosteroidi ali HIV-pozitivne. 
Vnetje je pogostejše tudi po menopavzi, 
zlasti pri ženskah, ki uporabljajo 
hormonsko nadomestno zdravljenje, pri 

Pri zapletenih oblikah se vulvovaginalna kandidiaza ponavlja tudi 
več kot štirikrat na leto.

ogljikovim hidratom (sladkor, bela 
moka, kruh, testenine). Smotrno jih je 
zamenjati s polnovredno moko, proseno 
kašo, rižem ali koruzo. Med živila, 
ki dokazano pomagajo v boju proti 
glivici kandidi, sodijo stročnice, zelena 
zelenjava, agrumi, sirotka in fermentirani 
mlečni izdelki. Priporočljivo je uživanje 
zelenega čaja in uporaba začimb, kot so 

origano, peteršilj, ingver, česen in čebula. 
Slednji nam pomagajo zmanjševati vpliv 
v organizmu prisotne kandide.

Predvsem pa ne pozabimo na stres, ki 
v mnogih primerih kroji naše življenje in 
vpliva na naše zdravje. Res je, težko se 
ga je znebiti, zato se ga  naučimo vsaj 
obvladovati! 

Pri glivičnem vnetju je izcedek 
iz nožnice povečan; po videzu 
najpogosteje spominja na 
skuto, je bele barve in brez 
vonja.

Glivično okužbo nožnice lahko 
zdravite same, če vam je 
takšno okužbo že v preteklosti 
potrdil ginekolog in dobro 
poznate njene značilnosti.

KOLOREX®,
ODGOVOR NARAVE NA INTIMNA VNETJA
Bakterijsko ravnovesje je pomembnejše za vaše zdravje, kot 
se morda zavedate. Zelišče z Nove Zelandije ponuja naraven 
način za vzdrževanje naravnega ravnovesja. Naravna linija 
KOLOREX® z izvlečkom horopita

Kontakt: www.stirias.si; 02 250 0136 | Prodajna mesta: Lekarne, specializirane trgovine ter Sanolabor

®,

Ovule
Dodatek pri zdravljenju glivičnih bolezni 
materničnega vratu in vaginalne sluznice

Krema za intimno nego
Dodatek pri zdravljenju glivičnih bolezni 
materničnega vratu in vaginalne sluznice
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Ali se zavedate, da smo ženske v 
toplejših mesecih še posebej dovzetne 
tudi za vaginalna vnetja? Ste tudi ve 
med tistimi, ki so jim prijetne trenutke 
med poletnim dopustom pokvarili 
srbečica, izcedek in pekoča nožnica? ne 
gre le za to, da je poleti več priložnosti 
za okužbe intimnih predelov, ker se več 
in bolj sproščeno družimo, plavamo v 
bazenih, uporabljamo skupne sanitarije 
v kampih... tudi brez zunanjih okužb se 
vaginalna vnetja v toplejših mesecih 
pogosteje pojavljajo. takrat je namreč 
ozračje pregreto, bolj se potimo, naši 
intimni predeli so bolj vlažni in topli. to 
pa so idealni pogoji za razrast glivic.

nosečnicah, pri ženskah, ki prejemajo 
oralna kontracepcijska sredstva z visoko 
dozo estrogena, in sladkornih bolnicah 
s slabše uravnanim nivojem sladkorja v 
krvi. normalno nožnično floro pa lahko 
poruši tudi stresno življenje, psihične 
težave, spremembe okolja, nošenje 
oprijetih oblačil in spodnjega perila iz 
umetnih tkanin, vlažne kopalke, izpiranje 
ali draženje nožnice z neustreznim 
lubrikantom, uporaba odišavljenih 
dnevnih vložkov, uporaba dišečih mil, 
robčkov, dezodorantov v področju 
genitalij ter prekomerno umivanje 
genitalij, ki je lahko zelo škodljivo, saj 
se s tem lahko izpere naravna nožnična 
flora.

Kdaj si lahko pomagamo sami?
Glivično okužbo nožnice lahko zdravite 
same, če vam je takšno okužbo že 
v preteklosti potrdil ginekolog in 
dobro poznate njene značilnosti. V 
tem primeru si lahko pomagate z 
zdravili za zdravljenje glivičnih okužb 
s klotrimazolom, ki zavirajo sintezo 
spojine (ergosterol), ki je nujna za 
preživetje gliv in z antiseptiki. Zdravila 
so na voljo v obliki vaginalnih tablet, ki 
si jih ponoči vstavite v nožnico, ali pa v 
obliki vaginalne kreme, ki jo nanašate 

INTIMNE TEŽAVE SO 
POgOSTEJŠE KOT SE ZDI 
Intimna nega je nedvomno eden od temeljev zdravja vsakega človeka. Pri ženskah je 
še posebej pomembna tudi zaradi posebnih anatomskih značilnosti, saj so sečila in 
nožnica blizu zadnjika, kar poveča možnost okužb. Besedilo: Petra Šauperl

na prizadeti del. Uporaba teh izdelkov 
se med menstruacijo odsvetuje, prav 
tako sočasna uporaba tampona. Glivične 
okužbe se namreč najpogosteje začnejo 
teden dni pred menstruacijo, zato je 
pomembno, da se začnete zdraviti dovolj 
zgodaj, da lahko pred menstruacijo 
zdravljenje končate. Ker vaginalne 
tablete ali krema lahko vplivajo na 
prepustnost kondomov in diafragme, 
pazite, da v času jemanja uporabljate 
druge vrste zaščito.

Preventiva 
ne pretiravajte s prhanjem in uporabo 
penečih kopeli, parfumiranih mil 
in dezodorantov. Za intimno nego 
uporabljajte mila s pH, ki ohranjajo 
naravno kislost nožnice. Okužba pogosto 
izvira iz črevesa, zato se po odvajanju 
blata obrišite od spredaj proti zadnjični 
odprtini. Glivice se rade zadržujejo v 
toplem in vlažnem okolju, zato ne nosite 
tesno oprijetih hlač, vlažnih kopalk in 
sintetičnega perila, ki ne prepušča zrak. 
Še posebej je to pomembno v poletnih 
mesecih, ko je aktualno kopanje v morju 
in bazenih.

Bistvena sta zdrav življenjski slog in 
zgodnje prepoznavanje znakov vnetja. 
V prehrani se predvsem izogibajte 
alkoholu, kofeinu in enostavnim 

Glivično vnetje
Pri glivičnem vnetju je izcedek iz 
nožnice povečan; po videzu najpogosteje 
spominja na skuto, je bele barve in brez 
vonja. Ob tem se običajno pojavljata 
srbenje in neprijeten občutek v nožnici in 
zunanjem spolovilu, ki sta pogosto tudi 
pordela in otečena. Lahko se pojavlja 
tudi pekoč občutek med uriniranjem in 
spolnim odnosom.

Razlikujemo med enostavnimi in 
zapletenimi oblikami vulvovaginalne 
kandidiaze.

Enostavne oblike se pojavljajo občasno 
in jih v 85 % povzroči candida albicans. 
Pri tej obliki je klinična slika blaga.

Pri zapletenih oblikah se vulvovaginalna 
kandidiaza ponavlja tudi več kot štirikrat 
na leto. Klinična slika je izrazitejša, 
običajno ob hudi rdečini, otekanju in 
srbenju pride do razvoja ranic. Obolenje 
najpogosteje povzročajo candida 
tropicalis ali candida glabrata. Kot 
zapletena glivična vnetja se obravnava 
tudi vnetja pri nosečnicah, sladkornih 
bolnicah s slabo uravnanim nivojem 
sladkorja v krvi in ženskah z oslabljenim 
imunskim sistemom.

Zakaj pride do glivičnih vnetij?
Do vnetij pride zaradi različnih razlogov, 
katerih posledica je sprememba kislega 
okolja v nožnici.

Pogosto je vzrok uporaba antibiotikov, 
zaradi katerih se zniža koncentracija 
laktobacilov v nožnici, posledično 
pade pH, čemur sledi razrast glivic. 
Večja verjetnost glivične okužbe je pri 
bolnicah, ki imajo oslabljen imunski 
sistem, to so na primer ženske na 
terapiji s kortikosteroidi ali HIV-pozitivne. 
Vnetje je pogostejše tudi po menopavzi, 
zlasti pri ženskah, ki uporabljajo 
hormonsko nadomestno zdravljenje, pri 

Pri zapletenih oblikah se vulvovaginalna kandidiaza ponavlja tudi 
več kot štirikrat na leto.

ogljikovim hidratom (sladkor, bela 
moka, kruh, testenine). Smotrno jih je 
zamenjati s polnovredno moko, proseno 
kašo, rižem ali koruzo. Med živila, 
ki dokazano pomagajo v boju proti 
glivici kandidi, sodijo stročnice, zelena 
zelenjava, agrumi, sirotka in fermentirani 
mlečni izdelki. Priporočljivo je uživanje 
zelenega čaja in uporaba začimb, kot so 

origano, peteršilj, ingver, česen in čebula. 
Slednji nam pomagajo zmanjševati vpliv 
v organizmu prisotne kandide.

Predvsem pa ne pozabimo na stres, ki 
v mnogih primerih kroji naše življenje in 
vpliva na naše zdravje. Res je, težko se 
ga je znebiti, zato se ga  naučimo vsaj 
obvladovati! 

Pri glivičnem vnetju je izcedek 
iz nožnice povečan; po videzu 
najpogosteje spominja na 
skuto, je bele barve in brez 
vonja.

Glivično okužbo nožnice lahko 
zdravite same, če vam je 
takšno okužbo že v preteklosti 
potrdil ginekolog in dobro 
poznate njene značilnosti.

KOLOREX®,
ODGOVOR NARAVE NA INTIMNA VNETJA
Bakterijsko ravnovesje je pomembnejše za vaše zdravje, kot 
se morda zavedate. Zelišče z Nove Zelandije ponuja naraven 
način za vzdrževanje naravnega ravnovesja. Naravna linija 
KOLOREX® z izvlečkom horopita
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Čeprav se je pozneje izkazalo, da ni 
tako, se je ime obdržalo. Pojem vitamin 
ne vključuje drugih pomembnih hranil, 
kot so minerali, maščobne kisline ali 
aminokisline. Dejstvo je, da vitaminov 
naše telo ne more samo ustvariti oz. 
le v omejenih količinah in še to ne 
vseh. Eden redkih je koencim Q10, 
ki ga telo samo naredi, če ima na 
voljo dovolj aminokislin fenilalanin (v 
korenju, rdeči pesi, paradižniku, špinači, 
jabolku, ananasu), metionin (v siru, 
zelju, hrenu, česnu, jabolku, lešnikih), 

Človek v grobem potrebuje 20 vitaminov, 
od katerih jih 12 iz provitaminov lahko 
zgradi sam, druge pa mora sprejeti z 
zaužito hrano.

Topni v maščobi in topni v vodi
Vitamine delimo na topne v maščobi 
(A, D, E in K) in topne v vodi (B in c). to 
je pomembno, ker v maščobah topni 
vitamini za prehod iz črevesja v kri 
potrebujejo v zaužiti hrani tudi nekaj 
maščob. Kadar jih s hrano zaužijemo 
preveč, se skladiščijo v maščevju in 
jetrih. Pri pretiranem uživanju vitaminov, 
tako naravnih kot tudi sintetičnih, se 
lahko pojavi hipervitaminoza, ki se 
kaže v različnih zdravstvenih težavah. 
nasprotno se v vodi topni vitamini ne 
kopičijo v telesu, ampak se presežene 
količine izločijo skozi ledvice v seč. Zato 
skorajda ni nevarnosti, da bi se zastrupili 
zaradi zaužitja prevelike količine v vodi 
topnih vitaminov. na tej točki dodajmo 
še nekaj besed o hipervitaminozi. Glavni 
vzrok za njen razvoj je prekomerno 
uživanje vitaminov v telesu z 
nepravilnim odmerkom vitaminov ali s 
samim dajanjem vitaminskih pripravkov 
brez predhodnega posvetovanja s 
strokovnjakom. V nekaterih primerih 
hipervitaminoza postane posledica 
pretirane porabe živil, bogatih z enim 
ali drugim vitaminom. Ločimo dve obliki 
hipervitaminoze: akutna in kronična. 
Akutna je najpogostejša oblika, ki 
je posledica sočasnega zaužitja ali 
injiciranja neustrezno visokih odmerkov 
vitaminskega pripravka. Kronična 
hipervitaminoza pa je zaznana precej 
manj pogosto, saj se razvija kot 
posledica sistematičnega vnovičnega 
vnosa visokih odmerkov vitaminov, 

VITAMINI IN MINERALI - 
KLJUČ ZA DELOVANJE 
NAŠEgA TELESA
Vitamini so snovi, ki v telesu sodelujejo pri številnih procesih, največ se pojavljajo 
kot kofaktorji pri različnih encimskih reakcijah. Sodelujejo npr. pri obnavljanju kože, 
skrbijo za pravilno delovanje živcev, možganov, imunskega sistema, nekateri pa 
celice varujejo tudi pred prostimi radikali. Izraz vitamin je sicer pred 107 leti skoval 
poljski biokemik Kazimierz Funk. Skovanka je sestavljena iz besed -vita (latinsko: 
življenje) in -amin, ker je v tedanjem času veljalo, da vsebujejo vsi vitamini aminsko 
skupino. Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec., lekarniška zbornica Slovenija

več desetkrat (in včasih več stokrat) 
večjih od terapevtskega odmerka. Pri 
zdravljenju hipervitaminoze je sprva 
potrebna takojšnja ukinitev vitaminskih 
pripravkov (in (ali) spremembe v 
prehrani), da se prepreči nadaljnji 
vnos vitamina v telesu. Praviloma po 
ukinitvi vnosa sredstev, ki vsebujejo 
vitamin, se stanje normalizira. V hudih 
ali zmernih pogojih se priporoča 
simptomatsko zdravljenje v skladu 
s klinično sliko. nasprotno od 
hipervitaminoze pa je avitaminoza, 
bolezen, ki nastane zaradi dolgotrajnega 
pomanjkanja posameznega vitamina. 
Hudo pomanjkanje vitamina c 
povzroči skorbut, beriberi je posledica 
pomanjkanja vitamina B1, premalo 
vitamina D vodi v rahitis, pri pomanjkanju 
vitamina B12 pa se kaže jasna slika 
slabokrvnosti (perniciozna anemija). 
Ukrepati je treba nemudoma. Uživanje 
zadostnih odmerkov ustreznih vitaminov 
lahko bolezenske znake prepreči. na 
končni stopnji pomanjkanja vitaminov 
se pojavijo neozdravljivi bolezenski 
znaki. Vsako pomanjkanje vitaminov, 
ki ga ne zdravimo, je celo smrtno 

cistein in alanin ter pantotenske kisline 
(vitamin B5). S starostjo je ta proces 
žal precej oslabljen. Večina živali je 
nasprotno sposobna sama ustvariti 
vitamin c, mikroorganizmi pa vitamin 
K in vitamine skupine B. Ker vitamine 
torej razen izjem človeško telo ne 
more sintetizirati, jih moramo zaužiti s 
prehrano. V različnih življenjskih obdobjih 
je potreba po vitaminih različna, prav 
tako so drugačne potrebe po nekaterih 
vitaminih pri posebnih skupinah ljudi, 
npr. kadilcih, nosečnicah, bolnikih ipd. 

Minerali so prav tako kot vitamini življenjsko pomembne snovi, ki 
jih telo nujno potrebuje, čeprav v zelo majhnih količinah.

Nasprotno od hipervitaminoze pa je avitaminoza, bolezen, 
ki nastane zaradi dolgotrajnega pomanjkanja posameznega 
vitamina.

Pri uravnoteženem 
prehranjevanju sicer ne more 
priti do nastanka avitaminoze.

nevarno. Seveda pa so v Sloveniji 
tako huda pomanjkanja katerihkoli 
vitaminov zelo redka. Pri uravnoteženem 
prehranjevanju sicer ne more priti do 
nastanka avitaminoze. Pomanjkanje 
vitaminov je vedno posledica enoličnega 
prehranjevanja s premalo živil 
rastlinskega izvora. 

Katera živila so bogata z vitamini?
V normalno prehranjenem in zdravem 
človeku je znanih trinajst vitaminov, 
razdeljenih v dve skupini. V prvi so štirje 
v maščobah topni vitamini (A, D, E in K) 
in devet vodotopnih vitaminov (osem 
vitaminov B-kompleksa in vitamin c). 
največ vitamina A je v mleku, maslu, 
marelicah, rdečem korenju in drugih 
živilih z rdečo in oranžno barvo ter v 
listnati zelenjavi. Vitamin B1 vsebujejo 

polnovredna žita in žitni izdelki, meso, 
rumenjak, kvas in stročnice; vitamin 
B2 pa vsebujejo mleko, meso, jetra, 
polnovredna žita in kvas; niacin je v 
jetrih, mesu, žitih, otrobih in kvasu; 
vitamin B6 pa vsebujejo banane, 
polnovredna žita, perutnina, stročnice, 
rumenjak, listnata zelenjava, ribe, orehi 
in pšenični kalčki. nenadomestljiv 
vitamin c pa zaužijemo z agrumi, 
paradižniki, papriko, melono, jagodami, 
šipkom in kivijem. V hladnih zimskih 
mesecih nadomestimo pomanjkanje 
sinteze vitamina D v koži z vnosom 
prek živil, recimo z mesom, ribjim oljem, 
morskimi ribami, rumenjakom in jetri. 
Vitamin, ki prav tako sodi v skupino 
tako imenovanih antioksidantov, je 
vitamin E. Vsebujejo ga rastlinska olja in 
polnovredna žita.
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Delimo jih na makroelemente in 
mikroelemente
Minerali so prav tako kot vitamini 
življenjsko pomembne snovi, ki jih telo 
nujno potrebuje, čeprav v zelo majhnih 
količinah. So anorganske snovi, ki jih 
glede na potrebno količino delimo na 
makroelemente in mikroelemente. Med 
makroelemente spadajo kalcij, fosfor, 
kalij, žveplo, klor, natrij in magnezij. Med 
mikroelemente prištevamo železo, jod, 
baker, mangan, fluor, cink, krom, selen, 
molibden, kobalt in vanadij. Pomanjkanje 
posameznih elementov je pri ljudeh po 
navadi redko, saj rastlinska in živalska 
hrana vsebujeta dovolj teh snovi. 
Pomanjkanje pa se vseeno lahko zgodi 
pri dolgotrajni enolični prehrani ali 
prevelikem vnosu vlaknin, ki lahko vežejo 
nekatere minerale. Potrebe po mineralih 
se povečajo tudi pri dolgotrajni driski, 
nosečnosti, dojenju in nekaterih boleznih.

Najpomembnejši je kalcij
najpomembnejši mineral je kalcij, ki 

sodeluje pri tvorbi in ohranjanju kosti, zob 
in nohtov ter skrbi za normalno krčljivost 
mišic in delovanje živcev. Kalcij je sestavni 
del kosti in zob ter jim zagotavlja trdnost 
in strukturo. Sodeluje tudi pri večini 
drugih telesnih funkcij, najti pa ga je v 
sleherni celici. Fosfor ohranja zdravje 
kosti in zob, skrbi pa tudi za presnovo 
energije. Zelo pomemben je tudi kalij, ki 
skrbi za nemoteno delovanje mišic, srca 
in živčnih impulzov. žveplo je mineral, ki je 
zaslužen za proizvodnjo kolagena, s čimer 
skrbi za zdravo kožo, nohte in lase. Prav 

tako sodeluje pri razstrupljanju telesa. 
natrij skrbi za normalno rast in pravilno 
delovanje živcev in mišic, deluje pa v 
kombinaciji s kalijem. Zakaj je pomemben 
magnezij? Uravnava raven inzulina, poleg 
tega sodeluje pri presnovi, krčenju mišic, 
odstranjevanju strupov iz telesa, gradnji 
kosti in zob, ter pri delovanju srca in 
ožilja. železo skrbi za prenos kisika do 
vseh celic v telesu. Potreben je tudi za 
tvorbo hemoglobina. Jod je nujen za 
pravilno delovanje ščitnice, spodbuja 
rast in daje energijo. Baker je mineral, 
ki nam daje energijo in skrbi za pravilno 
delovanje živcev in vsrkavanje železa 
v hemoglobin, cink pa je odgovoren za 
normalno rast, plodnost, spolni razvoj in 
celjenje kože ter za delovanje encimov 
in imunskega sistema. Selen je močan 
antioksidant, ščiti pred vplivom prostih 
radikalov in spodbuja presnovo.

Uravnava raven inzulina, poleg tega sodeluje pri presnovi, 
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se povečajo tudi pri dolgotrajni driski, 
nosečnosti, dojenju in nekaterih boleznih.

Najpomembnejši je kalcij
najpomembnejši mineral je kalcij, ki 

sodeluje pri tvorbi in ohranjanju kosti, zob 
in nohtov ter skrbi za normalno krčljivost 
mišic in delovanje živcev. Kalcij je sestavni 
del kosti in zob ter jim zagotavlja trdnost 
in strukturo. Sodeluje tudi pri večini 
drugih telesnih funkcij, najti pa ga je v 
sleherni celici. Fosfor ohranja zdravje 
kosti in zob, skrbi pa tudi za presnovo 
energije. Zelo pomemben je tudi kalij, ki 
skrbi za nemoteno delovanje mišic, srca 
in živčnih impulzov. žveplo je mineral, ki je 
zaslužen za proizvodnjo kolagena, s čimer 
skrbi za zdravo kožo, nohte in lase. Prav 

tako sodeluje pri razstrupljanju telesa. 
natrij skrbi za normalno rast in pravilno 
delovanje živcev in mišic, deluje pa v 
kombinaciji s kalijem. Zakaj je pomemben 
magnezij? Uravnava raven inzulina, poleg 
tega sodeluje pri presnovi, krčenju mišic, 
odstranjevanju strupov iz telesa, gradnji 
kosti in zob, ter pri delovanju srca in 
ožilja. železo skrbi za prenos kisika do 
vseh celic v telesu. Potreben je tudi za 
tvorbo hemoglobina. Jod je nujen za 
pravilno delovanje ščitnice, spodbuja 
rast in daje energijo. Baker je mineral, 
ki nam daje energijo in skrbi za pravilno 
delovanje živcev in vsrkavanje železa 
v hemoglobin, cink pa je odgovoren za 
normalno rast, plodnost, spolni razvoj in 
celjenje kože ter za delovanje encimov 
in imunskega sistema. Selen je močan 
antioksidant, ščiti pred vplivom prostih 
radikalov in spodbuja presnovo.

Uravnava raven inzulina, poleg tega sodeluje pri presnovi, 
krčenju mišic, odstranjevanju strupov iz telesa, gradnji kosti in 
zob ter pri delovanju srca in ožilja.

Magnezij uravnava raven 
inzulina, poleg tega sodeluje 
pri presnovi, krčenju mišic, 
odstranjevanju strupov iz 
telesa, gradnji kosti in zob, ter 
pri delovanju srca in ožilja.

Najpomembnejši mineral je 
kalcij, ki sodeluje pri tvorbi in 
ohranjanju kosti, zob in nohtov 
ter skrbi za normalno krčljivost 
mišic in delovanje živcev.
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Kakšna pa je pravzaprav relacija med 
motnjami spanja in izgorelostjo. Dejstvo 
je namreč, da je izgorelost skorajda 
epidemija našega časa, da se mnogi 
srečujejo vsaj s prekomernimi, dolgimi 
stresnimi obdobji. Kar 72 odstotka 
Slovencev je v stresu, pravijo raziskave, 
in kar vsak četrti od njih je v stresu vsak 
dan. 

Znano je tudi, da so prehrana, gibanje, 
uspešno upravljanje s stresom in spanje 
temelji zdravja. A žal se na zadnjega 
prevečkrat gleda zlahka, še več, v 
današnji družbi se je uveljavil kar trend 
negativnega odnosa do spanja. Danes 
se spanje vse prevečkrat povezuje 
z lenobnostjo, lahko bi rekli celo, da 
je v družbi pozitivno sprejeto, če se 
pohvalimo, da malo spimo. ta korelacija 
med kratkim spanjem in uspešnostjo 
je napačna in celo škodljiva za naše 
zdravje. Za naše zdravje je pomembno, 
da količinsko dovolj spimo in da je 
spanec kakovosten. A če spanec ni 
kakovosten, tudi količina ne pomaga, 

Ko se pojavijo motnje spanja, je lahko 
že prepozno
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 
izgorelostjo, opozarjajo, da se prave 
motnje spanja, tiste alarmantne, 
velikokrat pojavijo v fazah, ko dejansko 
govorimo že o nespečnosti in obdobju 
tik pred izgorelostjo. Ljudje, ki se 
srečujejo s prekomernim izčrpavanjem, 
se pogosto odločijo nekaj narediti šele, 
ko se pojavijo motnje spanja. Vendar pa 
to ni zato, ker bi bili dobro ozaveščeni o 
pomenu kakovostnega spanca, ampak 
zato, ker so ti ljudje že prej čisto na robu 
in ko se pojavi še nespečnost, drugega 
kot ukrepati več ne morejo. 
nespečnost se lahko manifestira tik pred 
izgorelostjo. Zaradi izgorelosti se lahko 

MOTNJE SPANJA PRIVEDEJO 
TUDI DO IZgORELOSTI
O lastnih spalnih navadah se le redko sprašujemo. Pač - spimo. Dokler je naš spanec 
miren, se z njim ne obremenjujemo, a ko se pojavijo motnje spanja, marsikomu posveti 
tudi rdeča lučka; le kaj je narobe, zakaj ne spim? Strokovnjaki opozarjajo, da je ob 
pojavu motenj spanja, še posebej nespečnosti, lahko že prepozno. Zato svoj spanec 
skrbno načrtujte že zdaj, ter poskrbite, da bo zares kakovosten. Besedilo: mag. Uroš Drčić, transakcijski analitik psihoterapevt

spi po dve, tri ure na noč in se zbuja 
s pospešenim srčnim utripom. Zaradi 
anksiozonosti se težko zaspi nazaj. 
Spanec v obdobju po izgorelosti postane 
osrednja preokupacija. Sprašuješ se, ali 
boš dovolj spal, se boš spet zbudil, in 
v ta začarani krog si res ujet kar nekaj 
časa. Vse vrednotiš po spancu.

Kaj torej lahko storimo za kakovosten 
spanec? 
•	 Preverite ustreznost svojega ležišča 

in ostalega spalnega programa. Ko se 
zvečer uležemo v posteljo, globoko 
vdihnemo, izdihnemo in preverimo, če 
nas karkoli moti, morda tišči, pritiska 
ali kje preprosto boli. Če čutite 
udobje in zadovoljstvo, je vaše ležišče 
ustrezno.

•	 Povprašajte se o svojih spalnih 
navadah. Imate vzpostavljen svoj 
spalni urnik? Veste, koliko spanja 
potrebujete, da se zbudite spočiti? V 
povprečju odrasli spimo med 7 in 8 
ur, vendar je natančno število ur, ki 
ga potrebuje vaše telo, individualna 
stvar. Ko vemo, koliko ur spanja naše 
telo potrebuje, lahko vzpostavimo 
tudi urnik spanja. Za to si vzemite 
čas, nekaj tednov, poskušajte iti 
spat pravočasno, da se zbudite brez 
budilke.

zato je res bistveno, da sami naredimo 
vse, da bi si zagotovili kakovosten 
spanec. 

In če je osrednja težava današnje družbe 
nekakšna tiha ignoranca pomena spanja, 
hiter vsakdanjik pa nas obremenjuje do 
te mere, da se več ne znamo umiriti, 
sprostiti, kako lahko potem sploh 
kakovostno spimo? naše spanje je 
odvisno od dveh sklopov: nas samih 
in okolja, v katerem spimo. V prvem 
sklopu  gre predvsem za poznavanje 
naših spalnih navad ter našo pripravo 
na spanje, v drugem pa za ureditev oz. 
pripravo našega spalnega prostora, 
kar vključuje tudi ustrezno ležišče in 
vzglavnik.

•	 Vzpostavite spalne rituale in preženite 
skrbi. Spalni rituali so nujni, da nas 
pred spanjem umirijo, razbremenijo 
in telo pripravijo na spanec. Za 
nekatere je ritual lahko umirjanje ob 
mirni glasbi, za druge morda topla 
kopel, za nekoga pa le sproščujoča 
tehnika dihanja. Pomembno je, da pri 
sebi odkrijemo, kaj nam ustreza. ni 
dobro, da gremo spat obremenjeni. 
Marsikdo med nami se sooča s tem, 
da še v postelji razmišlja, kaj vse še 
ni naredil, kaj ga čaka naslednji dan. 
take predspalne obremenitve motijo 
kakovost našega spanca. Pri tem nam 
lahko pomaga tudi tehnika, ki pravi, 
da si pred spanjem vzamemo vsaj 
pol ure časa, da preprosto »skrbimo«. 

Zavestno se ukvarjamo s stvarmi, 
ki nas bremenijo, si jih izpišemo 
na papir, jih v sebi ali v pogovoru s 
kom »predelamo« ter tako s skrbmi 
opravimo, še preden vstopimo v 
spalnico. 

•	 Poskrbite za to, da bo vaše spalno 
okolje ustrezno. Poleg ustreznega 
ležišča je bistveno tudi, da iz okolja, 
torej spalnega prostora, umaknemo 
vse motilce. »V spalnem prostoru 
ne smemo imeti moteče svetlobe, 
zato izločimo vse digitalne naprave; 
televizijo, telefone… Poleg tega 
poskrbimo za svež zrak, malce nižjo 
temperaturo in tišino.«

Strokovnjaki, 
ki se ukvarjajo 
z izgorelostjo, 
opozarjajo, da se prave 
motnje spanja, tiste 
alarmantne, velikokrat 
pojavijo v fazah, ko 
dejansko govorimo 
že o nespečnosti 
in obdobju tik pred 
izgorelostjo.

Zaradi izgorelosti se lahko spi po dve, tri ure na noč in se zbuja s 
pospešenim srčnim utripom.

Kar 72 odstotka Slovencev je v 
stresu, pravijo raziskave, in kar 
vsak četrti od njih je v stresu 
vsak dan.

Na voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Prenovljena linija merilnikov krvnega tlaka

OMRON M3

OMRON M4 Intelli IT

OMRON M6 Comfort 

OMRON M7 Intelli IT

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri dežurni lekarni
Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 63 90, 01 / 230 63 91
E: trg4@diafit.si

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri Zmajskem mostu
Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana
T: 01 / 431 90 40, M: 041 696 711
E: trg3@diafit.si

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri bolnišnici
Ljubljanska 1a, 2000 Maribor
T: 02 / 330 35 52, 02 / 330 35 50
M: 031 339 846, E: trg1@diafit.si

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina center
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
T: 02 / 228 64 84, M: 051 301 979
E: trg2@diafit.si

www.diafit.si
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Kakšna pa je pravzaprav relacija med 
motnjami spanja in izgorelostjo. Dejstvo 
je namreč, da je izgorelost skorajda 
epidemija našega časa, da se mnogi 
srečujejo vsaj s prekomernimi, dolgimi 
stresnimi obdobji. Kar 72 odstotka 
Slovencev je v stresu, pravijo raziskave, 
in kar vsak četrti od njih je v stresu vsak 
dan. 

Znano je tudi, da so prehrana, gibanje, 
uspešno upravljanje s stresom in spanje 
temelji zdravja. A žal se na zadnjega 
prevečkrat gleda zlahka, še več, v 
današnji družbi se je uveljavil kar trend 
negativnega odnosa do spanja. Danes 
se spanje vse prevečkrat povezuje 
z lenobnostjo, lahko bi rekli celo, da 
je v družbi pozitivno sprejeto, če se 
pohvalimo, da malo spimo. ta korelacija 
med kratkim spanjem in uspešnostjo 
je napačna in celo škodljiva za naše 
zdravje. Za naše zdravje je pomembno, 
da količinsko dovolj spimo in da je 
spanec kakovosten. A če spanec ni 
kakovosten, tudi količina ne pomaga, 

Ko se pojavijo motnje spanja, je lahko 
že prepozno
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 
izgorelostjo, opozarjajo, da se prave 
motnje spanja, tiste alarmantne, 
velikokrat pojavijo v fazah, ko dejansko 
govorimo že o nespečnosti in obdobju 
tik pred izgorelostjo. Ljudje, ki se 
srečujejo s prekomernim izčrpavanjem, 
se pogosto odločijo nekaj narediti šele, 
ko se pojavijo motnje spanja. Vendar pa 
to ni zato, ker bi bili dobro ozaveščeni o 
pomenu kakovostnega spanca, ampak 
zato, ker so ti ljudje že prej čisto na robu 
in ko se pojavi še nespečnost, drugega 
kot ukrepati več ne morejo. 
nespečnost se lahko manifestira tik pred 
izgorelostjo. Zaradi izgorelosti se lahko 

MOTNJE SPANJA PRIVEDEJO 
TUDI DO IZgORELOSTI
O lastnih spalnih navadah se le redko sprašujemo. Pač - spimo. Dokler je naš spanec 
miren, se z njim ne obremenjujemo, a ko se pojavijo motnje spanja, marsikomu posveti 
tudi rdeča lučka; le kaj je narobe, zakaj ne spim? Strokovnjaki opozarjajo, da je ob 
pojavu motenj spanja, še posebej nespečnosti, lahko že prepozno. Zato svoj spanec 
skrbno načrtujte že zdaj, ter poskrbite, da bo zares kakovosten. Besedilo: mag. Uroš Drčić, transakcijski analitik psihoterapevt

spi po dve, tri ure na noč in se zbuja 
s pospešenim srčnim utripom. Zaradi 
anksiozonosti se težko zaspi nazaj. 
Spanec v obdobju po izgorelosti postane 
osrednja preokupacija. Sprašuješ se, ali 
boš dovolj spal, se boš spet zbudil, in 
v ta začarani krog si res ujet kar nekaj 
časa. Vse vrednotiš po spancu.

Kaj torej lahko storimo za kakovosten 
spanec? 
•	 Preverite ustreznost svojega ležišča 

in ostalega spalnega programa. Ko se 
zvečer uležemo v posteljo, globoko 
vdihnemo, izdihnemo in preverimo, če 
nas karkoli moti, morda tišči, pritiska 
ali kje preprosto boli. Če čutite 
udobje in zadovoljstvo, je vaše ležišče 
ustrezno.

•	 Povprašajte se o svojih spalnih 
navadah. Imate vzpostavljen svoj 
spalni urnik? Veste, koliko spanja 
potrebujete, da se zbudite spočiti? V 
povprečju odrasli spimo med 7 in 8 
ur, vendar je natančno število ur, ki 
ga potrebuje vaše telo, individualna 
stvar. Ko vemo, koliko ur spanja naše 
telo potrebuje, lahko vzpostavimo 
tudi urnik spanja. Za to si vzemite 
čas, nekaj tednov, poskušajte iti 
spat pravočasno, da se zbudite brez 
budilke.

zato je res bistveno, da sami naredimo 
vse, da bi si zagotovili kakovosten 
spanec. 

In če je osrednja težava današnje družbe 
nekakšna tiha ignoranca pomena spanja, 
hiter vsakdanjik pa nas obremenjuje do 
te mere, da se več ne znamo umiriti, 
sprostiti, kako lahko potem sploh 
kakovostno spimo? naše spanje je 
odvisno od dveh sklopov: nas samih 
in okolja, v katerem spimo. V prvem 
sklopu  gre predvsem za poznavanje 
naših spalnih navad ter našo pripravo 
na spanje, v drugem pa za ureditev oz. 
pripravo našega spalnega prostora, 
kar vključuje tudi ustrezno ležišče in 
vzglavnik.

•	 Vzpostavite spalne rituale in preženite 
skrbi. Spalni rituali so nujni, da nas 
pred spanjem umirijo, razbremenijo 
in telo pripravijo na spanec. Za 
nekatere je ritual lahko umirjanje ob 
mirni glasbi, za druge morda topla 
kopel, za nekoga pa le sproščujoča 
tehnika dihanja. Pomembno je, da pri 
sebi odkrijemo, kaj nam ustreza. ni 
dobro, da gremo spat obremenjeni. 
Marsikdo med nami se sooča s tem, 
da še v postelji razmišlja, kaj vse še 
ni naredil, kaj ga čaka naslednji dan. 
take predspalne obremenitve motijo 
kakovost našega spanca. Pri tem nam 
lahko pomaga tudi tehnika, ki pravi, 
da si pred spanjem vzamemo vsaj 
pol ure časa, da preprosto »skrbimo«. 

Zavestno se ukvarjamo s stvarmi, 
ki nas bremenijo, si jih izpišemo 
na papir, jih v sebi ali v pogovoru s 
kom »predelamo« ter tako s skrbmi 
opravimo, še preden vstopimo v 
spalnico. 

•	 Poskrbite za to, da bo vaše spalno 
okolje ustrezno. Poleg ustreznega 
ležišča je bistveno tudi, da iz okolja, 
torej spalnega prostora, umaknemo 
vse motilce. »V spalnem prostoru 
ne smemo imeti moteče svetlobe, 
zato izločimo vse digitalne naprave; 
televizijo, telefone… Poleg tega 
poskrbimo za svež zrak, malce nižjo 
temperaturo in tišino.«

Strokovnjaki, 
ki se ukvarjajo 
z izgorelostjo, 
opozarjajo, da se prave 
motnje spanja, tiste 
alarmantne, velikokrat 
pojavijo v fazah, ko 
dejansko govorimo 
že o nespečnosti 
in obdobju tik pred 
izgorelostjo.

Zaradi izgorelosti se lahko spi po dve, tri ure na noč in se zbuja s 
pospešenim srčnim utripom.

Kar 72 odstotka Slovencev je v 
stresu, pravijo raziskave, in kar 
vsak četrti od njih je v stresu 
vsak dan.
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Ingver je večletna rastlina, ki zraste do 
višine enega metra, pod zemljo pa tvori 
do 20 cm dolge odebeljene korenike. 
Korenike so običajno rjave, slonokoščene 
ali rumene barve, v notranjosti pa nežno 
rumene in vlaknate. Zanje je značilen 
močno aromatičen in pekoč okus, ki 
ga oblikuje eterično olje (do 3%) in 
nehlapne sestavine, predvsem gingeroli 
in shogaoli. Sestava ingverjeve korenike 
je močno odvisna od geografskega 
izvora. Ingver gojijo predvsem v tropskih 
državah, največji pridelovalki sta Kitajska 
in Indija, pokrivata pa kar 80 % svetovne 
proizvodnje.

V ljudski medicini je uporaba ingverja 
predvidena za lajšanje prebavnih težav, 
kot so napenjanje, nastajanje plinov, za 
pospeševanje prebave ter za lajšanje 
simptomov prehlada. Klinične raziskave 
so potrdile, da ingver v visokih odmerkih 
deluje (1 do 2 g uprašene droge)
proti slabosti, izkazal se je predvsem 
kot antiemetik oz. pri preprečevanju 
potovalne slabosti. V nizkih odmerkih 
pa deluje kot stomahik, tonik in digestiv, 

uporabljamo svežega ali posušenega, 
sušenjem se ostrina močno okrepi. 
Posušeni ingver uporabljamo za pripravo 
čajev ali kot začimbo, uporabljajo pa 
ga tudi v farmacevtski industriji, kjer iz 
njega pripravljajo izvlečke in tinkture.

V prehranske namene se uporablja 
predvsem kot začimba v mesnih, 
morskih in vegetarijanskih jedeh. 
Sveži ingver dodajamo v jedi že med 
kuhanjem, medtem ko posušenega 
dodajmo proti koncu toplotne obdelave 
jedi. Potrebno je izpostaviti, da bo jed 
bolj pekoča, če bomo ingver kuhali dlje 
časa. V nekaterih deželah ga uporabljajo 
tudi pri pripravi peciva, predvsem 
angleških pudingov ter ingverjevih 
kolačev in piškotov. Dobro se poda tudi 
k nekaterim vrstam sadja kot so hruške, 
ananas, banane, breskve, melona, ipd… 
Pozimi še posebej prija ingverjev čaj z 
limono ali pomarančo in medom, saj nas 
zaradi svojega rahlo pekočega okusa 
lepo pogreje, vsebovani vitamin c v 
limoninem ali pomarančnem soku, pa 
krepi naš imunski sistem. 

INgVER - KORENINA 
ZDRAVJA
Ingver sodi v družino ingverjevk. Poznanih je več različnih vrst, najpogosteje se 
uporablja pravi ingver (Zingiber officinale Rosc.). Uporablja se olupljena, sveža ali 
posušena korenika ingverja (Zingiberis rhizoma). Besedilo: Nacionalni portal o hrani in prehrani, www.prehrana.si

torej za povečanje apetita, izboljšanje 
prebave in kot krepčilno sredstvo.

Ingver sodi med začimbe, ki imajo dolgo 
tradicijo, uporaba ingverja namreč 
sega v čase Konfucija, poznali so ga 
tudi v starem Rimu. Danes je najbolj 
priljubljen pri Indijcih, Kitajcih, Angležih, 
Skandinavcih in Američanih. Vključujejo 
ga v različna živila, pripravljene jedi 
in pijače. Čeprav ingver pri nas v 
preteklosti ni bil dobro poznan, je danes 
njegova uporaba v porastu. V trgovinah 
lahko kupimo njegove sveže korenike, 
ki jih najdemo na policah s sadjem in 
zelenjavo. Sveža ingverjeva korenika 
je v notranjosti rumenkaste barve, 
sočna in hrustljava, opazna so tudi 
vlakna. Pri nakupu pazimo, da korenika 
ni poškodovana, celo plesniva, ampak 
gladka, napeta in mesnata. Od sorte 
ingverja je odvisna barva lupine, ki je 
lahko rjava, slonokoščena ali rumena. 
Kupimo lahko tudi posušen ingver, ki 
ima značilno svežo aromo po limoni in je 
rumeno rjave barve. Ostrina ingverjevih 
korenik je odvisna od starosti ter ali ga 

V ljudski medicini je uporaba ingverja predvidena za lajšanje 
prebavnih težav, kot so napenjanje, nastajanje plinov, za 
pospeševanje prebave ter za lajšanje simptomov prehlada.

Da ingverjev čaj 
pogosto označimo kar z 
izrazom čudežni napitek 
proti prehladu in slabosti, so 
zaslužne številne zdravilne 
učinkovine, ki jih ingver 
vsebuje. 
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Poleg vsakodnevnega gibanja (že 
30 minut na dan prinaša pozitivne 
rezultate!) in zdravega spanca, je zelo 
pomembna prehrana. največ raziskav 
potrjuje dobrobiti sredozemske prehrane 
– ta vsebuje manj rdečega mesa in 
več rib, pa veliko raznolike zelenjave, 
semen in oreškov, neoluščenih žit, zelišč 
in zdravih maščob (omega-3, olivno 
olje, avokado). Vsekakor s prehranskim 
dopolnilom zdravega načina življenja ne 
moremo nadomestiti, lahko pa s skrbno 
izbranim in kakovostnim prepletom 
mikrohranil pomembno pomagamo 
obremenjenemu organizmu, da doseže 
ravnotežje.

K zmanjšanju utrujenosti tako prispevajo 
magnezij, niacin, vitamin B2, B6, B12, c, 
folna kislina, železo, in pantotenska 
kislina.

Prav tako pa je pomembno, da s hrano 
prejmemo tudi dovolj antioksidantov, 
saj igrajo pomembno vlogo pri blaženju 
oksidativnega stresa. ta se namreč v 
vsakem trenutku dogaja v vseh naših 
celicah, baker, cink, mangan, selen in 
vitamin c pa pomembno sodelujejo pri 
zaščiti celic pred njim.

Kaj vemo o koencimu Q10?
Gre za molekulo, ki jo živali in ljudje 
sami sintetiziramo, v telesu pa sodeluje 
v procesih prenosa energije in kot 
antioksidant. Vsebnost koencima Q10 v 
tkivih je različna, največ pa ga najdemo v 
srcu, jetrih in ledvicah. Ljudje in živali ga 

raziskovanje različnih kemijskih oblik 
koencima Q10. Ponaša se z najvišjimi 
standardi za kakovost koencima Q10 in 
z dovršenim sistemom za proizvodnjo 
naravnega, bioidentičnega koencima 
Q10 v ubikinonski in ubikinolski obliki. 
Podjetje je vložilo veliko sredstev tudi 
v klinične študije, s katerimi je dokazalo 
varnost uporabe.

Vitamini in minerali imajo pomembno 
vlogo pri oblikovanju in vzdrževanju 
normalnega, zdravega organizma. 
Sodelujejo skoraj v vsakem telesnem 
biokemičnem dogajanju. Z nekaj 
izjemami telo ne more ustvarjati 
vitaminov in mineralov, zato jih moramo 
dobiti s hrano. Pomanjkljiv vnos s 
hrano, pomanjkljiva absorbcija ter delno 
ali popolno pomanjkanje vitaminov 
(hipovitaminoza ali avitaminoza) lahko 
povzročijo hude motnje metabolizma, 
poškodbe mnogih organov, pa tudi 
številne bolezni. Pogosto so, tudi ob 
normalni prehrani, organizmu potrebne 
dodatne količine vitaminov in mineralov 
iz več razlogov: fiziološko (obdobje rasti, 
nosečnost, dojenje, senilna demenca) ali 
patološko (motnje v resorbciji, obolenja 
jeter, nalezljive ali febrilne bolezni). 
Kadar je prehrana uravnotežena, 
vitaminska terapija ni potrebna, vendar 
glede na to, da se pravzaprav skoraj 
nihče ne prehranjuje uravnoteženo, je 
občasno jemanje vitaminsko-mineralnih 
pripravkov upravičeno in dobrodošlo, 
predvsem v jesensko-zimskem obdobju 
in zgodaj spomladi.

VITAMINI S Q10 ZMOREJO VEČ!
Dolgotrajne obremenitve in premalo spanja, zlahka privedejo do izčrpanosti, ki ne 
izgine s spanjem. Pomembno je ukrepati, še preden poidejo moči in bi se izčrpanost 
prevesila v izgorelost. Za to je potreben zavesten premik v zdrav življenjski slog.

Besedilo: Zala Gril

sami sintetiziramo (endogeni vir), malo 
pa ga prejmemo tudi s hrano (eksogeni 
vir). S starostjo se endogena sinteza 
koencima Q10 zmanjšuje, največji upad 
pa zasledimo že med 25. in 40. letom 
starosti.

Dve obliki koencima Q10 – UBIKINOL in 
UBIKINON
Koencim Q10 v telesu najdemo v dveh 
oblikah, ki sta v nenehnem ravnovesju. 
Da se ubikinon absorbira, se mora v 
prebavilih pretvoriti v ubikinol. Ubikinola 
je v tkivih več kot 90 % in skrbi za 
nevtralizacijo prostih radikalov, ki 
nastajajo pri presnovi, imunskem odzivu 
in mišičnem delu. S starostjo količina 
ubikinola upada, saj je zaradi vedno 
manjše aktivnosti encima sposobnost 
pretvorbe v ubikinol manjša.

Prednosti ubikinolne oblike
S prehranskimi dopolnili najpogosteje 
dodajamo ubikinonsko obliko, saj jo 
je preprosteje proizvesti in vgraditi v 
izdelek. ta je slabše topna od ubikinola 
in se mora v prebavilih pretvoriti v 
ubikinol, da se lahko absorbira.
Zamisel o bolj neposredni ubikinolni 
obliki, ki bi jo bilo mogoče bolje 
izkoristiti in ne bi potrebovala encimske 
pretvorbe, je bila za tehnologe velik 
izziv. Prvo podjetje, ki mu je to uspelo, 
je podjetje Kaneka. Obenem pa je tudi 
edino podjetje, ki obe obliki koencima 
Q10 izdeluje z naravno fermentacijo iz 
kvasovk. 

Proizvodnja iz kvasovk zagotavlja, da je 
koencim Q10 v popolnoma enaki obliki, 
kot nastaja v našem telesu – bioidentični 
obliki.

Ubikinol je neposredna oblika koencima 
Q10, ki zagotavlja:
•	 3-krat boljšo absorpcijo ter
•	 hitrejši dvig krvnih koncentracij 

koencima Q10.

Zakaj ravno Kanekin ubikinol (koencim 
Q10)?
Kaneka je japonsko podjetje, ki 
že desetletja intenzivno vlaga v 

Koencim Q10 v telesu najdemo 
v dveh oblikah, ki sta v 
nenehnem ravnovesju.

Količina ubikinola upada s 
starostjo. Poskrbimo za zdrav 
življenski slog.
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