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KAKŠNO BO ŽIVLJENJE S KORONAVIRUSOM V 2021
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Z zdravim mehurjem 
v aktivno življenje!

www.mojmehur.si
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Gel za preprečevanje in zdravljenje lezij,
ki nastanejo kot posledica okužbe s HPV:
• Zmanjšuje tveganje za nastanek lezij, povzročenih s HPV.
• Podporno zdravi lezije materničnega vratu.
• Ponovno vzpostavi zdravo ravnovesje vaginalne mikro�ore.
• Izboljša vaginalno zdravje.

Enoodmerne
kanile

 

Izdelek je medicinski pripomoček razreda IIa. Pooblaščeni predstavnik v Sloveniji:
OPH OKTAL PHARMA d.o.o., Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana Črnuče.
V primeru pojava neželenega dogodka o tem takoj obvestite pooblaščenega predstavnika
OPH Oktal Pharma d.o.o. na elektronski naslov: info@oktal-pharma.si
PRIPRAVLJENO V SLOVENIJI: februar 2020.       SI.20.PAP.02

SESTAVINE NARAVNEGA IZVORA. NE VSEBUJE HORMONOV.

Navodila za uporabo:
Vstavite enoodmerno kanilo v vagino, po možnosti

pred spanjem. Z uporabo začnite po zaključku menstruacije.

PET
ZAPOREDNIH

MESECEV

PRVI
MESEC

 Prvi mesec:
. Vsak dan, 21 zaporednih dni.
. Premor v času menstruacije.

Od drugega do šestega meseca:
. Vsak drugi dan.
. Premor v času menstruacije.
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PRVI MEDICINSKI
PRIPOMOČEK
ZA PREPREČEVANJE
IN ZDRAVLJENJE
S HPV-POVEZANIH LEZIJ
MATERNIČNEGA VRATU

Vaginalni gel

Le kakovosten izdelek omogoča varno uporabo in pričakovano delovanje.

znak kakovosti v vaši lekarni

www.oktal-pharma.si

Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana

februar 2021.                SI.21.PAP.01

https://www.oktal-pharma.si/sl/zastopstva/papilocare-vaginalni-gel
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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
•	 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 

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
•	 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
•	 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

•	 Edith Jošar, mag. farm., spec.
•	 Bojan Madjar, mag. farm., spec.
•	 Polonca Fiala Novak, mag. farm.
•	 Tatjana Sukič, mag. farm.

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; e-pošta: info@media-element.si; www.media-element.si
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 
Koordinatorka projekta: Saša Schwarz, sasa@hisa-idej.si
Lektoriranje: Simona Škrlec 
Oblikovanje in prelom: Media Element d.o.o.
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: Astellas Pharma 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	16.000	aktivnih	sledilcev	na	www.facebook.com/ZdraveNovice/	

Smo pri začetku konca epidemije?
na podlagi izboljšanja epidemiološke slike in skladno z načrtom 
sproščanja so se pred dnevi v osnovno šolo vrnili vsi učenci in dijaki 
zaključnih letnikov, po dolgih mesecih so vrata znova odprle vse trgovine.
Čeprav nas navdaja z optimizmom, da bo epidemije kmalu konec, 
nas do tja čaka še nekaj tednov, morda celo mesecev. Zavedati se je 
treba, da sprostitev ukrepov ne pomeni, da nam ni treba spoštovati 
vseh preventivnih ukrepov, ampak prav nasprotno. to je pokazala že 
lanskoletna »nespametna poletna praksa«, ki se je sprevrnila v jesenski, 
drugi val okužb.
Pri sproščanju ukrepov se je treba zavedati, da je nujno dosledno 
izvajanje vseh preventivnih ukrepov, ki jih ponavljamo že od marca lani. 
Le tako nam bo uspelo število okuženih in hospitaliziranih še naprej 
zmanjševati, kar nam bo omogočilo še nadaljnje sproščanje ukrepov in 
vrnitev v normalno življenje.
Poleg nizkih temperatur in idilične zime ob nepravem času zdaj prihaja 
čas povečanega pojavljanja drugih okužb dihal, zato je zelo pomembno, 
da se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Vse 
prostore je treba redno zračiti, saj gre za enega ključnih ukrepov v boju 
proti širjenju virusa. Izogibamo se telesnih stikov z ljudmi, ki so bolni, 
pri srečevanju z drugimi upoštevamo pravilo fizične razdalje. Paziti je 
treba tudi na pomen higiene kašlja, umivanja rok in pravilne uporabe oz. 
ravnanja z zaščitno masko.
V teh dneh, ko bodo trgovski centri znova polni, je zelo pomembno, da 
si razkužujemo roke ob vstopu in izstopu ter vzdržujemo razdaljo tudi v 
vrsti pred blagajno. Pomemben vidik sta tudi gibanje in pravilna prehrana, 
uživati je treba predvsem veliko z vitamini bogate hrane. tako si raje 
privoščite sezonsko zelenjavo in sadje lokalnih pridelovalcev, ki bosta 
znova na voljo na tržnicah.
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice
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ZNEBITE SE BRADAVIC KAR OD DOMA

NARAVNA KREMA ZA KOŽO, NAgNJENO K ATOPIJI

KAM NAJ SE MED EPIDEMIJO COVID-19 OBRNEJO 
BOLNIKI Z MULTIPLO SKLEROZO?

TEŽAVE S KOŽO, POVEZANE Z NOŠNJO MASK MASKNE

ŽELITE IZBOLJŠATI KAKOVOST SVOJEgA ŽIVLJENJA NA 
NARAVEN NAČIN?

Scholl pršilo za odstranjevanje bradavic temelji na metodi 
zamrzovanja s tekočim dušikom, ki ga najpogosteje 

uporabljajo tudi v zdravstvenih 
ustanovah. Pršilo je učinkovito in 
enostavno za uporabo. Deluje tako, da 
hitro zamrzne jedro bradavice. Poseben 
aplikator omogoča natančno in ciljno 
usmerjeno delovanje. Po nanosu se lahko 
pojavi mehurček, bradavica običajno 
odpade v naslednjih 10 do 14 dneh. Koža 
se potem na tem delu obnovi. Po navadi 
zadostuje enkratna uporaba, na isti 
bradavici pa ga lahko uporabite do 4-x. 
na voljo v lekarnah.

A-cutis calm krema črpa moč iz desetih naravnih olj, 
voskov in ekstraktov in tako pomiri, neguje in obnavlja 
kožo, nagnjeno k atopiji. ta vrhunska 
regenerativna krema intenzivno 
neguje kožo, spodbuja njeno 
regeneracijo in jo dobro navlaži.
Premium organsko olje 
šentjanževke, tamanua in aloe vere 
predstavlja enkratno formulo, ki je 
nenadomestljiva pri razdraženi in 
občutljivi koži, nagnjeni k atopiji. 
Lahno kremo, ki se hitro vpija, se 
uporablja podnevi, za nočno nego pa 
priporočamo uporabo A-cutis forte 
balzama.

 Dea Flores SI
 Deafl ores_slovenia

Dea Flores Slovenija
Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana

na začetku leta se je življenje zaradi epidemije močno 
spremenilo, tudi za bolnike z multiplo sklerozo, katerih 
zdravljenje se je moralo prilagoditi novim razmeram. Kam 
se lahko bolniki v tem trenutku obrnejo, kdo jim je na 
voljo za vprašanja in nasvete in kje potekajo druženja in 
posvetovanja? 
Multipla skleroza je kronična avtoimunska vnetna bolezen, 
ki prizadene osrednje živčevje, prihod novega koronavirusa 

na začetku lanskega leta 
pa je močno vplival tudi na 
življenje omenjenih bolnikov. 
njihovo zdravljenje se je moralo 
prilagoditi novim razmeram. V 
Sloveniji živi od 3.000 do 3.500 
bolnikov z multiplo sklerozo.

nekaterim med nami lahko povzroča redna nošnja 
zaščitnih mask nastanek kožnih težav, ki jih pred tem nismo 
imeli. tistim, ki imajo tudi sicer težave s kožo na predelu 
obraza, lahko redna uporaba mask povzroči poslabšanje 
stanja. Podobne težave, ki jih opažamo zdaj, so imeli pred 
izbruhom pandemije tisti posamezniki, ki so zaradi športnih 
aktivnosti ali službenih obveznosti redno nosili čelado.
Pojavila se je nova težava s kožo, ki so jo po vsem svetu 
poimenovali s preprostim imenom MASKnE. Izraz »maskne« 
(maska + akne) pomeni vse težave na koži, ki jih povzroča 
redna nošnja zaščitne obrazne maske. Izraz ni namenjen 
le težavam z mozolji, aknami. Pomeni vse kožne težave, ki 
nam jih lahko povzroči uporaba obrazne maske. In takšnih 
ni malo. 
Kako maska in zdrava koža preideta v maskne?
1. Vlaga Ko dihamo pod tkanino maske, se ustvari 
vlažno okolje, ki postane ugodno okolje za nastanek 
aken. Maščobe, ki jih izločajo lojnice na kožno površje, 
se zadržujejo v porah, vlažno okolje predstavlja odlično 
okolje za razmnoževanje kvasovk in bakterij ter omogoča 
nastanek težav, ki so podobne aknam in rozacei. Prav zato 
se lahko pojavi tudi perioralni dermatitis.
2. Bakterije Znoj, maščobe in ličila se zadržujejo v toplem 
okolju pod masko in zamašijo pore. Vsakič, ko z rokami 
prilagodite masko, v svoje pore dodatno vnašate maščobe 
in umazanijo s površine kože. Pore se zamašijo. Ustvarijo se 
ugodni pogoji za razvoj bakterij v izvodilih lojnic, v dlačnih 
mešičkih … vnetje je tu.
3. Trenje Podnevi se zaščitna maska nenehno premika po 
obrazu in ob tem neznatnem drgnjenju poškoduje zaščitno 
plast kože, ki jo imenujemo »kožna pregrada«. Ob njeni 
poškodbi lahko različne snovi iz okolja lažje prodrejo.

Potem ste na pravem 
mestu, ker je tesla369 
solarni disk morda edini 
energetski obesek, 
ki ga boste kadarkoli 
potrebovali. na podlagi 
izumov in tehnologije 
nikole tesle ter 
njegovih razmišljanj o 
prosti energiji, frekvencah in vibracijah vam bo tesla369 
solarni disk prinesel pozitivne učinke, ki presegajo vsa vaša 
pričakovanja. Predstavljamo vam novost na svetovnem 
in slovenskem trgu, unikaten izdelek tesla369 solarni 
disk. Proizveden iz vrhunskih materialov ter znanstveno 
preizkušen in prejemnik certifikata na inštitutu bion. 
Deluje na različnih ravneh človeškega telesa. Izboljšuje in 
pospešuje regeneracijo celic, dviguje osebno energijo, ščiti 
pred elektromagnetnim sevanjem, in kar je najpomembneje, 
upočasnjuje proces staranja. In za konec najboljši del: stane 
malo več kot povprečna večerja, vendar traja vse življenje. 
Danes je pravi dan za nakup. Hitro preverite ponudbo.
www.teslovapurpurnaplosca.si ali nas pokličite na telefon: 
031 363 990
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TO SLOVENCI NAJBOLJ CENIMO PRI KAVIVITAMIN D ZA VEČJO ODPORNOST IN ZDRAVE KOSTI
Slovenci veljamo za precejšnje ljubitelje kave. Zvesta 
spremljevalka, ki nam stoji ob strani v dobrem in slabem 
že pet desetletij, pa je kava barcaffè, ki ostaja najbolj 
priljubljena v Sloveniji. na leto spijemo 400 milijonov 
skodelic samo turške kave barcaffè. 
Čeprav je v tem času dama v magenta pakiranju doživela 
kar nekaj preobrazb, se njen nezamenljiv okus in kakovost 
nista spremenila. to je tisto, kar Slovenci najbolj cenimo in 
jo pijemo že pet desetletij. Jutranja kava še vedno enako 
diši in nas opominja na tisto, kar v življenju res šteje. Kot je 
potrdila raziskava podjetja Ipsos, Slovenci pri kavi barcaffè 
najbolj cenimo prav njeno nespremenjeno kakovost skozi 
čas, označujeta pa jo tudi ugled in zaupanje v znamko. 
»Ponosni in srečni smo, da je naša kava že 50 let navdih 
za boljši jutri in povod za začetek nečesa lepega,« so za 
polstoletno zvestobo slovenskih potrošnikov hvaležni 
pri barcaffèju. »V preteklem letu smo zaradi vašega 

neizmernega zaupanja in ljubezni do 
kave spisali najbolj uspešno zgodbo 
do zdaj, kar je pokazala tudi raziskava 
podjetja Ipsos, v kateri je sodelovalo 
1000 ljubiteljev kave, starih od 16 do 
65 let. barcaffè je najbolj zaupanja 
vredna blagovna znamka kave v 
Sloveniji, zaupanje vanjo pa se iz leta 
v leto še krepi,« so dodali. najlepše 
zgodbe se pišejo skupaj, so prepričani 
pri barcaffèju in vabijo vse kavoljube 
»naj se naša skupna nadaljuje tam, 
kjer se je začela, v družbi temne, 
dišeče kraljice«.

V maščobah topen vitamin 
D je bistvenega pomena 
za mišice, kosti, zobe in 
splošno zdravje. Če smo 
dovolj izpostavljeni sončni 
svetlobi, se biosintetizira 
v človeški koži. Ker jeseni 
in pozimi biosinteza 
vitamina D v koži ni dovolj učinkovita, je potreben zadosten 
vnos hrane. Zaradi tega je Evropska agencija za varnost 
hrane (EFSA) nedavno določila priporočeni dnevni odmerek 
vitamina D, ki znaša do 50 ug na dan. Med prehranskimi 
dopolnili vitamina D najdemo tudi takšne z oznakama 
D2 in D3. Čeprav je D3 za telo boljši, potrebujemo oba. 
Vitamin D2 se proizvaja v rastlinah in gobah ter je cenejši 
za proizvodnjo. Zaradi tega ga lahko namesto vitamina 
D3 pogosto najdemo na oznakah na živilih. Vitamin D 
proizvaja naše telo, ko je koža izpostavljena soncu. Če 
pa ne uživamo dovolj pogosto rib in druge morske hrane, 
obenem pa se izogibamo sončenju, je vitamin D smiselno 
nadomestiti. »VitaSolaris D3 vsebuje vitamin D v obliki 
D3. Ena tableta na dan med drugim prispeva k boljšemu 
delovanju imunskega sistema in mišic ter pomaga ohranjati 
zdrave kosti in zobe. Jemanje prehranskega dopolnila z 
vitaminom D je priporočljivo za vse. Posebej pomembno 
je za ljudi, ki ne preživijo veliko časa na soncu ali ne jedo 
rib z bogatimi maščobami 2- do 3-krat na teden,« so 
povedali v podjetju natural Pharmaceuticals, ki v okviru 
celostne zdravstvene kampanje vsakemu slovenskemu 
gospodinjstvu podarja enoletno zalogo vitamina D. Več na: 
www.vitamindbrezplacno.si.

KAKO DO MIRNEgA SPANCA? KDAJ PREČISTITI TELO? POZNATE TONIK ZA SRCE? NASVETI NARAVNE MEDICINE:
Za dober spanec in pomirjanje
baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno. Umirja in 
sprošča pa tudi podnevi, ko se spopadamo s stresom. ne 
povzroča odvisnosti in jutranjega občutka otopelosti. Če 
zvečer ne zaspite 15 minut po tem, ko ugasnete luči, vzemite 
Baldrijan XXI kapljice brez alkohola Soria Natural, ki so 
do 25-krat učinkovitejše od običajnih. telo jih v tekoči obliki 
lahko uporabi v celoti. Kapljice ne vsebujejo alkohola in 
konzervansov. Uporabniki jih zelo pohvalijo.

Za čiščenje telesa in obnovo jeter
Kdaj je pravi čas za razstrupljanje? Če se vam teža nabira 
okrog trebuha, uživate alkohol, vas mučijo prebavne težave, 
ste utrujeni in težko ostanete zbrani, si
pomagajte s pegastim badljem, ki obnavlja jetra. 
Kapljice Pegasti badelj Soria Natural so brez alkohola, 

konzervansov, sladkorja ali sladil. naravne kapljice so 
preproste za uživanje in prijazne do telesa.

Tonik za srce
Glog je tonik za srce in v slovenskem tradicionalnem 
zdravilstvu so ga veliko uporabljali pri tiščanju v prsih, 
zasoplosti, težkem dihanju pri hoji po stopnicah... Glog 
podpira cirkulacijo krvi v telesu in s tem boljši prehrani 
srčne mišice, obenem pa prispeva tudi k sproščanju in 
pomirjanju. Glog XXI kapljice Soria Natural so popolnoma 
naravne.

Soria Natural na čudoviti planoti severne Španije pridela 
več kot 70 vrst zdravilnih rastlin. Kapljice so farmacevtske 
kakovosti, brez alkohola in konzervansov. na voljo so v vseh 
lekarnah, Sanolaborju in specializiranih trgovinah.

https://soria-natural.si
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NOVI VITAMINI MEgADOSE SORIA NATURAL ZA IMUNSKI 
SISTEM

SLOVENIJA PROTI HPV-VIRUSOM LETOS TUDI Z 
BREZPLAČNIM CEPLJENJEM ZA DEČKE

naravna medicina Soria natural priporoča nove MegaDose 
vitamine: C, D3, B- kompleks in koencim Q10. Vitamin 
D3 je v zimskem času priporočljiv dodatek, ker prispeva k 
delovanju imunskega sistema. Vitamin D3 MegaDose 
tablete vsebujejo 2000 UI enot vitamina D3 v tabletki. 
Vse do aprila je priporočljivo vzeti 1 na dan. Vitamini 
B-kompleks MegaDose tablete vsebujejo vse vitamine 
b-skupine. b6 in b12 prispevata k zmanjševanju utrujenosti 
in nastajanju rdečih krvničk. b-vitamine potrebujemo za 
lepe lase in nohte, za energijo in normalno psihološko 
delovanje. Koencim Q10 MegaDose kapsule 100 mg 
so najbolj ugodne pri nas in še posebno koristijo starejšim, 
vegetarijancem in osebam s pomanjkanjem energije. Izdelki 
Soria natural so na voljo v vseh lekarnah in specializiranih 
trgovinah ter na www.soria-natural.si.

Okužba s humanimi papilomavirusi (HPV) je ena 
najpogostejših spolno prenosljivih okužb, s katerimi se vsaj 
enkrat v življenju okuži okoli 80 odstotkov spolno aktivne 
populacije. Večina okužb poteka brez simptomov, saj jih 
običajno ne spremljajo vidni klinični znaki. Poznamo nizko- 
in visokorizične genotipe virusov HPV. ti povzročijo 90 
odstotkov primerov raka materničnega vratu pri ženskah, 
70 do 90 odstotkov raka nožnice in zadnjika, ki prizadene 
tudi moške, in 47 odstotkov raka penisa. Poleg tega se 
lahko pri obeh spolih razvijejo tudi genitalne bradavice 
in druge spremembe na spolovilih, kožne bradavice ter 
papilomski tumorji glasilk in žrela.
največ delež okuženih se pojavi po začetku spolne 
aktivnosti, zato so okužbe z virusi HPV najpogostejše pri 
mladostnikih in mlajših odraslih, starih od 15 do 25 let. 
V boju proti okužbi je poleg siceršnjih preventivnih zaščit 
izredno uspešno tudi cepljenje, in sicer pred prvim spolnim 
odnosom. V Sloveniji brezplačno 
cepljenje deklic poteka od 
leta 2009, letos pa se bodo 
programu lahko priključili tudi 
dečki, za katere se je izkazalo, 
da so imunsko pri premagovanju 
okužbe manj uspešni.

CEPIVO MODERNE PROTI COVID-19
cepivo Moderne proti covid-19 »cOVID-19 Vaccine 
Moderna« ohranja učinkovitost proti nastajajočim sevom, 
prvič identificiranim v Združenem kraljestvu in Južni Afriki. 
Ključni poudarki:
•	 Razpoložljivi so podatki »in-vitro« raziskav imunološke 

nevtralizacije v serumih posameznikov, cepljenih z 
Moderninim cepivom »cOVID-19 Vaccine Moderna«.

•	 Pričakuje se, da bo režim dvakratnega odmerka 
Moderninega cepiva proti covid-19 »cOVID-19 Vaccine 
Moderna« v odmerku 100 µg trenutno ščitil pred do zdaj 
odkritimi sevi.

•	 ne vpliva pomembno na titer nevtralizirajočih protiteles 
proti virusni različici b.1.1.7 (prvič identificirani v 
Združenem kraljestvu).

•	 V primerjavi s predhodnimi virusnimi različicami so pri 
virusni različici b.1.351 (prvič odkriti v Južni Afriki) 
ugotovili šestkratno zmanjšanje titra nevtralizirajočih 
protiteles. Kljub temu ostajajo titri nevtralizirajočih 
protiteles pri b.1.351 večji od ravni, ki ima – po 
pričakovanjih – zaščitni učinek. 

•	 Zaradi previdnosti Moderna uvaja klinični program za 
povečanje imunosti na nastajajoče različice.

•	 Družba bo testirala dodaten obnovitveni odmerek cepiva 
proti covid-19 (mRnA-1273), da bi preučila sposobnost 
nadaljnjega povečanja titrov nevtralizirajočih protiteles 
proti nastajajočim sevom.

•	 Podjetje napreduje z novim kandidatom (mRnA-
1273.351) za ojačitev proti različici b.1.351.

ROTARy KLUB LJUBLJANA  VRAČA VERO V ČLOVEŠTVO
Konec preteklega leta je zaznamoval že tradicionalni 
Miklavžev koncert, ki ga že od leta 1993 s pomočjo RtV 
Slovenija organizirajo Rotary klub Ljubljana in Rotary 
Distrikt 1912. Da tudi v teh težkih časih ne smemo pozabiti 
na naše najmlajše, s podobnimi dobrodelnimi akcijami 
poudarjajo rotarijci, ki že vrsto let delujejo v dobrobit naše 
družbe. tokrat jim je s pomočjo dobrosrčnih darovalcev 
uspelo zbrati neverjetnih 66.616 evrov, ki so jih razdelili 
med 46 osnovnih šol po Sloveniji in Pediatrično kliniko 
UKc Ljubljana. Marko Golob, predsednik Rotary kluba 

Ljubljana, je ob še eni uspešno 
izpeljani dobrodelni akciji poudaril, da 
je bil dogodek zanj globoko ganljiv. 
»Če kdo izgublja vero v človeštvo, 
ga taka stvar počasi vrača nazaj,« 
še dodaja. Da znamo pri plemenitih 
dejanjih stopiti skupaj, pritrjujejo 
tudi prostovoljci, ki so sodelovali na 
koncertu in ob tem povedali, da je 
darovalo veliko ljudi, ki nimajo veliko, 
dobro pa razumejo stisko drugih.

MAZILO ZA NOS ZA NEgO IN VLAŽENJE
Mazilo za nos s pantenolom in eteričnim oljem bora. 
Z vsakodnevnim večkratnim nanosom kožo okoli 
nosnic vlažite in negujte. 
Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne 
Ljubljana.
na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih 
prodajalnah LL Viva in spletni lekarni na 
www.lekarnaljubljana.si.
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NUJNOST VLAgANJA V ZDRAVSTVENO NEgO BOLNIKOV 
Z RAKOM

FRESH AIR: 100% NARAVNA MEŠANICA ETERIČNIH OLJ

PUSTITE gORENJU, DA VAS Z MEHKOBO DIŠEČEgA 
PERILA POPELJE V MIREN SPANEC.

4. februarja je svetovni dan boja proti raku. Diagnoza rak 
prizadene ne le bolnike, ampak tudi njihove družine. bolniki 
doživljajo strah, tesnobo, negotovost, mnogi se čutijo 
nemočne, brez upanja. življenje se jim ustavi, žalujejo za 
izgubo, soočajo se z neželenimi učinki zdravljenja, nekateri 
tudi s finančnimi težavami. Zdravstvena nega bolnikov z 
rakom zahteva od medicinskih sester veliko strokovnega 
znanja, izkušenj in etične občutljivosti, ob svetovnem dnevu 
boja proti raku sporoča Zbornica – Zveza.
Ključna odgovornost in naloga medicinskih sester je 
pomagati bolnikom in njihovim svojcem obvladovati 
neželene učinke zdravljenja. Ob tem morajo preveriti, ali 
so bolniki razumeli pojasnila v zvezi z zdravljenjem in 
obvladovanjem pričakovanih specifičnih neželenih učinkov 
zdravljenja.

Fresh air predstavlja osvežujočo kompozicijo eteričnih olj 
bora, evkaliptusa, jelke, mete in drugih izbranih olj, ki čistijo 
zrak ter vanj vnašajo svežino. ta enkratna mešanica je 
idealna za uporabo v razpršilcu dišav v zaprtih prostorih 
tekom dolgih  večerov.

Izbrana eterična olja:
•	 bor
•	 evkaliptus
•	 japonska meta
•	 kafra
•	 rožmarin
•	 španska kadulja

Kako uporabiti
Uporaba: nekaj kapljic oljne kompozicije 
nakapajte v razpršilec dišav. Lahko 
ponovite nekajkrat na dan.

 Dea Flores SI
 Deafl ores_slovenia

Dea Flores Slovenija
Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana

V sodobnem času nas številne obveznosti, vsakodnevna 
gospodinjska opravila, hitri življenjski slog, preobčutljivost 
na pršice ali druge alergene in pogoste skrbi ovirajo, da 
bi zvečer potonili v globok in miren spanec. V Gorenju se 
zavedajo, da je spanje nujno za ohranjanje vitalnosti in 
zdravja, zato vam ob nakupu izbranih pralnih in sušilnih 
strojev WaveActive, ki s številnim funkcijami poskrbijo, da 
vam prihranijo čas, ne da bi vplivali na učinkovitost pranja in 
sušenja, podarijo kakovostno, toplo, vendar lahko in zračno 
prešito odejo Medico Lux Odeje Škofja Loka, primerno za 
astmatike in alergike.
tako boste lahko svoj prosti čas namenili aktivnostim 
po vašem izboru, čista, sveže oprana in dišeča odeja pa 
bo poskrbela, da se boste zazibali v globok spanec, ki bo 
pozitivno vplival na kakovost vašega življenja.
www.gorenje.si

DAN BREZ CIgARETE PRILOŽNOST ZA OPUSTITEV 
KAJENJA
31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ki predstavlja 
priložnost in spodbudo za opustitev kajenja, za preprečitev 
tako eksperimentiranja s tobačnimi in povezanimi 
izdelki med mladostniki in odraslimi kot izpostavljenosti 
tobačnemu dimu, kar posledično vpliva na zmanjšanje 
obolevnosti, prezgodnje umrljivosti ter stroškov zaradi rabe 
tobaka. 
Kajenje tobaka škoduje tako rekoč vsakemu organu v 
telesu in škodljivo vpliva na zdravje vse življenje. Povzroča 
številne vrste raka, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja ter 
vpliva na številne druge bolezni, denimo na sladkorno 
bolezen in revmatoidni artritis. Še posebej problematično 
je kajenje nosečnic, saj je povezano z nizko porodno težo 
otroka, prezgodnjim porodom, zmanjšanjem pljučnih funkcij 
pri otroku, razcepljeno ustnico in/ali nebom ter nenadno 
smrtjo dojenčka.
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Pri nastajanju novih verižic, to je 
novih genomov, se posamezne črke v 
novem virusnem genomu pomotoma 
in naključno zamenjajo. tako iz enega 
‘starša’ nastanejo različni ‘potomci’, 
kar lahko predstavimo podobno kot 
družinsko drevo. Večina teh sprememb 
ne vpliva na obnašanje virusa, zato so 
virusi enakomerno zastopani in vse veje 
v drevesu so bolj ali manj enako debele. 
Občasno pa se pojavi verzija virusa, ki 
se zelo dobro razširja in zato postane 
posamezna veja bolj opazna. take 
variante potem poimenujemo linija ali pa 
sev, recimo angleški sev ali južnoafriški 
sev. to poimenovanje je zelo poljudno 
in ni znanstveno. Pravilneje je uporabiti 
izraz ‘različica’ (varianta).

Vsi koronavirusi SARS-coV-2, ki so v 
preteklem letu krožili ali ki danes krožijo 
po svetu, niso homogena populacija, pač 

ANgLEŠKI SEV NOVEgA 
KORONAVIRUSA
V enem letu, odkar se novi koronavirus širi po vsem svetu, je nastalo veliko različnih 
verzij tega virusa. Nastale so, ko se med namnoževanjem virusa stari genom uporabi 
kot matrica, na kateri se delajo nove kopije dednega zapisa. Virusni dedni material 
si namreč lahko predstavljamo kot 30.000 črk dolgo verižico, na kateri so v točno 
določenem vrstnem redu nanizane črke A, U, G ali C. Besedilo: dr. Aleksander Mahnič, NLZOH in MF UM; prof. dr. Maja Rupnik, NLZOH in MF UM

pa se med seboj zelo malo razlikujejo v 
sestavi genoma. 
Čeprav so variante virusa običajno 
homogeno razporejene, se občasno 
pojavijo gruče bolj uspešnih variant.

Različica dobi nato tudi svoje uradno 
poimenovanje. Angleški epidemiologi 
so jo sprva poimenovali Variant Under 
Investigation (VUI) (različica, ki jo je 
smiselno preiskovati oz. slediti). Ko so 
ugotovili, da različica predstavlja večje 
tveganje, pa so ime spremenili v Variant 
of concern (VOc) (različica s tveganjem). 
Zapisi za dedni material virusa se zbirajo 
na vsaj treh velikih svetovnih bazah, 
vsaka od njih genome nato razvršča v 
drevo na malo drugačen način in tudi 
drugače poimenuje glavne veje na 
drevesu. trenutno je za poimenovanje 
linije, v kateri so dedni zapisi angleške 
različice, najbolj uveljavljeno ime b 1.1.7.

Zapisi za dedni material virusa se zbirajo na vsaj treh velikih 
svetovnih bazah.

Kako se novi angleški sev SARS-CoV-2 
razlikuje od ostalih virusov SARS-
CoV-2?
nova angleška varianta ima na genomu 
spremenjenih 23 mest. Za primerjavo, 
genomi virusov, ki so bili v Sloveniji 
analizirani v začetku prvega vala, so 
imeli pet ali sedem od 30.000 črk v 
genomu drugačnih kot virus iz Vuhana.
Kaj ta spremenjena mesta pomenijo? 
Spremembe v virusnih genomih 
so pogoste in naključne. Vendar 
so večinoma škodljive in se takšni 
spremenjeni virusi sploh ne zmorejo 
pravilno sestaviti, prenašati naprej, 
namnoževati. nekatere spremembe so 
nevtralne, virusu niti ne koristijo, niti ne 
škodijo, in se lahko zato tudi ohranijo. 
najboljše pa se ohranijo tisti virusi, ki 
imajo koristne spremembe.

Spremembe značilne za novi angleški 
sev 
Običajno se najbolje ohranjajo 
spremembe v delu dednega materiala, 
ki ima zapis za bodico (S ali Spike), ker 
je bodica tako pomembna za virusov 
obstoj. tudi pri novem angleškem sevu 
je tako in v tem delu dednega zapisa 
najdemo kar 8 sprememb.
Kako lahko novi angleški sev najdemo?
Kot smo povedali, so spremembe v 
virusnih genomih pogoste in naključne. 
Zato je sprememba črke na istem mestu 
lahko nastala večkrat in jo bomo našli v 
različnih vejah drevesa.
Virusi, ki jim rečemo angleška različica, 
se seveda med tem ko se širijo, še naprej 
spreminjajo in počasi ustvarjajo svojo 
(zelo debelo) vejo na drevesu. to, čemur 
rečemo angleški sev, torej ni homogena 
skupina identičnih tisočerčkov, pač pa 
skupina zelo podobnih bratov in sester.
Čeprav je za angleško različico 
(imenovano tudi b 1.1.7) značilnih 
23 sprememb, je vseeno tako, da 
posamezna sprememba ni prisotna 
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Najlažje se zaščitite z redno in 
pravilno higieno rok.

Zapisi za dedni material virusa se zbirajo na vsaj treh velikih 
svetovnih bazah.

v 100 % pri vseh virusih angleške 
različice. Velja pa tudi obratno, vsako 
od teh sprememb najdemo tudi pri 
kakšni drugi liniji virusov SARS-coV-2, ki 
sploh ne rabi biti zelo sorodna angleški 
različici. ne obstoja ena sama značilnost, 
po kateri bi lahko reki, da je določen 
virus angleška različica.

Spremembe v dednem zapisu za virusno 
bodico pri angleški različici in primerjava, 
kako je posamezna sprememba pogosta 
pri drugih SARS-coV-2 virusih. Ker se 
število genomov v bazi GISAID poveča 
tudi za nekaj tisoč na dan, sta navedena 
tudi dan in ura analize. V dednem zapisu 
za bodico najdemo dva tipa sprememb.
Da je virus v vzorcu angleška različica, 
lahko z največjo gotovostjo trdimo, če 
določimo celotni dedni zapis virusa v 

vzorcu in če se ta genom uvrsti v linijo 
b.1.1.7.

Ker pa je postopek branja dednega 
zapisa virusa v vzorcu bolnika (ali 
sekvenciranje) dolgotrajen postopek, 
lahko uporabljamo tudi druge načine. 
Vendar so ti drugi načini manj natančni 
in zato samo presejalni. to pomeni, da iz 
vseh pozitivnih vzorcev izločijo tiste, ki 
so verjetno angleška različica. Še zmeraj 
jih moramo potrditi z branjem celotnega 
dednega zapisa (sekvenciranjem), vendar 
na ta način močno zmanjšamo število 
vzorcev, ki jih je potrebno sekvencirati.
Eni od takih presejalnih testov so 
posebni PcR testi. na tržišču jih 

zaenkrat ni veliko, saj je angleška 
različica sorazmerno nova, resnično 
problematična je postala v decembru 
2020. test slovaškega proizvajalca, 
ki se trenutno testira na nLZOH, 
deluje tako, da zaznava obe prvi 
spremembi v zapisu za bodico (H69del 
in Y145del). Kot je razvidno iz slike 3, 
je kombinacija teh dveh sprememb zelo 
pogosta pri angleški različici (b 1.1.7) 
in izjemno redka pri drugih različicah 
virusa. Rezultat tega PcR testa tako 
ni potrditev angleškega seva. Pač pa 
pozitivni rezultat samo pove, da je virus 
v vzorcu zelo verjetno angleški sev, kar 
pa je potrebno potrditi s sekvenciranjem.

Ker se število genomov v bazi GISAID poveča tudi za nekaj tisoč 
na dan, sta navedena tudi dan in ura analize. V dednem zapisu za 
bodico najdemo dva tipa sprememb.

Vsi koronavirusi SARS-CoV-2, 
ki so v preteklem letu krožili 
ali ki danes krožijo po svetu, 
niso homogena populacija, pač 
pa se med seboj zelo malo 
razlikujejo v sestavi genoma.
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Skupina mednarodnih strokovnjakov 
pri EMI je v okviru presoje cepiv 
proti bolezni covid-19 pregledala 
dokumentacijo laboratorijskih analiz, 
predkliničnih in kliničnih vrednotenj 
cepiva ter oblikovala strokovno mnenje 
in z njim seznanila nacionalne agencije 
za zdravila vseh držav članic Evropske 
unije. na podlagi priporočilnega mnenja, 
ki ga je pripravila EMA, je Evropska 
komisija podelila dovoljenje za promet s 
cepivom po vsej Evropski uniji. V primeru 
odklonilnega mnenja bi Evropska 
komisija zavrnila izdajo dovoljenja za 
promet s cepivom.

Vrednotenje kakovosti, varnosti in 
učinkovitosti cepiva v procesu njegovega 
razvoja poteka zelo podobno kot za vsa 
zdravila. Poznamo več faz, skozi katere 
mora iti zdravilo (cepivo). V fazi t. i. 
predkliničnega vrednotenja kandidatnih 
cepiv posvečajo največjo pozornost 
morebitnim neželenim učinkom 
kandidatnega cepiva. V tej fazi cepivo 
injicirajo živalim (npr. mišim).

Zaradi medvrstnih razlik rezultati 
predkliničnih raziskav niso neposredno 
prenosljivi na človeka, zato je ključno, da 
varnost in učinkovitost cepiva potrdimo 
s preizkušanjem na prostovoljcih, kar 
imenujemo klinične faze testiranja. 
V prvi fazi sodeluje nekaj deset ljudi, 
praviloma mladih in zdravih. Raziskovalci 
podrobno spremljajo morebitne 
neželene učinke, ugotavljajo njihovo 
pogostost in ocenjujejo imunogenost po 
različnih odmerkih cepiva.

V drugi fazi kliničnih raziskav, ki jo 
sprožijo le, če ocenijo, da cepivo ne 

CEPLJENJE PROTI  
COVID-19 – KAJ 
MORAMO VEDETI
Pri sodobnih cepivih zadnja leta uporabljamo predvsem centralizirani postopek, 
podobno kot za nekatera zdravila (vsa nova zdravila za zdravljenje rakavih obolenj, 
sladkorne bolezni, avtoimunskih bolezni, degenerativnih bolezni živčevja, virusnih 
bolezni, zdravila za napredna zdravljenja, npr. genska zdravila, in biotehnološka 
zdravila). Na ta način je novo zdravilo (cepivo) na voljo v vseh državah članicah EU 
sočasno, hkrati pa je osnova za enotno in centralizirano kontinuirano spremljanje 
njegove varnosti, ko se znajde na trgu. Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

pomeni tveganja za zdravje sodelujočih, 
sodeluje nekaj sto prostovoljcev. ta 
skupina je že bolj raznolika, poleg mladih 
in zdravih cepivo prejmejo starejši ali 
kronični bolniki. tudi na tej stopnji se 
raziskovalci usmerjajo zgolj na varnost 
in imunogenost cepiva.

Vrednotenju učinkovitosti se posvetijo 
predvsem v zadnji, tretji fazi kliničnega 
preizkušanja. takrat cepivo prejme 
nekaj tisoč ali celo nekaj deset tisoč 
prostovoljcev na več lokacijah po svetu. 
tako široka skupina prostovoljcev je 
potrebna, da s sprejemljivo stopnjo 
verjetnosti ocenijo učinkovitost 

V Sloveniji je vsaj en odmerek katerega od cepiv proti covid-19 
do 14. januarja 2021 prejelo nekaj več kot 35.000 ljudi, v svetu 
pa dobrih 35 milijonov.

kandidatnega cepiva ter zaznajo tudi 
morebitne redke neželene učinke, 
ki bi jih pri manjših skupinah lahko 
spregledali.

Poudariti je treba, da nobeno cepivo 
(kot vsa zdravila) ne more izkazovati 
popolne varnosti pri vseh prejemnikih ali 
stoodstotne učinkovitosti. EMA bo tako 
priporočila odobritev le tistih cepiv, pri 
katerih bo razmerje med tveganjem in 
koristjo za prejemnika jasno in močno 
na strani predvidene koristi. Pomemben 
mehanizem zagotavljanja varnosti 
cepiv (kot tudi vseh novih zdravil) 
je spremljanje domnevnih neželenih 
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Poudariti je treba, da nobeno 
cepivo (kot vsa zdravila) ne 
more izkazovati popolne 
varnosti pri vseh prejemnikih 
ali stoodstotne učinkovitosti.

Raziskovalci podrobno spremljajo morebitne neželene učinke, 
ugotavljajo njihovo pogostost in ocenjujejo imunogenost po 
različnih odmerkih cepiva.

učinkov po podelitvi tržnega dovoljenja 
in poročanje o njih. takrat namreč 
cepivo prejme bistveno več ljudi, kot jih 
je sodelovalo v kliničnem vrednotenju, 
skupina pa je tudi bolj raznolika, kar 
omogoča zanesljivejšo oceno tveganja.

Prvo cepivo proti bolezni covid-19, 
imenovano bnt162b2 (z generičnim 
imenom tozinameran), ki smo ga dobili 
v Sloveniji in sta ga v sodelovanju 
razvili družbi Pfizer in biontech, so 
začeli maja 2020 preizkušati v prvi fazi 
kliničnih testiranj. Druga in tretja faza 
preizkušanj sta se začeli julija in sta 
vključevali 44.000 prostovoljcev v več 
državah, med drugim so bile vključene 
Argentina, brazilija, nemčija, ZDA. Za 
uporabo ga je že v letu 2020 odobrilo 
več držav: Velika britanija (2. december), 
Kanada (9. december), Savdska Arabija 
(10. december), ZDA (11. december), 
Evropska unija (21. december).

V Sloveniji je vsaj en odmerek katerega 
od cepiv proti covid-19 do 14. januarja 
2021 prejelo nekaj več kot 35.000 ljudi, 
v svetu pa dobrih 35 milijonov.

Vrste cepiv
Marsikomu se zdi, da so cepiva plod 
sodobne farmacije in medicine, in ga 
preseneti, da so Kitajci že stoletja pred 
našim štetjem iz krast bolnikov s črnimi 
kozami izdelovali praške (lahko bi jih 
opredelili kot nekakšna cepiva), ki so jih 
vtirali v kožo zdravim ljudem, da bi jih 
zaščitili pred okužbo med epidemijami 
črnih koz. Osnovna ideja cepljenja se je 
porodila iz opazovanja, da ljudje, ki so 
preboleli (in preživeli) nekatere kužne 
bolezni (npr. črne koze, davico, ošpice, 
norice), pozneje niso več zboleli za 
enako boleznijo, čeprav so bili v stiku 
z okuženimi. Kitajska ideja o cepljenju 
proti črnim kozam je v 18. stoletju prek 
turčije prišla v Anglijo, a je angleški 

zdravnik Edward Jenner šele leta 
1796 opisal uspešno uvedbo uporabe 
sorodnega, za ljudi nepatogenega 
virusa kravjih koz. Razmah cepljenja 
smo doživeli ob koncu 19. in na začetku 
20. stoletja, ko smo dobili številna 
cepiva: proti steklini (1885), tifusu 
(1896), oslovskemu kašlju (1923) idr. Z 
odkrivanjem povzročiteljev infekcijskih 
bolezni so prihajala tudi nova cepiva. 
Hkrati z razvojem znanosti smo dobivali 
tudi nove vrste cepiv, pomembnejša na 
kratko opisujemo v nadaljevanju.
 
Mrtva ali inaktivirana cepiva
Mrtva ali inaktivirana cepiva danes 
pripravimo s toplotnim ali kemijskim 
uničenjem namnoženih virusov. 
Virusi v mrtvih cepivih niso sposobni 
namnoževanja po vnosu v telo, zato so 
ta manj imunogena. Priprava takšnih 
cepiv zahteva gojenje patogenega virusa 
v velikem obsegu, kar je nepraktično.
 
Živa, oslabljena oziroma atenuirana 
cepiva
ta cepiva vsebujejo viruse, ki ohranijo 
omejeno sposobnost razmnoževanja po 
vnosu v telo, pri čemer pa ne izzovejo 
bolezenskih znakov. njihova prednost je, 
da so dobro imunogena, slabost pa je 
izjemno dolgotrajen razvoj.
 
Cepiva iz očiščenih delov 
mikroorganizmov
cepivo sestavlja le del virusa – antigen, 
ki ga lahko pridobimo po različnih 
postopkih. novejši način je uporaba 
tehnologije rekombinantne DnK, s 
katero antigen izrazimo v celicah, 
ki jih gojimo v bioreaktorju. Enako 
pripravljamo sodobna biološka zdravila, 

npr. inzulin, ali številna protitelesa, ki 
jih uporabljamo za zdravljenje rakavih 
ali kroničnih vnetnih bolezni. Podobno 
kot mrtvim cepivom tudi tem dodamo 
adjuvante, s katerimi okrepimo imunski 
odziv.
 
Cepiva z gensko informacijo
mRnA-cepiva: vsebujejo gensko 
informacijo v obliki informacijske 
RnK (mRnA), ki jo vgradimo v drobne 
maščobne delce, s čimer izboljšamo 
stabilnost in omogočimo vstop mRnA 
v celice. celice sintetizirajo virusne 
beljakovine, ki izzovejo imunski odziv.

DnK-cepiva: za dostavni sistem genske 
informacije običajno pri teh cepivih 
uporabimo nenevarne viruse (virusni 
vektorji), ki niso povezani s patogenom 
in se v naših celicah praviloma niso 
sposobni razmnoževati. V primerjavi 
z mRnA-cepivi so obstojnejša, zato 
jih ni treba shranjevati pri tako nizkih 
temperaturah.

cepiva na osnovi genske informacije 
so najnovejši in zelo učinkovit način 
imunizacije, ki posnema proces naravne 
okužbe, med katerim človeške celice 
izdelujejo virusne komponente in jih 
predstavljajo imunskemu sistemu.
 
V svetu že od razglašene pandemije 
bolezni covid-19 razvijajo različne vrste 
cepiv. na voljo je že nekaj cepiv, ki so jih 
odobrile pristojne agencije za zdravila. 
Prva so bila cepiva na osnovi mRnA in 
DnA, katerih prednost je tudi hitrost, 
s katero lahko proizvajalec razvije in 
izdela cepivo.
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Posebno v primerih netipičnega poteka 
bolezni. Ob tipičnem poteku prehlada 
(začetek s praskanjem in bolečino 
v žrelu, čemur sledi izcedek iz nosu, 
nato zamašenost nosu in včasih kašelj 
ter običajno rahlo povišana telesna 
temperatura) in gripe (hiter porast 
telesne temperature, ki jo spremljajo 
glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, 
slabo počutje in kašelj), načeloma 
nimamo težav z razločevanjem. ne samo 
izraženi simptomi, predvsem časovni 
potek je lahko precej jasno nakazoval 
povzročitelja. Prehladni simptomi so se 
razvijali in stopnjevali počasi, več dni, pri 
gripi pa so postali zelo izraženi v precej 
kratkem času, v nekaj urah.

A zdaj, med epidemijo covid-19, nam 
to znanje bolj malo koristi. Okužba z 
virusom SARS-coV-2 se kaže z znaki 
in simptomi, ki niso značilni samo 
za tega povzročitelja. V preglednici 
predstavljamo simptome in primerjavo, 
predvsem v pogostosti, pri prehladu, 
gripi in bolezni covid-19.

PREHLAD, 
gRIPA ALI 
COVID-19?
Izcedek iz nosu, praskanje v žrelu, slabo počutje, kašelj, povišana telesna 
temperatura … To so znaki in simptomi, ki kažejo na virusno okužbo zgornjih dihal. 
Že v preteklosti, pred epidemijo covid-19, smo bili ob takšnih znakih nemalokrat v 
dilemi – gre za prehlad ali gripo. Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

Iz preglednice je razvidno, da samo 
na podlagi znakov in simptomov 
praktično ne moremo ločiti med 
boleznijo covid-19 in prehladom ali gripo. 
Sprememba v okušanju in vonjanju je 
razmeroma specifičen simptom bolezni 
covid-19, zato ljudem, ki to spremembo 
opisujejo, priporočamo samoizolacijo, 
dokler ne dobijo nadaljnjih navodil 
osebnega zdravnika. Sprememba v 
okušanju in vonjanju je sicer možna 
tudi pri navadnem prehladu in gripi kot 
posledica zamašitve nosnih predelov.

Razločevanje med povzročitelji virusnih 
okužb dihal ni izziv le za laično 
populacijo, ampak tudi za strokovnjake. 
niti zdravnik ne more z gotovostjo 
potrditi povzročitelja samo na podlagi 
anamneze in kliničnega pregleda. Zato 
se zateče k izvidom laboratorijskega 
testiranja vzorcev kužnine, vzetih iz 
nosno-žrelnega prostora.

Razločevanje med povzročitelji 
virusnih okužb dihal ni izziv 
le za laično populacijo, ampak 
tudi za strokovnjake.

na voljo imamo dve vrsti testov: 
antigenske teste in bolj občutljive 
ter visoko specifične PcR- teste. Z 
antigenskimi testi, ki so hitrejši, saj 
dobimo rezultat v nekaj minutah, 
potrdimo prisotnost za virus značilne 
beljakovine iz ovojnice virusa. bolj 
zahtevni PcR-testi potrdijo prisotnost 
za virus značilnega zaporedja molekule 
RnK iz dednega materiala virusa. 
Obstajajo še testi, ki ne zaznavajo 
neposredno prisotnosti virusa, pač 
pa ugotavljajo, ali je bil nekdo v bližnji 
preteklosti okužen z virusom. Gre za 
teste, s katerimi ugotavljamo prisotnost 
protiteles v krvi.

Kaj torej storiti, če zaznamo simptome 
ali znake, ki kažejo na virusno okužbo 
zgornjih dihal? Iz predstavljenega lahko 
precej hitro ugotovimo, da izključno 
na podlagi simptomov ne bomo mogli 
zanesljivo razbrati povzročitelja. Če smo 

Simptomi Covid-19 
(simptomi v obsegu 

blagi do hudi)

Gripa 
(nenaden pojav 

simptomov)

Prehlad 
(postopen pojav 

simptomov)
bolečine včasih pogosto pogosto
Kašelj pogosto pogosto redko
Diareja včasih pri otrocih včasih, posebej 

pri otrocih
ne

Utrujenost včasih pogosto včasih
Vročina ali mrzlica pogosto pogosto redko
Glavoboli včasih pogosto redko
Izguba okusa ali 
vonja

nenadoma redko včasih

Slabost ali bruhanje redko včasih ne
Izcedek iz nosu ali 
zamašen nos

redko včasih pogosto

težko dihanje včasih ne ne
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Na voljo imamo dve vrsti 
testov: antigenske teste in bolj 
občutljive ter visoko specifične 
PCR- teste.

Glede na 
študijo je 43 
odstotkov 
ljudi s 
COVID-19 po 
pozitivnem 
rezultatu 
testa kašljalo 
od 14 do 21 
dni.

Kaj storiti, če zaznamo simptome ali znake, ki kažejo na virusno 
okužbo zgornjih dihal?

imeli v preteklih dneh nezaščiten stik 
z osebo, pozitivno na novi koronavirus, 
lahko upravičeno sumimo na okužbo z 
virusom. tudi če nismo bili v stiku s tako 
osebo, okužbe z virusom ne moremo 
ovreči. Približno petina okuženih s 
tem virusom ne kaže simptomov 
(asimptomatska okužba) ali so simptomi 
tako blagi, da jih okužena oseba ne 
povezuje z novim koronavirusom 
(paucisimptomatska okužba), pa kljub 
temu lahko okužbo prenašajo. V vsakem 
primeru je torej treba ostati doma, 
poklicati osebnega zdravnika, ki nas bo 
najverjetneje napotil na testiranje. Če 
izkazujemo simptome, nas bodo testirali 
s PcR-metodo.

Do testiranja in do prejetja izvidov 
testiranja ne hodimo nikamor, tudi v 
lekarno ne. Kljub opozorilom smo tudi 
v Pomurskih lekarnah priča obiskom 
bolnikov s covid-19 ali takih, ki so bili v 
tesnem nezaščitenem stiku z bolnikom. 
tako početje je zelo neodgovorno do 
zaposlenih v lekarni, pa tudi drugih 
obiskovalcev.

Ali ste vedeli:
Pri večini ljudi koronavirus ne povzroča 
večjih zapletov, simptome te bolezni pa 
zlahka zamenjamo s simptomi gripe ali 
prehlada. Kljub temu obstajajo znaki 
prepoznavnosti.
bi radi vedeli, ali ste morda že preboleli 
covid-19? najvarnejšo metoda, da to 
ugotovite, je testiranje na protitelesa. 
Prisotnost obstojnega virusa pa je 
včasih mogoče odkriti s skrbnim 
spremljanjem simptomov.
Če vas je namreč lani pozimi mučil hud 
prehlad, med katerim ste ostajali brez 
sape ali izgubili vonj in okus, ste morda 
preboleli covid-19.

Hud prehlad
na začetku pandemije so mislili, da se 

koronavirus v ZDA ni pojavil šele marca, 
a kot kažejo rezultati študije z univerze 
v teksasu, se je na vsaki dve testiranji 
gripe pojavil en vzorec, pozitiven na 
koronavirus.
Ker prehlad običajno ne povzroča 
zasoplosti, močnih glavobolov in 
prebavnih težav, je to način, kako ločiti 
krono od prehlada.

Izguba vonja in okusa
Izguba vonja in okusa se pojavi tudi 
pri gripi, vnetju sinusov ali močnem 
prehladu, toda tisto, kar jo razlikuje v 
primeru okužbe s koronavirusom, je 
trajanje motnje. Pri bolnikih s covid-19 
to lahko traja več mesecev.

Kratka sapa
to je eden bolj znanih simptomov 
okužbe s koronavirusom in je povezan s 
pljučnico, ki jo povzroča.

Utrujenost
Študije so pokazale, da 53 odstotkov 
bolnikov s cOVID-19 v dveh mesecih 
po okužbi občuti veliko utrujenost in 
izčrpanost. Znanstveniki preiskujejo, 
ali je to posledica posameznikovega 
imunskega odziva ali pa virus na ta 
način funkcionira.

Dolgotrajen kašelj
Glede na študijo je 43 odstotkov ljudi s 
cOVID-19 po pozitivnem rezultatu testa 
kašljalo od 14 do 21 dni. Gre predvsem 
za suh kašelj.
nenavadni in zelo obstojni simptomi
Razbijanje srca ali druge zdravstvene 
motnje, ki ne izginejo, lahko kažejo na 
krono. O koronavirusu je veliko neznank 
in če se ne počutite dobro in se stanje 
dolgo ne spreminja, je čas, da odidete k 
zdravniku.
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Kako deluje imunski sistem?
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 
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. na številne med naštetimi 
dejavniki, kot so količina gibanja, 
kajenje, stres in količina spanca, lahko 
vplivamo tudi sami. Še posebej veliko 
študij je bilo v zadnjih letih narejenih 
prav o vplivu kroničnega stresa na našo 

IMUNSKI SISTEM - 
KAKO DELUJE IN 
KAKO gA OKREPITI?
V zimskih mesecih, ko se več časa zadržujemo v zaprtih prostorih, se manj gibamo 
in jemo manj svežega sadja in zelenjave, se poveča tudi število prehladnih in drugih 
virusnih obolenj. Z zdravim načinom življenja lahko okrepimo svoj imunski sistem, da 
bomo tudi čez zimo zdravi in polni energije. Besedilo: Inštitut za nutricionistiko, Prehrana.si

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 
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, 

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

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 
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. 
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S prehrano lahko naš imunski 
sistem podpremo predvsem 
z uživanjem večjih količin 
čim bolj raznolikega sadja in 
zelenjave.

imunomodulatorni učinek. naslednja 
mikrohranila dokazano sodelujejo 
pri vzdrževanju zdravega imunskega 
sistema (v oklepajih so navedeni 
nekateri najboljši prehranski viri 
posameznega mikrohranila).
•	 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)

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.

Naša imunska odpornost je odvisna od t. i. prirojene in 
pridobljene imunosti.
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Priporočeni dnevni vnosi (PDV - RDA) vitaminov in mineralov za odrasle  
(19 –  65 let) 

 
Hranilo Enota Priporočeni dnevni vnos (PDV –  RDA)  
  Ž M 
VITAMINI     
Vitamin A (retinol) mg 0,8 (1,1a/1,5b) 1,0 
Vitamin D µg 20 20 
Vitamin E mg 12 (13a/17b) 13-15 
Vitamin K µg 60-65 70-80 
Vitamin B1 (tiamin) mg 1,0 (1,2a/1,4b) 1,1-1,3 
Vitamin B2 (riboflavin) mg 1,2 (1,5a/1,6b) 1,3-1,5 
Vitamin B6 (piridoksin)  mg 1,2 (1,9a/1,9b) 1,5 
Vitamin B12 (kobalamin) µg 3,0 (3,5a/4,0b) 3,0 
Niacin (mg)  mg 13 (15a/17b) 15-17 
Pantotenska kislina mg 6 6 
Folna kislina (folat) µg 400 (600a/600b) 400 
Biotin µg 30-60 30-60 
Vitamin C (askorbinska 
kislina) 

mg 100 (110a/150b) 100 

    
    
MINERALI     
Kalcij (Ca)  mg 1000  1000 
Magnezij (Mg)  mg 300-310 (310a/390b) 350-400 
Železo (Fe)  mg 10-15 (30a/20b) 10 
Baker (Cu) mg 1,0-1,5 1,0-1,5 
Jod (I) µg 180-200 (230a/260b) 180-200 
Cink (Zn)  mg 7,0 (10,0a/11,0b) 10,0 
Mangan (Mn)  mg 2,0-5,0 2,0-5,0 
Natrij (Na) mg 550 550 
Kalij (K) mg 2000 2000 
Selen (Se) µg 30-70 30-70 
Krom (Cr)  µg 30-100 30-100 
Molibden (Mo)  µg 50-100 50-100 
Fluorid (F-) mg 3,1 3,8 
Klorid (Cl -) mg 830 830 
Fosfor (P) mg 700 (800a/900b) 700 
a nosečnice od 4. meseca  
b doječe matere 
 
 
 

 

 

 

 

 

Priporočeni dnevni vnosi (PDV - RDA) vitaminov in mineralov za 
odrasle (19 – 65 let)

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

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

•	 Ingver
•	 Probiotični izdelki, kot sta jogurt in 

kefir, ter kislo zelje in kisla repa
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zdravi v zimo

- že 11 let z vami 

Kašelj spremlja številne bolezni, 
največkrat se pojavi pri vnetju dihal, 
lahko pa nastane tudi ob obolenju srca, 
zaradi vračanja želodčne vsebine v 
požiralnik, zaradi onesnaženega zraka, 
pri kadilcih, kašelj sprožijo celo nekatera 
zdravila.

Kašelj je lahko kratkotrajen, akuten ali 
dolgotrajen, kroničen, lahko je dražeč, 
suh ali produktiven, ko izkašljujemo gnoj, 
sluz ali kri. Pojavlja se lahko pretežno 
zjutraj, čez dan ali ponoči. Kratkotrajen 
– akuten kašelj nastane najpogosteje ob 
vnetju (vneto grlo, bronhitis, pljučnica) 
in lahko izzveni spontano, zlasti pri 
virusnem vnetju. Dolgotrajen – kroničen 
kašelj je pogost pri kadilcih, pri GERb-u, 
to je pri zatekanju želodčne vsebine 
v požiralnik, pri astmi, ob jemanju 
nekaterih zdravil (AcE-inhibitorji), pri 
zatekanju sluzi iz obnosnih sinusov in 
nosu v grlo. Kroničen kašelj spremlja pri 
tuberkulozo.
 
Možni vzroki kašlja

Dražeč kašelj ob običajnem prehladu, 
ki ga povzročajo virusi
tak kašelj lahko traja tudi do tri tedne. 
Zdravljenje z antibiotiki pri takem kašlju 
ni smiselno, priporočljivo pa je obilno 
pitje toplih napitkov. Kadar nam težave 

KAJ NAM gOVORI 
KAŠELJ?
Kašelj je koristen obrambni refleks organizma, ki omogoča čiščenje dihalnih poti. 
S kašljem odstranjujemo sluz ali tekočino iz dihal ter manjše tujke. Ob draženju 
sluznice dihalnih poti se dražljaji po živčnih nitih prenesejo do možganov, od tam pa 
pride ukaz za skrčenje mišic, ki sprožijo močan, eksploziven izdih. 

Besedilo: prim. Nadja Triller, dr. med., specialistka pulmologinja, Društvo pljučnih in alergijskih 

povzroča tudi nahod, uporabljamo 
kapljice za nos; običajno je dovolj 
fiziološka raztopina.
 
Astma
Kašelj, ki se pojavlja zlasti ponoči in 
bolnika zbudi sredi noči, lahko pomeni, 
da ima bolnik astmo. nočnemu kašlju se 
lahko pridružita težko dihanje in piskanje 
v prsih. Ob tem moramo obiskati 
zdravnika, ki bo bolniku predpisal 
ustrezna inhalatorna zdravila.
 
Zgaga
Draženje v grlu, ki nastane po obroku, 
ali pa zgaga, ki zbudi bolnika ponoči, 
pomeni vračanje (refluks) hrane iz 
želodca v požiralnik. Kisla vsebina draži 
bolnika v grlu in ga sili na kašelj. težavo 
povečajo obilni pozni obroki hrane. 
bolniki s takšnimi težavami pri zdravniku 
prejmejo zdravilo, ki zmanjša izločanje 
želodčne kisline. Zdravnik jim svetuje, 
naj se izogibajo poznim in obilnim 

Draženje v grlu, ki nastane 
po obroku, ali pa zgaga, ki 
zbudi bolnika ponoči, pomeni 
vračanje (refluks) hrane iz 
želodca.

Kašelj je lahko kratkotrajen, akuten ali dolgotrajen, kroničen, 
lahko je dražeč, suh ali produktiven, ko izkašljujemo gnoj, sluz ali 
kri.

obrokom hrane, naj ne jedo sladkih jedi 
in agrumov (pomaranč, limon, grenivk), 
spijo naj z dvignjenim vzglavjem. Kadar 
ti ukrepi ne pomagajo, je potrebna 
gastroskopija.
 
Bakterijsko vnetje dihal
Običajno to vnetje spremljata povišana 
telesna temperatura in gnojen izmeček. 
težave lahko nastanejo po virusnem 
vnetju, ki se zaplete z bakterijskim 
vnetjem. bolniki morajo piti obilo toplih 
napitkov, zdravnik pa, če posumi, da 
je vnetje bakterijsko, predpiše tudi 
antibiotik.
 
Kašelj, ki ga povzročajo zdravila
nadležen suh kašelj, ki je hujši ponoči, 
se lahko razvije pri jemanju nekaterih 
zdravil za zdravljenje povišanega 
krvnega tlaka. Zdravila spadajo v 
skupino AcE-inhibitorjev. Kadar se tak 
kašelj pojavi kmalu po začetku jemanja 
omenjenih zdarvil, zdravnik uvede drugo 
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Kako zaščitimo sebe in druge pred kašljem?

ustrezno zdravilo.
 
Tuberkuloza
Dolgotrajen kašelj, ki ga spremljajo 
utrujenost, hujšanje, nočno potenje 
in izkašljevanje krvi, lahko pomeni 
tuberkulozo. Ob takšnih težavah 
moramo obiskati zdravnika, ki postavi 
diagnozo po rentgenskem slikanju 
pljuč in pregledu izmečka. Ob potrditvi 
bolezni bolnika zdravijo s kombinacijo 
protituberkuloznih zdravil šest mesecev.
 
Kadilski kašelj
Kadilci pogosto kašljajo in izkašljujejo 
zlasti zjutraj po prvi pokajeni cigareti. 
cigaretni dim draži dihala in povzroča 
kašelj. Kašelj pri kadilcu pa je lahko 
tudi znanilec kronične obstruktivne 
pljučne bolezni (KOPb). Kadilce vsekakor 
vzpodbujamo k prenehanju kajenja, saj 
s tem upočasnimo napredovanje KOPb. 
Kadar pa začne kadilec kašljati cel dan 
in v izmečku morda opazi kri, mora takoj 
k zdravniku, saj takšne težave lahko 

pomenijo tumor pljuč.
 
Rak pljuč
Kašelj, ki traja več kot tri tedne in 
postaja čedalje hujši, bolnik pa je 
utrujen, težko diha, ima bolečine v 

prsnem košu, v izmečku se morda 
pojavi kri, lahko pomeni, da ima raka 
pljuč. Po postavitvi diagnoze in po oceni 
razširjenosti bolezni bolnika zdravimo 
z operacijo, s sistemsko terapijo ali 
radioterapijo ali s kombinacijo omenjenih 
načinov zdravljenja.
 
Obolenje srca
Dolgotrajen kašelj, piskanje, utrujenost, 
dušenje pri naporu in otekanje v noge 
lahko pomenijo obolenje srca. bolnik 
težko spi z nizkim vzglavjem, ponoči se 
zbuja, lovi sapo, ko sede ali se sprehodi, 
pa mu nekoliko odleže. Ob takšnih 
težavah moramo obiskati zdravnika, 
ki bo predlagal najprimernejši način 
zdravljenja.
 
Navedli smo le najpogostejše vzroke 
kašlja
Običajni prehlad s kašljem lahko 
olajšamo tudi z domačimi zdravili, kot so 
čaj z medom, sirup iz smrekovih vršičkov, 
karamelni sladkor z mlekom, obilo 
pomaranč in limon ter mnoga druga 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

*Strepsils z okusom medu in limone 0,6 mg/1,2 mg pastile: amilmetakrezol/2,4-diklorobenzilalkohol, Strepfen 8,75 mg pastile: flurbiprofen

PREPOZNAJTE BOLEČINO V ŽRELU

S protivnetnim ucinkom.

Vas je začelo 
boleti žrelo...

ali je
že vneto?

Zmanjšanje bolecine v žrelu 
nastopi v 5 minutah. 

| www.arc.si

Dolgotrajen kašelj, piskanje, utrujenost, dušenje pri naporu in 
otekanje v noge lahko pomenijo obolenje srca.

https://arc.si
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domača zdravila, ki so jih priporočale že 
naše babice. Če pa imamo hkrati težave 
z želodcem in nas peče zgaga, bodo 
takšna zdravila kašelj le še poslabšala.
Ob dolgotrajnem trdovratnem kašlju, 
ki po treh tednih ne mine in se mu 
pridružita še visoka telesna temperatura 
in bolečina ali piskanje v prsnem košu 
ter dušenje, vsekakor obiščite zdravnika.

10 Domačih nasvetov proti kašlji

Čaji – bezeg, timijan in poprova meta
Večina najprej poseže po čajih. bezgov 
čaj in poprova meta sta ena boljših 
zelišč, ki pomaga proti dihalnim težavam, 
saj olajšata izkašljevanje, v kolikor pa 
nas boli grlo, pa grgramo topel čaj 
poprove mete (ne vroč, ne hladen). 
tudi timijanov čajse priporoča uživati 
pri zdravljenju prehladov, okužb gripe, 
bronhitisa, bolečin v ušesih in sinusih, 
hkrati pa nam izboljša še prebavo in 
razpoloženje.
ne glede na to, kakšen kašelj imamo, je 
obvezno piti veliko tekočine, da se sluz 
lažje izlušči.

Med s čebulo
Pri majhnih otrocih, ki nam ne povedo 
pravočasno, da jih žgečka po grlu ali 
da jih grlo že boli, je moj zlati recept, 
ki se nam vedno zelo dobro obnese 
– med s čebulo. nasekljamo čebulo 
in jo prelijemo z medom. Pustimo, da 
se nekaj ur čebula »kopa« v medu in 
večkrat premešamo, da med postane 
tekoč. Po cca. 10 urah sesekljano čebulo 
odstranimo, med pa po žlički večkrat 

dnevno zaužijemo. V nekaj dneh bo še 
tako nadležen kašelj izzvenel.

Med s timijanom
Pomaga tudi med s timijanom – na 
žličko medu dodamo timijan ter vse 
skupaj počasi ližemo.

Med z ingverjem
Prav tako dober recept je iz ingverja. 
žličko mletega ingverja, med in limonin 
sok večkrat premešamo in uživamo 
2 – 3x dnevno po žlički. Če nas v grlu 
žgečka, praska, bo ta sirup preprečil 
marsikateri prehlad in kašelj, če ga bomo 
seveda pravočasno zaužili, hkrati pa je 
to tudi recept za dvigovanje odpornosti.

Pri samem žgečkanju v grlu sem se 
sama tudi večkrat posluževala grgranja 
morja – slana voda.
Za izkašljevanje bo pomagal tudi sirup iz 
medu in jabolčnega kisa ali limonin sok.

Medeni jabolčni sirup
Medeni jabolčni sirup je prav tako 
priljubljen in za dnevno uživanje. 
Potrebujete suhe smokve (cca. deset), 
dve jabolki, borove vršičke, materina 
dušica in rožmarin, prelijete z 1 litrom 
vode, skuhate, precedite in dodate 
še malo medu. Vsak dan vsebino 
premešajte in si privoščite 1 – 2 decilitra.

Za suhi kašelj
Kadar nas kašelj »napade« čez noč, 
pomaga, če privzdignemo vzglavje. Prav 
tako to pomaga pri oteženem dihanju.
Dražeči kašelj (še posebej ponoči), lažje 
umirimo v dovolj vlažnem prostoru. 
najbolj želena vlažnost zraka naj bi bila 
med 45 % in 55 %, v kolikor pa imamo 
probleme s kašljem le-to zvišamo na 
primer tako, da damo na topel radiator 
mokro brisačo.
Pri suhem kašlju in zaprtih dihalnih 
poteh sem se večkrat posluževala tudi 
vročih kopeli, ki so omehčale gosto sluz.

Sirup iz smrekovih vršičkov
Recept, ki ga verjetno vsi poznamo, 
je tudi iz smrekovih vršičkov. V 
spomladanskem času naberemo 
smrekove vršičke (lahko so tudi vršički 
jelke ali bora), nato pa v kozarec za 
vlaganje stresemo plast vršičkov, plast 
rjavega sladkorja ali medu, ponovno 
plast vršičkov in plast sladkorja/
medu. to večkrat ponovimo, da kozarec 
napolnimo. Pustimo na soncu vsaj en 
mesec, precedimo v temne stekleničke 
ter shranimo v temnem in hladnem 
prostoru.
Poznamo še nekaj drugih sirupov prosti 
kašlju, kot sta na primer sirup iz črne 
redkve in bezgov sirup.

Nekaj nasvetov proti kašlju
•	 Če hladno stisnjeno sezamovo olje 

vtremo v prsi, sprosti vlečljivo sluz pri 
kašlju in nas ogreje, ko nas mrazi.

•	 Dražeči kašelj zmanjšajo tudi 
krompirjevi obkladki (kuhan neolupljen 
krompir zmečkamo in ga zavijemo v 
brisačo ter ne prevročega položimo za 
20 minut na prsi).

•	 Pri kašlju si lahko pomagamo tudi z 
barvami oblačil – na primer rutka ali 
pulover in podobno. ta naj bi bila v 
zeleni in rumeni barvi.

•	 nikakor pa pri kakršnih koli prehladih 
in bolečemu grlu ne smemo uživati 
mlečnih izdelkov (čeprav nekateri 
priporočajo pitje toplega mleka z 
medom), sveže zelenjave, svežega 
sadja in sladkarij.

Kašelj je lahko kratkotrajen, 
akuten ali dolgotrajen, 
kroničen, lahko je dražeč, suh 
ali produktiven, ko izkašljujemo 
gnoj, sluz ali kri.

Ob draženju sluznice dihalnih poti se dražljaji po živčnih nitih 
prenesejo do možganov, od tam pa pride ukaz za skrčenje mišic, 
ki sprožijo močan, eksploziven izdih. 
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zdravi v zimo

15 %
P O P U S TA

1. 2. - 28. 2. 2021

na predstavljene izdelke 
Biostile

C vitamin

Sok Aloe Vera

IMUNOGLUKAN P4H®
Za otroke in odrasle

Vitamin C in cink prispevata k normalnemu delovanju imunskega sistema.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

15 %
P O P U S TA

1. 2. - 28. 2. 2021
na predstavljena izdelka
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Klinično dokazana 
učinkovitost

Naravni 
Imunoglukan®,  

vitamin C in cink

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za  
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Liver Protect kompletSok Liquid Prebiotics

Q10 + Selenium

MESEČNA AKCIJAFE
BR

UA
R

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. do 28. 2. 2021 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah 
LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Akcija je predvidena za prodajo v količinah, običajnih za 
gospodinjstva in ne velja za pravne osebe. Akcija ne velja za promocijska pakiranja, popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične. www.lekarnaljubljana.si

https://lekarnaljubljana.si
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Med vitamine ga v resnici uvrščamo 
zato, ker je za biosintezo potreben 
zunanji pogoj (UVb-žarki), ki pa ni vedno 
izpolnjen. V takšnih pogojih je nujen 
zadosten vnos tega vitamina s prehrano. 
V živilih rastlinskega izvora je vitamin 
D v obliki ergokalciferola (vitamin D2), 
medtem ko ga v živilih živalskega izvora 
najdemo kot holeokalciferol (vitamin 
D3). tega pod vplivom UVb-žarkov 
sintetizira tudi človeško telo.

Zakaj je pomemben?
Glavna fiziološka funkcija vitamina 
D je, da poveča zmožnost tankega 
črevesa, da absorbira kalcij in fosfor 
in s tem pomaga vzdrževati ustrezno 
koncentracijo kalcija in fosforja v krvi. 
to omogoča normalno mineralizacijo 
kosti, vpliva na diferenciranje celic kože, 
uravnava aktivnost celic imunskega 
sistema, vpliva pa tudi na prenos 
hormonsko občutljivih genov, s čimer 
se uravnava tvorba številnih beljakovin. 
Poudariti je treba, da je pomembna 
vloga vitamina D za ohranjanje 
zdravih kosti izpolnjena le, če je poleg 
ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D 
zagotovljen tudi zadosten vnos kalcija.

Potrebe po vitaminu D
Ker telo vitamin D deloma biosintetizira, 
je prehranske potrebe po njem precej 
težje opredeliti. Odvisne so namreč od 
količine biosintetiziranega (endogenega) 
vitamina D. Po najnovejših priporočilih 
v popolni odsotnosti biosinteze 
človeško telo dnevno potrebuje 20 µg 
vitamina D. Prehranske potrebe se torej 
spreminjajo z letnim časom in glede na 
izpostavljenost sončni svetlobi.
Endogena sinteza vitamina D v koži pri 
večini ljudi pomeni glaven vir vitamina 
D, nanjo pa vpliva več dejavnikov, 
kot so geografska lega, čas v dnevu, 
dolžina oblačil, čas, preživet na soncu, 
tip kože in uporaba krem za sončenje. 

VITAMIN D IN 
VIRUSNE OKUŽBE

Vitamin D je v maščobi topen vitamin, ki ima pomembno vlogo pri razvoju kosti in 
zob in delovanju imunskega sistema. Je edini vitamin, ki ga lahko v zadostni meri 
biosintetizira človeško telo – in sicer v koži s pomočjo ultravijolične svetlobe (UVB). 

Besedilo: Nacionalni portal o hrani in prehrani, Prehrana.si

Za ustrezno tvorbo vitamina D mora 
biti izpolnjenih več pogojev. Poleg 
časa in obsega izpostavljenosti je zelo 
pomembna moč sončnih žarkov. ta je 
večja, ko je sonce visoko na obzorju. V 
Sloveniji jeseni in pozimi moč sončnih 
žarkov ni zadostna, da bi zagotavljala 
ustrezno preskrbljenost z endogenim 
vitaminom D – zato je ustrezno količino 
vitamina D treba zaužiti s hrano. V 
nekaterih geografskih območjih (npr. 
severna Evropa) je ta problem še bolj 
pereč, medtem ko je v tropskih območjih 
izpostavljenost soncu lahko zadostna 
vse leto.
Ali ste vedeli? Dnevne potrebe po 
vitaminu D lahko v Sloveniji med 
pomladjo in jesenjo pokrijemo že s 
15-minutno zmerno izpostavljenostjo 
soncu. Zmerna izpostavljenost pomeni 
že sprehod na prostem, če so soncu 
izpostavljeni roke in obraz. torej – za 
ustrezno preskrbljenost se ni treba 
posebno izpostavljati soncu. Pretirano 
sončenje celo škodi zdravju kože in 
pomeni tveganje za razvoj kožnega 
raka. Sončenje tudi ne bo prispevalo k 
bistveno večji tvorbi vitamina D, saj ima 
telo posebne varovalne mehanizme za 
omejevanje biosinteze tega vitamina, ki 
je v previsokih količinah škodljiv.

Zadosten prehranski vnos vitamina D 
je za precejšen del prebivalstva velik 
izziv, saj so le redka živila bogata s tem 
vitaminom. Hkrati so nekatere skupine 
prebivalstva še posebej odvisne od 
prehranskega vnosa vitamina D, saj se 
tudi poleti na soncu ne zadržujejo dovolj, 
da bi to zagotavljalo zadostno tvorbo 
endogenega vitamina D.
Še posebej ogroženo skupino za 
pomanjkanje vitamina D predstavljajo 
tisti starejši odrasli, ki se zadržujejo 
pretežno v zaprtih prostorih, saj tam 
večino časa niso izpostavljeni sončnim 
žarkom, kar onemogoča biosintezo 

vitamina D. Hkrati je pri starejših 
odraslih okrepljen proces razgrajevanja 
kosti, ki ga nezadostna preskrbljenost 
z vitaminom D še okrepi. Zato se v 
takšnih primerih priporoča dopolnjevanje 
prehrane z vitaminom D, ali v obliki 
obogatenih živil ali prehranskih dopolnil, 
treba pa je zagotoviti tudi zadosten 
vnos kalcija.

Raziskave kažejo, da je preskrbljenost 
z vitaminom D vse prej kot optimalna 
– koncentracije vitamina D v krvi so 
pogosto nižje od želenih. V Sloveniji se 
povprečne zaužite količine vitamina 
D pri najstnikih gibljejo okoli 4 µg, pri 
mladostnikih (19–29 let) okoli 3 µg, 
pri odraslih okoli 2,5 µg in pri starejših 
odraslih (nad 70 let) le okoli 1 µg. takšni 
vnosi v zimskih mesecih niso zadostni, 
zato je v nekaterih primerih smiselno 
uživanje obogatenih živil ali prehranskih 
dopolnil z vitaminom D.
Posebej občutljivi za pomanjkanje 
vitamina D so dojenčki. ti ga z materinim 
mlekom ne dobijo v zadostnih količinah. 
Pomanjkanje vitamina D pri otrocih 

Preglednica: Potrebe po 
vitaminu D za izbrane 
populacijske skupine.

Starost Kalciferol (μg/dan)
Odrasli (EU*) 5
Otroci (3 leta) 20**
Otroci (8 let) 20**
Odrasli 20**
nosečnice 20**
Doječe matere 20**

Opombe: Za odrasle so vrednosti podane ob 
upoštevanju priporočila D-A-cH in Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 (EU*).
** Upoštevane potrebe v primeru popolne 
odsotnosti endogene tvorbe vitamina D v koži.
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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

https://sitis.si
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Zadosten prehranski vnos 
vitamina D je za precejšen del 
prebivalstva velik izziv, saj so 
le redka živila bogata s tem 
vitaminom.

Vitamin D je zelo pomemben pri odpornosti in lažjem 
prebolevanju koronavirusa.

pomeni tveganje za nastanek rahitisa, 
zato se vsaj v prvem letu življenja 
priporoča dodajanje 10 µg vitamina 
D dnevno. Pri otrocih, ki so hranjeni z 
mlečno formulo, je stopnjo dodajanja 
vitamina D treba prilagoditi vsebnosti 
vitamina D v mlečni formuli.
 
Posledice pomanjkanja in 
prekomernega uživanja

Prenizki vnosi – pomanjkanje
Pomanjkanje vitamina D povzroča 
motnje v presnovi kalcija in fosfatov, 
kar lahko privede do zmanjšane 
kostne gostote in večjega tveganja 
za zlome in nastanek osteoporoze v 
zrelih letih. Pri dojenčkih in majhnih 
otrocih pomanjkanje vitamina D vodi do 
nastanka rahitisa, za katerega so zaradi 
motnje pri mineralizaciji kosti značilne 
deformacije skeleta in izrastline na 
hrustancih. Drugi simptomi bolezni so 
zmanjšana moč mišic, zmanjšan mišični 
tonus in povečana občutljivost za 
okužbe.

Previsoki vnosi
Zgornja varna meja za odrasle je 100 
µg vitamina D na dan. Dolgoročno 
prekomerno uživanje vitamina D 
lahko povzroči dehidracijo, bruhanje, 
zmanjšan apetit, razdražljivost, zaprtost, 
utrujenost, mišično nemoč, pa tudi 
kalcifikacijo mehkih tkiv.

Kje je in kako učinkovito se absorbira?
najpomembnejši prehranski vir vitamina 
D so živila živalskega izvora, precej 
manj ga je v rastlinskih živilih. tudi 
sicer ga je v znatnih količinah v malo 
živilih – najbogatejši prehranski viri so z 
maščobo bogata živila, kot so ribe, jajca, 
mleko in mlečni izdelki, predvsem pa 
živila, obogatena z vitaminom D.

Na kratko:
•	 Vitamin D je v maščobi topen vitamin, 

ki ima pomembno vlogo pri razvoju 
kosti in zob in delovanju imunskega 
sistema. Med drugim povečuje 
zmožnost tankega črevesa, da lahko 
učinkovito absorbira kalcij iz prehrane.

•	 V zadostni meri se biosintetizira v 
človeški koži, če je ta izpostavljena 
sončni svetlobi. Dnevne potrebe med 
pomladjo in jesenjo pokrijemo že s 
15-minutno zmerno izpostavljenostjo 
soncu, npr. s sprehodom, če so soncu 
izpostavljeni roke in obraz.

•	 Jeseni in pozimi biosinteza vitamina 
D v koži ni dovolj učinkovita, zato 
je potreben zadosten vnos s hrano. 
Po najnovejših priporočilih v popolni 
odsotnosti biosinteze človeško telo 
dnevno potrebuje 20 µg vitamina D.

Preglednica: Vsebnost vitamina D v 100 g nekaterih živil (OPKP, 
2016).

Živilo Vit D % PDV*
Ribje olje iz jeter trske 250 5000 %
Losos 16 320 %
Sardine 11 220 %
navadni tun 5 100 %
Potočna postrv 4 80 %
Jajca 3 60 %
Margarina 3 60 %
Sir 45 % m. m. v suhi snovi 1 20 %
Surovo maslo 1 20 %
telečja jetra 0,3 6 %
Gobe 0,2 4 %
Polnomastno mleko 0,1 2 %
Polnomastni jogurt 0,1 2 %

% PDV: delež priporočenega dnevnega vnosa za odrasle

•	 najbogatejši prehranski viri vitamina 
D so živila živalskega izvora: ribje 
olje, ribe, jajca, mlečni izdelki in živila, 
obogatena z vitaminom D.

•	 Pomanjkanju so najbolj izpostavljeni 
dojenčki in otroci, zato se pri njih 
priporoča dodajanje vitamina D.

•	 Za pomanjkanje ogroženo skupino 
predstavljajo tisti starejši odrasli, 
ki se zadržujejo pretežno v zaprtih 
prostorih, saj tam večino časa niso 
izpostavljeni sončnim žarkom, kar 
onemogoča biosintezo vitamina D. 
tudi v takšnih primerih se priporoča 
dopolnjevanje prehrane z vitaminom D.

•	 Pomanjkanje vitamina D povzroča 
motnje v presnovi kalcija, kar lahko 
privede do zmanjšane kostne gostote 
in večjega tveganja za zlome in 
nastanek osteoporoze v zrelih letih. 
Pri dojenčkih in majhnih otrocih 
pomanjkanje vitamina D vodi do 
nastanka rahitisa.

•	 Zgornja varna meja za odrasle je 100 
µg vitamina D na dan.
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GRATIS

IZPOSTAVLJAMO

C60 M0 Y100 K0

C67 M29 Y87 K0

C18 M95 Y77 K13 (notranji)

C0 M71 Y100 K0 (notranji)

C0 M100 Y0 K0 (napis in okvir)

C0 M90 Y75 K0 (zunanji)

C0 M55 Y88 K0 (zunanji)NOVO

Vsebuje min. 
15 mg/ml 

flavonoidov 
iz propolisa

Vsebuje min. 
30 mg/ml 

flavonoidov 
iz propolisa

Propolis kapljice 300 in Propolis pršilo 150
Alkoholna raztopina suhega izvlečka propolisa, standardiziranega na flavonoide

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 
Izdelka sta na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si.

Poskrbi zA dobro počutje, 
poskrbi zase.

https://lekarnaljubljana.si
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Povzročitelj pasovca je virus varicella 
zoster, ki spada v skupino Herpes 
virusov. Začetna okužba z virusom 
povzroči norice; med prebolevanjem 
le teh večina virusov odmre, nekateri 
pa preživijo, vstopijo v ganglije (živčne 
celice) in tam ostanejo več let. 

Vzroki
Zmanjšana telesna odpornost je 
ponavadi vzrok, da se virus ponovno 
aktivira in tako lahko tudi po več letih 
ponovno izzove bolezen. Aktivacijo 
virusa povzročijo tudi določene 
bolezni (Hodkinova bolezen, aids,…); 
zdravila, ki vplivajo na imunski sistem 
(imunosupresivi), vročična infekcijska 
obolenja, hormonske spremembe, 
menstruacija, stres, prekomerno 
sončenje,… Iz ganglijev se virus širi po 
živčni celici v predel kože, ki ga oživčuje. 
 

HERPES ZOSTER 
- STE ŽE SLIŠALI 
ZANJ?
Pasovec ali herpes zoster je virusno obolenje, pri katerem se pojavijo izredno boleči 
kožni izpuščaji v obliki mehurčkov, ki so napolnjeni s tekočino. Ponavadi se pojavijo 
enostransko in na določenem predelu kože. Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag.farm.

Simptomi
nekaj dni pred izbruhom pasovca se 
lahko pojavi slabo počutje, zvišana 
telesna temperatura, mrzlica, slabost, 
bruhanje, težave pri mokrenju, 
mravljinčenje in srbenje na določenem 
predelu kože. nato pride do izbruha 
majhnih, s tekočino napolnjenih 
mehurčkov z rdečo obrobo. bolečina se 
pojavi na področju kože, ki jo oživčuje 
okuženi živec in lahko traja tudi 
več mesecev po izbruhu mehurčkov 
(postherpetična nevralgija).  Mehurčki 
in bolečina se najpogosteje pojavijo 
enostransko – pogosto na trupu; mesto 
je izredno boleče in občutljivo! Mehurčki 
vsebujejo virus varicello zoster, ki lahko 
pri otrocih in osebah, ki še niso preboleli 
noric, povzročijo izbruh le teh. Zatem 
nastanejo kraste, ki lahko pustijo trajne 
brazgotinice. 

Bolnik lahko po prvem izbruhu pasovca ostane zaščiten pred 
ponovnimi izbruhi, pri določenem odstotku ljudi (4%) pa se 
bolezen ponovi.

Mehurčki vsebujejo virus 
varicello zoster, ki lahko pri 
otrocih in osebah, ki še niso 
preboleli noric, povzročijo 
izbruh le teh.

bolnik lahko po prvem izbruhu pasovca 
ostane zaščiten pred ponovnimi izbruhi, 
pri določenem odstotku ljudi (4%) pa se 
bolezen ponovi. 
Herpes zoster je torej druga 
manifestacija noric in se pojavi na 
omejenem mestu telesa kot vrnitev iste 
bolezni. Po prebolelih noricah ostane 
namreč virus v »speči« obliki v telesu 
(v živčnih celicah hrbtnega mozga) in 
se lahko aktivira, ko imunski sistem 
oslabi. Medicina ne ve, zakaj se virus 
pri nekaterih ljudeh ponovno aktivira, 
pri drugih pa ne. Zato tudi ne moremo 
govoriti o inkubacijski dobi (doba bolezni 
od okužbe do izbruha bolezni) pasovca, 
saj pravzaprav ne gre za okužbo, pač pa 
ponoven izbruh bolezni (speči virus se 
aktivira). Mehurčki se popolnoma izrazijo 
po 4 do 5 dneh, zdravljenje pa traja 2 do 
3 tedne. bolezen se lahko omeji tudi na 
le nekaj mehurčkov brez bolečin. Osebe 
v fazi izbruha pasovca so pravzaprav 
kužne, saj lahko pri osebah, ki niso 
prebolele noric in so v stiku z omenjeno 
osebo, pride do okužbe! Pojavijo se 
norice ali vodene koze, ki je značilna 
otoška nalezljiva bolezen in ponavadi 
poteka pri otrocih brez komplikacij. 
Inkubacijska doba noric je 10  do 23 dni! 
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Herpes zoster je torej druga 
manifestacija noric in se pojavi 
na omejenem mestu telesa kot 
vrnitev iste bolezni.

Pripravki s cinkom, ki deluje 
antiseptično, adstringentno in 
ublažijo srbenje.

Pasovec ali herpes zoster ponavadi 
spremljajo bolečine. Če so prizadeti 
možganski živci, pri čemer se pojavijo 
mehurčki po polovici čela, glave, 
zatilja in obraza, gre za hudo bolezen. 
Posledice so lahko enostranska 
gluhost, slepota ali izguba las. Vendar 
je lokalizacija na obrazu redka (5 %), 
najpogostejša je na prsnem košu (50 
%) in na vratu (15 %) ter na sakralnem 
predelu (5 %). 
 

Zdravljenje
Pasovec se pojavi nenadoma, skoraj brez 
opozorila in tudi zato za preprečitev 
ne morete narediti veliko. Predvsem je 
zdravljenje usmerjeno v blažitev bolečin 
in s protivirusnimi zdravili v ublažitev 
poteka bolezni. 
 
•	 Protivirusna zdravila so zdravila, ki 

prekinejo razmnoževanje virusov, 
zmanjšajo število mehurčkastih 
izpuščajev ter omilijo in skrajšajo 
tako spremljajočo kot postherpetično 
bolečino. Če se zdravljenje prične 
pravočasno, lahko pričakujemo 
ublažitev teže akutnega stadija in 
pripomoremo k zmanjševanju okvar 
živcev. Zdravila so na voljo v lekarni, če 
so predpisana na zdravniški recept!

•	 Analgetiki blažijo bolečino in so na 
voljo v lekarnah tudi brez recepta. 
Uporabi acetilsalicilne kisline se, 
predvsem pri otrocih, izogibamo, 
zaradi tveganja  nastanka Reyevega 
sindroma (zelo nevarna bolezen). 

•	 Spiranje s fiziološko raztopino (0,9% 
raztopina nacl) s katero med drugim 
zagotovimo tudi čistočo kože, ki 
prepreči nastanek sekundarne 
bakterijske okužbe.

•	 Pripravki s cinkom, ki deluje 
antiseptično, adstringentno in ublažijo 
srbenje. 

•	 Prav tako lahko preko imunskega 
sistema omilmo potek virusnega 
obolenja in celo preprečimo izbruhe. 
Predvsem dodatek vitamina c in cinka 
k temu pripomore. Priporoča se tudi 
uživanje betakarotena, vitamina E in 
bioflavonoidov. 

•	 ne pozabimo na vitamine skupine b, 
ki ugodno vplivajo tudi na delovanje 
živčnega sistema in tako pripomorejo 
k hitrejšemu okrevanju.

 
Vsa našteta prehranska dopolnila so 
na voljo v lekarni brez recepta in nudijo 
možnost široke uporabe, zato nasvet 
o načinu uporabe in dodatna pojasnila 
farmacevta vsekakor ne bodo odveč!

Prehranski napotki v času herpesa

Omejimo mleko in mlečne izdelke (razen fermentiranih – 
jogurt in kefir), ter ostale živalske beljakovine, sladkor, izdelke 
iz bele moke in predelano hrano.

Uživamo polnovredno hrano, s poudarkom na čim bolj 
pestrem svežem sadju in zelenjavi. S tem bomo telesu 
postregli z različno paleto hranil, katera nam bodo pomagala 
ojačati naš imunski sistem.

Popijmo čim več svežih sadnih in zelenjavnih sokov. V času 
noric se še posebej priporočajo sokovi  iz korenja, pomaranč in 
limon, kakor tudi naslednje mešanice:
•	 Korenček, špinača
•	 Korenček, špinača, zelena, peteršilj
•	 Korenček, pesa, kumara

Popijmo čim več zelenih smoothiejev, katerim dodamo ohrovt, 
zelje, brokoli, zelenje od rdeče pese, ipd.

Pri izbiri živil, dajmo poudarek tistim, ki vsebuje veliko 
antioksidantov. živila bogata z antioksidanti so jagode, 
marelice, slive, dateljni, limone, rdeče grozdje, brokoli, brstični 
ohrovt, kalčki, artičoke, ohrovt, špinača, čili, paprike, rdeče 
zelje, pesa, peteršilj, paradižnik, korenje, soja, polnovredna žita, 
zeleni čaj, česen, ingver, itd.

Uživajmo čim več živil, ki so bogata z aminokislino lizin. Lizin 
vsebuje večina zelenjave in sadja, predvsem pa: pesa, kalčki, 
avokado, mango, paradižnik, jabolka, marelice, hruške, fige in 
papaja.

Vedno poskrbimo za to, da smo primerno hidrirani in zato 
poleg sokov popijmo čim več sveže, čiste vode. Od vsega 
naštetega so najbolj dragoceni sveži sadni in zelenjavni 
sokovi, ki nam bodo pomagali okrepiti imunski sistem, z njimi 
se bomo razstrupljali (kar bo preprečevalo dodatne zaplete), z 
njihovo pomočjo pa se bomo tudi hitreje pozdravili.
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Kako prepoznamo seneni nahod?
Znaki senenega nahoda se pojavljajo 
občasno, v delu leta, ko je v zraku cvetni 
prah. Poleg vodenega izcedka iz nosu, 
ki prevladuje, nastopajo močno kihanje 
v napadih, zamašen nos in oteženo 
dihanje in srbenje nosu. Srbijo lahko 
tudi ušesa in žrelo, oči pečejo oz. srbijo, 
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 mogoče. 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 znova 
razprši po zraku. Alergenom se ni 
mogoče vedno izogniti oz. preventivno 
vedenje ne zadostuje. V takih primerih 
je priporočen obisk zdravnika, s 
predpisanimi zdravili je bolezen 
obvladljiva. 

KO TEŽAVE POVZROČA 
CVETNI PRAH
V spomladanskih mesecih, ko se narava prebuja, in v poletnih mesecih, ko je cvetenje 
na vrhuncu, mnogim precej težav povzroča seneni nahod ali tako imenovani 
alergijski rinitis. Ker se navadno 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

Ambrozija 
Ambrozija je enoletna rastlina. Obdobje, 
v katerem kalijo semena, se razteza od 
sredine marca do junija. najzgodnejše 
rastline začnejo cveteti že julija, cvetenje 
in s tem tudi pojavljanje cvetnega prahu 
v zraku se zaključita s prvo slano jeseni. 
Oprašuje jo veter. Enoletna produkcija 
cvetnega prahu ene rastline je ocenjena 
na 100 milijonov do treh 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. 
Izsledki 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.

Zrna v telo vstopajo z vdihanim zrakom in se ustavijo v nosni 
votlini.

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 
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 
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Nagnjenje k obolevanju je 
običajno podedovano.

Med sezono cvetenja rastlin v lepem vremenu in rahlem vetru 
pričakujemo visoke obremenitve zraka.

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 
cvetnega prahu dreves, trav in 
zelnatih rastlin – plevelov. V zimsko-
spomladanskem delu sezone cveti 
večina dreves in grmov, v pozni pomladi 
pa 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 
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 rahlem vetru pričakujemo 
visoke obremenitve zraka. V vlažnem, 
deževnem vremenu in močnem vetru 
so obremenitve nizke in navadno ne 
povzročajo zdravstvenih težav.
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Simptomi se najpogosteje pojavijo že 
v prvih mesecih življenja in navadno 
izginejo pred desetim letom starosti. V 
nekaterih primerih pa ekcem ne preneha 
niti v odrasli dobi.

Simptomi
Simptomi, ki smo jih zgoraj opisali, se 
nekoliko razlikujejo glede na starostno 
obdobje, ko se atopijski dermatitis pojavi. 
Če se ekcem pojavi v prvih mesecih 
življenja, najpogosteje simetrično zajame 
čelo in lica, širi se na lasišče, zgornji 
del telesa, zunanjo stran rok in nog ter 
zapestje. V drugem do tretjem letu se 

ATOPIJSKI DERMATITIS 
– ZNAČILNOSTI IN 
ODKRIVANJE BOLEZNI
Ocenjujejo, da za atopijskim dermatitisom obolevata približno 2 % prebivalstva, od 
tega 15 do 20 % otrok. Atopijski dermatitis (nevrodermitis) se največkrat pojavlja 
že pri dojenčkih in je kronično, srbeče vnetje gornjih kožnih plasti. Ekcem se pojavlja 
v obliki pordelosti ali mehurčkov na koži, ki so najpogosteje suhi, spremlja pa jih 
močno srbenje. Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.

videz ekcema spreminja. Predvsem se 
pojavlja v pregibih kolen in komolcev, 
na zapestju, gležnjih in vratu. Pozneje v 
otroštvu se pojavijo tudi spremembe na 
vekah, dlaneh in stopalih.

Vzroki
natančen vzrok atopijskega dermatitisa 
ni znan. Vsekakor so si enotni, da je 
atopijski dermatitis posledica dednosti 
in dejavnikov okolja. Dokazano je tudi, 
da v družini pogosteje obolevajo za 
alergijskimi reakcijami. Prav tako je zelo 
pomembno vedeti, da kakršen koli stres 
stanje precej poslabša.

Pri atopijskem dermatitisu je oslabljena obrambna sposobnost 
kože proti bakterijam, glivicam in virusom, ki lahko povzročijo 
infekcije.

Bolezen je dolgotrajna 
z obdobji poslabšanja in 
izboljšanja.

Zdravljenje in nega
bolezen je dolgotrajna z obdobji 
poslabšanja in izboljšanja. Več težav je 
spomladi in jeseni. Osnovno zdravljenje 
predstavljajo kortikosteroidna mazila, 
ki se dobijo v lekarni, če so predpisana 
na recept. Delujejo protivnetno, 
protialergijsko in proti srbenju.

Vsekakor pa je izrednega pomena 
ustrezna nega kože, kajti velja, da 
atopijskega dermatitisa ni mogoče 
ozdraviti, temveč je zdravljenje 
usmerjeno predvsem na lajšanje 
bolezenskih znakov. Za bolnike z 
atopijskim dermatitisom je značilna 
suha koža, ki nastane zaradi motenega 
delovanja lojnih in znojnih žlez ter kot 
posledica spremenjenega odgovora 
kožnih celic na mehanično draženje. 
Motena je presnova maščobnih kislin, 
saj iz linolne kisline, ki je v hrani, ne 
more nastajati gamalinolna kislina. 
Zato priprava oljnih kopeli in uporaba 
primernih krem stanje precej izboljšata, 
predvsem pa se omili stanje suhe kože 
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Vsi so si enotni, da je atopijski 
dermatitis posledica dednosti 
in faktorjev okolja.

in srbenja. Prav tako mazila s sečnino 
delujejo proti srbenju in izboljšajo 
sposobnost kože, da veže nase vlago. 
nekateri svetujejo škrobne kopeli 
(ovsena moka in koruzni škrob) za 
ohranitev vlažnosti kože. Vendar je treba 
paziti, da kopel ne traja predolgo zaradi 
izgube esencialnih maščob iz kože.

Pri atopijskem dermatitisu je oslabljena 
obrambna sposobnost kože proti 
bakterijam, glivicam in virusom, ki lahko 
povzročijo infekcije. V teh primerih 
se lahko pripravi kopel s kalijevim 
permanganatom, ki deluje dezinfekcijsko. 
novejša dognanja svetujejo tudi uporabo 
svetlinovega olja (Oenothera biennis), 
ki deluje kot kortikosteroid, a ima 
precej manj stranskih učinkov. Mazila 
z ognjičem (calendula officinalis) in 
kamilice (Matricaria ricutita) so prav 
tako dobrodošla. nekoliko novejši 
pripravki z izvlečkom ovsa dajejo 
izvrstne rezultate, prav tako pa med 
novejšo generacijo spada kolekcija, ki 

vsebuje cinkov pirition. Z redno uporabo 
negovalnih pripravkov se stanje kože 
izboljša in hkrati zmanjša uporaba 
kortikosteroidnih krem.

Kaj lahko storimo sami?
Ker je atopijski dermatitis tesno povezan 
tudi z drugimi alergijami, bodite pozorni 
na prehrano. Če ugotovite, katera 
hrana stanje poslabša, jo izključite 
iz jedilnika. Pozorni bodite na kravje 
mleko, kokošja jajca, ribe, orehe, arašide, 
stročnice, svinjsko meso, sojo, sveži kvas, 
začimbe, citruse, zeleno, pšenico, izdelke 
iz pšenične moke, čokolado, jagode, 
paradižnik, špinačo, kislo zelje in nova 
uvožena živila.

Zelo pomembno je vzdrževanje ustrezne 
higiene. Kopeli naj ne trajajo več kot 
5 do 10 minut, da se koža ne izsuši. 
temperatura vode pa naj ne presega 33 
°c.

Izogibati se je treba sintetičnim 
tkaninam in volni, ki pogosto povzročajo 
srbenje. Izbira bombaža je veliko 
primernejša, saj koža lahko diha. Prav 
tako je pozornost treba nameniti 
sredstvom za pranje in paziti, da je 
perilo dovolj izprano detergentov. 
Izogibati se je treba tudi tapisonom, 
preprogam in prašnim prostorom.

Močni sončni žarki stanje velikokrat 
poslabšajo, zato se jim je poleti treba 
izogibati in se zaščititi pred soncem.

Pomoč v lekarni
Dokazano je, da mnogim ljudem, ki trpijo 
zaradi ekcema, primanjkuje cinka. ta 
namreč pomaga presnavljati maščobne 
kisline, zato ga je velikokrat smiselno 
dodati v obliki vitaminsko-mineralnih 
pripravkov. ti velikokrat vsebujejo tudi 
vitamin A, ki je koristen za obnovo kože.

Lokalna nega kože bi morala biti 
pomoč sistemski skrbi za zdravje
Zdravljenje blažjih oblik luskavice 
navadno poteka lokalno. Kreme s 
kortikosteroidi so zelo učinkovite in 
se uporabljajo kratek čas. Odlično 
vzdrževanje stanja pa omogočajo 
pripravki s cinkovim piritionom. 
cinkov pirition stabilizira čezmerno 
razraščanje kožnih celic ter deluje 
protibakterijsko in protiglivično. to je 
zelo zaželeno dodatno delovanje, saj 
je vneta koža nagnjena k sekundarnim 
okužbam.
Izjemno izboljšano delovanje 
cinkovega piritiona omogoča 
molekularna aktivacija. to je posebna 
patentirana tehnologija, ki zviša 
notranjo energijo molekul učinkovine, 
s tem pa se kemijsko nespremenjeni 
molekuli povečajo naravne lastnosti. 
Zato je učinek hitrejši in močnejši. 
Molekularno aktiviran cinkov pirition 
ima pri hitro rastoči, vneti in okuženi 
koži izjemno hitre učinke in se zato 
že desetletja uspešno uporablja v 
izdelkih za samostojno nego kože ali 
nadaljevalno nego kože po zdravljenju, 
ki ga predpiše zdravnik. 
Izdelki z molekularno aktiviranim 
cinkovim piritionom so bili klinično 
preizkušeni tako v tujini kot Sloveniji. 
na dermatološki kliniki v novem 
mestu so v klinični študiji z bolniki z 
luskavico, seboroičnim in atopičnim 
dermatitisom dosegli zelo dobre 
rezultate. Z različnimi izdelki s to 
učinkovino so pri več kot 80 odstotkih 
primerov dosegli popolno izginotje 
kožnih sprememb ali pomembno 
izboljšanje sprememb na koži. V študiji 
so uporabljali različne izdelke: kremo, 
pršilo, šampon in gel za prhanje, ki 
se lahko kombinirajo in dopolnjujejo 
glede na obseg, lokacijo in izraženost 
sprememb.
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Vloga koencima Q10 v telesu
Hrana pomeni vir energije za delovanje 
organizma, vendar jo mora telo, 
da jo lahko uporabi, pretvoriti v 
ustrezno obliko – celično energijo. ta 
proces v grobem lahko primerjamo z 
izgorevanjem, le da v našem telesu 
to poteka zelo počasi in nadzorovano. 
Ključno vlogo v tej pretvorbi igra prav 
koencim Q10, ki na ta način omogoča 
primerno raven energije v telesu in 
njegovo normalno delovanje. življenja 
brez koencima Q10 ne bi bilo.
Drugo zelo pomembno vlogo Q10 
predstavljajo njegove antioksidativne 
lastnosti, s katerimi varuje naše telo 
pred radikali. Radikali so nevarne 
reaktivne snovi, ki neprestano 
napadajo in poškodujejo genetski 

KOENCIM Q10 – 
NUJEN ZA ŽIVLJENJE

Koencim Q10 je prisoten v vseh živih organizmih. Sodeluje pri nastajanju celične 
energije in varovanju organizma pred prostimi radikali, ki so eden glavnih 
povzročiteljev staranja in številnih bolezni. Besedilo: Petra Šauperl

material, beljakovine, maščobe in 
druge pomembne molekule v naših 
celicah in so zato eden glavnih 
vzrokov staranja ter številnih bolezni. 
V telesu jih nastaja največ prav v 
opisanem procesu pretvarjanja celične 
energije, vse pomembnejši dodatni 
vir pa predstavljata tudi onesnaženo 
življenjsko okolje in izpostavljenost 
soncu oz. ultravijoličnim (UV) žarkom. 
Koencim Q10 je edini telesu lastni 
antioksidant, topen v maščobi, ki 
zato predstavlja enega temeljnih 
obrambnih mehanizmov pred temi 
nevarnimi snovmi. Pri tem je še posebej 
pomembno, da so največje količine Q10 
prav v delih telesa, kjer nastaja največ 
radikalov, zaradi česar je Q10 še posebej 
učinkovit. Koencim Q10 deluje kot 

Ugotovljeno je bilo, da je absorpcija Q10 v telo večja, če se ga 
uživa s hrano.

antioksidant tako, da reagira s prostimi 
radikali, pa tudi tako, da znova aktivira 
neaktivno obliko vitamina E, ki je prav 
tako znan kot antioksidant.

Ubikinon in ubikinol
V telesu je Q10 v več oblikah, predvsem 
kot ubikinon, ki je oksidirana oblika, 
in ubikinol, ki je reducirana oblika 
koencima Q10. V nekaterih organih 
naravno prevladuje ubikinon, v drugih 
ubikinol. Prehajanje ene oblike v drugo 
poteka v telesu neprenehoma, povsem 
naravno, in prav to je temelj delovanja 
tega koencima. Staranje ali bolezni na 
ta proces ne vplivajo. Zato je dejstvo, da 
oblika Q10, ki jo zaužijemo (ubikinon ali 
ubikinol), ne vpliva na njegove funkcije, 
ki jih opravlja v organizmu. Zato tudi ne 
držijo trditve nekaterih ponudnikov teh 
izdelkov, da je katera od teh dveh oblik 
telesu bolj potrebna.

Znanstveniki so ugotovili tudi vrsto 
drugih ugodnih učinkov koencima Q10 
na organizem, npr. pri boleznih srca in 
ožilja in nevrodegenerativnih boleznih 
(tudi pri alzheimerjevi in parkinsonovi), 
migreni, sladkorni bolezni, moški 
neplodnosti idr. Zadnje raziskave kažejo, 
da Q10 verjetno zavira tudi nastajanje 
sive mrene. Večji del Q10 nastaja v 
telesu, vendar učinkovitost tega procesa 
v tridesetih letih začne hitro padati. 
Raziskave kažejo, da ima poleg staranja 
negativni učinek na sintezo Q10 v 
telesu tudi uživanje zdravil za zniževanje 
holesterola v krvi – statinov, pa tudi 
kajenje. Del Q10 zaužijemo tudi s hrano, 
predvsem z mesnimi izdelki, vendar le 
3 do 6 mg dnevno. Dodajanje prehrani 
je mogoče z obogatenimi prehranskimi 
izdelki (npr. obogatenim mlekom), 
še večji vnos pa lahko dosežemo 
z različnimi prehranskimi dopolnili 
(npr. kapsulami, tabletami, šumečimi 
tabletami in sirupi).
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Koencim Q10 je edini telesu 
lastni antioksidant, topen v 
maščobi, ki zato predstavlja 
enega temeljnih obrambnih 
mehanizmov pred temi 
nevarnimi snovmi.

V telesu je Q10 v več oblikah, 
predvsem kot ubikinon.

Biodostopnost koencima Q10
Ker je topen le v maščobah, ga telo 
težko vsrka in uporabi. Znanstveniki so 
ugotovili, da se velik del zaužitega Q10 
takoj izloči iz telesa, ne da bi prešel v 
kri in učinkoval, zaradi česar govorimo 
o njegovi slabi biodostopnosti. Da bi 
izboljšali biodostopnost samega Q10, 
so strokovnjaki najprej razvili oljne 

kapsule z ubikinonom, ki jih telo lahko 
uporabi približno enkrat lažje, pozneje 
pa še z ubikinolom. Še večji napredek 
za povečevanje biodostopnosti je bil 
dosežen z razvojem vodotopnih oblik. 
Zanimivo pri tem je, da je bila ena 
najpomembnejših takšnih vodotopnih 
oblik, za katero je bila v primerjavi s 
samim Q10 ugotovljena približno 4-krat 
boljša biodostopnost in učinkovitost, 
razvita prav v Sloveniji.

Učinkovitost Q10 lahko povečamo 
tudi sami
Medtem ko se znanstveniki trudijo 
z razvojem izdelkov z večjo 
biodostopnostjo Q10, nekaj za večjo 
učinkovitost izdelkov s Q10 lahko 
naredimo tudi sami. Znanstvene 
raziskave so namreč pokazale, da telo 
koencim Q10 uporabi lažje, če se en 
večji dnevni odmerek razdeli na več 
manjših čez dnan. Dodatno je bilo 
ugotovljeno, da je absorpcija Q10 v telo 
večja, če se ga uživa s hrano.

Prehranski viri koencima Q10
Za dnevni vnos Q10 ni priporočil, 
prisoten pa je v praktično vseh živilih, pri 
nekaterih v večjih količinah, pri drugih v 
manjših. najboljši viri Q10 so nekatera 
olja, oreščki, ribe in meso.

 Živilo  Vsebnost Q10 (mg) 
govedina, svinjina 3
perutnina 2
sardine do 6
skuše 3,5
losos 0,5
jajca 0,5
mleko 0,2
arašidi 3
mandlji 1,5
peteršilj 3
brokoli 1
krompir 0,1

tveganja v povezavi s koencimom Q10 Z uživanjem Q10 
se zviša njegova raven v krvi ( v plazmi in krvnih celicah). 
Absorpcija prehransko vnesenega Q10 v tkiva je počasna 
in omejena zaradi hidrofobnosti in velikosti molekule. 
Vodotopne oblike kažejo višjo biološko uporabnost. V več 
kliničnih raziskavah, ki sicer niso bile primarno usmerjene v 
sistematično raziskovanje varnosti Q10 in so trajale največ 
nekaj mesecev, so bili uporabljeni visoki odmerki koencima 
Q10 in v večini študij ni bilo poročano o škodljivih ali 
neželenih učinkih: npr. 600, 1200, 2400 mg/dan pri bolnikih s 
Parkinsonovo boleznijo, 900 mg/dan pri zdravih odraslih. Prav 
tako ni bilo poročano o vzorcih škodljivih učinkov v območju 
dnevnih odmerkov od 100 do 390 mg, kamor sodi večina 
kliničnih študij. nekatere študije pri bolnikih s Huntingtonovo 
boleznijo (neozdravljiva nevrodegenerativna genetska okvara) 
poročajo o slabosti, zgagi, razdražljivem želodcu pri odmerkih 
1200 mg/dan in pri bolnikih z miokardnim infarktom pri 
odmerkih 600 mg/dan. bolniki z boleznimi srca (stabilna 
angina pectoris, srčno popuščanje) so očitno bolj občutljivi, saj 
o neželenih učinkih poročajo pri nižjih odmerkih 120 oz. 150 
mg/dan. Glede pojavnosti razdražljivega želodca pri dnevnih 
odmerkih 120 oz. 160 mg so si študije tudi nasprotujoče. Ker 
ne pojavnost in ne resnost slabosti in povezanih učinkov v 
prebavnem sistemu ne naraščata s količino zaužitega Q10, 
bi lahko nanje imele vpliv druge sestavine zaužitih zdravil s 
Q10 (npr. olja). Varnosti ali učinkovitosti še niso ugotavljali 
pri otrocih, nosečnicah in doječih materah. Q10, pridobljen 
z bakterijsko fermentacijo, v Amesovem testu ni pokazal 
genotoksičnih lastnosti (Yamaguchi et al., 2009). Q10 lahko 
zmanjšuje učinkovitost varfarina in lahko omeji ali preprečuje 
učinkovito antikoagulacijo. 4 Odnos odmerek - učinek Zaradi 
pomanjkanja podatkov glede varnosti uživanja Q10 pri zdravih 
posameznikih referenčnega sprejemljivega dnevnega vnosa 
ni možno določiti. Poročana slabost kot neželeni učinek v 

kliničnih raziskavah pri dnevnih odmerkih 60, 120, 150, 180 
in 600 mg ne kaže odvisnosti med odmerkom in učinkom. 
na podlagi klinične kohortne raziskave z 80 posamezniki v 
začetni stopnji Parkinsonove bolezni, ki je trajala 16 mesecev 
in kjer ni bilo poročanih neželenih učinkov pri dnevnem 
odmerku 1200 mg in na podlagi manjše klinične raziskave 
z desetimi bolniki s Huntingtonovo boleznijo, kjer je bilo pri 
istem dnevnem odmerku poročano o zgagi, je Hathcock s 
sod. določil opazovano varno mejo (OSL – ang. observed safe 
level) za vnos Q10 na 1200 mg. Določitev je utemeljil s tem, 
da ni mehanizmov, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da so 
bolniki z začetkom Parkinsonove ali Huntingtonove bolezni 
bolj ali manj občutljivi na neželene učinke Q10 v primerjavi z 
zdravimi odraslimi. Prav tako je raziskava na posameznikih, ki 
so zaužili 3000 mg Q10 dnevno ali več pokazala, da je nivo 
Q10 v plazmi dosegel plato po štirih mesecih, kar pomeni, 
da je kopičenje Q10 v tkivih manj verjetno in s tem tudi 
kronična strupenost. Opazovana varna meja je bila določena 
na posameznikih, ki so uživali mešano prehrano in so imeli 
nemoteno endogeno sintezo Q10, zato so opazovano varno 
mejo avtorji uporabili neposredno za določitev varne meje 
za dopolnjevanje prehrane pri zdravih odraslih – 1200mg 
koencima Q10. Meja velja za ubikinonsko obliko Q10. Stran 
3 od 4 5 Ocena izpostavljenosti preko hrane V hrani je Q10 
prisoten v oksidirani obliki (ubikinon), v manjših količinah, 
največ v drobovini in mesu toplokrvnih živali, najmanj v sadju 
in zelenjavi. Pravst s sod. navaja vsebnosti preko 100 mg/
kg v srcih goveda in prašičev in srcu in jetrih perutnine. Višje 
vsebnosti, preko 100 mg/kg, so tudi v rastlinskih oljih (sojino, 
koruzno, oljčno). Prehranski vnos Q10 je odvisen od prehrane 
posameznika. Pri splošni populaciji niso znani simptomi 
pomanjkanja Q10, kar pomeni, da biosinteza in mešana 
prehrana zagotavljata zadostno količino. Ocenjuje se, da 
prehranski vnos predstavlja približno 25 % plazemskega Q10.
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PASM se lahko pojavi, ko živni dražljaji 
med sečnim mehurjem in možgani 
mehurju ukažejo, naj se prazni, čeprav ni 
poln. PASM opažamo tudi, če so mišice 
v sečnem mehurju preveč dejavne. 
V vsakem primeru se mišice vašega 
mehurja skrčijo za praznjenje urina, 
preden bi se smele. takšno krčenje 
povzroči nenadno in močno nujo po 
uriniranju (urinska urgenca).

tveganje za simptome PASM se 
povečuje s starostjo, ogroženi pa so 
tako moški kakor ženske. tveganje 
je večje pri ženskah po menopavzi in 
moških, ki so imeli težave s prostato. 
Večje tveganje PASM zasledimo tudi pri 
bolnikih z nevrološkimi boleznimi, kot 
sta možganska kap in multipla skleroza.

Simptomi PASM se lahko poslabšajo 
tudi ob uživanju hrane ali pijače, ki draži 
sečni mehur, kot so na primer kofein, 
alkohol in pikantne jedi.

Simptomi
PASM povzroča nehoteno krčenje mišic 
sečnega mehurja. Simptomi so naslednji: 
1. Urinska urgenca ali nuja je nenadna 
potreba po praznjenju mehurja, ko 
morate na stranišče nemudoma.
2. Pogosto uriniranje pomeni, da morate 
na stranišče pogosteje, in sicer več kot 
osemkrat na dan. 
3.  nokturija je zbujanje več kot enkrat v 
eni noči zaradi uriniranja. 
4. Urgentna inkontinenca je nehoteno 
uhajanje večjih količin urina, ko vam 
ob nuji ne uspe priti do stranišča 
pravočasno.

Kako deluje sečni mehur?
Sečni mehur je votla mišica v obliki 
balona, odgovorna za shranjevanje urina. 

nedavno postavili to diagnozo, ste na 
pravi poti do uspešnega obvladovanja 
težav z mehurjem.

Kot ob vsaki novi diagnozi imate 
gotovo veliko vprašanj za zdravnika 
glede svojega stanja in načrtovanega 
zdravljenja. tu je nekaj predlaganih 
vprašanj, ki jih boste morda želeli 
zastaviti svojemu zdravniku pri 
naslednjem obisku: 
•	 Ali so možni zapleti v povezavi 

s prekomerno aktivnim sečnim 
mehurjem?

•	 Kaj mislite, da je osnovni vzrok mojega 
stanja?

•	 Katero zdravljenje mi priporočate za 
PASM in zakaj?

•	 Ali obstajajo zdravila, ki jih lahko 
jemljem za zdravljenje PASM?

•	 Če imajo ta zdravila neželene 
učinke, kaj lahko storim za njihovo 
obvladovanje?

•	 Ali bo zdravilo delovalo takoj ali 
bo potrebovalo nekaj časa, da bo 
pokazalo koristne učinke?

•	 Če bo zdravilo delovalo in se bo PASM 
izboljšal, ali lahko preneham jemati 
zdravilo?

•	 Ali je mogoče PASM ozdraviti?
•	 Ali obstajajo vaje za lajšanje 

simptomov?
•	 Ali moram obiskati fizioterapevta?
•	 Ali obstaja določena hrana oziroma 

pijača, ki lahko poslabša moje stanje?
•	 Katere druge življenjske spremembe 

lahko naredim za lažje obvladovanje 
PASM?

•	 Ali obstaja kakšno tveganje, če se 
PASM ne zdravi?

 
Zdravnika vprašajte, kdaj naj ga ponovno 
obiščete in kaj naj prinesete s seboj na 
naslednji pregled.

ŽIVLJENJE S PASM: 
KAJ JE PREKOMERNO 
AKTIVEN SEČNI MEHUR?
Prekomerno aktiven sečni mehur, s kratico PASM, je skupek simptomov, ki se 
pojavljajo pri uriniranju. Mislite, da je to redek sindrom? Dve veliki raziskavi sta 
pokazali, da ima vsak šesti odrasli starejši od 40 let  eno od oblik PASM. Simptomi 
so lahko različno hudi. Približno vsaka tretja oseba s PASM ima epizode urgentne 
inkontinence. Besedilo: Petra Šauperl

Ko se mehur napolni, postane okrogel, 
ko je prazen, se zmanjša. Zdrav mehur 
lahko shrani približno od 300 do 500 
ml urina. Sečnica je cevka, ki omogoča 
izločanje urina iz mehurja navzven. 

Številne mišice delujejo skupaj kot jez in 
zadržujejo urin v mehurju v obdobju med 
odhodi na stranišče. 

Mehur podpirajo mišice medeničnega 
dna, ki pomagajo vzdrževati kontinenco. 

živci v mehurju vam povedo, kdaj je 
čas, da izpraznite mehur. Ko se mehur 
napolni in doseže svojo mejo, pošlje v 
možgane živčne signale in potreba po 
uriniranju se okrepi. 

Ko greste na stranišče urinirat, možgani 
oddajo signale mišicam mehurja, da se 
te skrčijo in iztisnejo urin iz mehurja. 

Hkrati možgani pošljejo signale mišicam 
sfinktra in medeničnega dna, da se 
te sprostijo. Običajno v enem dnevu 
izpraznimo mehur osemkrat. 

Kaj lahko storim sam?
Če pri sebi opazite simptome PASM, 
se o vseh podrobnostih posvetujte z 
zdravnikom. Pogovor o tako intimnih 
stvareh je morda neprijeten, vendar 
zelo koristen, zlasti če simptomi motijo 
vaše delo, druženje in vsakodnevne 
dejavnosti.  

Veliko ljudi s težavami, povezanimi z 
mehurjem, se izogiba obisku zdravnika. 
žal lahko prepozno spopadanje s PASM 
znatno poslabša kakovost življenja. 

Za PASM obstajajo različne učinkovite 
možnosti zdravljenja in če so vam 
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Velik del obolenj lahko preprečimo ali 
vsaj zmanjšamo poslabšanje. Pri tem se 
je priporočljivo držati osnovnih napotkov.
•	 Izogibanje prehladu in gripi
•	 Ohranjanje stalne toplote telesa
•	 Skrb za pljuča
•	 Posebne skupine bolnikov
•	 Izogibanje prehladu in gripi 
Prehlad oz. gripa povzročita poslabšanje 
simptomov kroničnih pljučnih obolenj. 
V primeru poslabšanja simptomov se 
moramo držati navodil o samoukrepanju 
(načrt, narejen ob ambulantnem 
pregledu) pri posameznem obolenju oz. 
za nasvet vprašati izbranega zdravnika 
oz. lečečega specialista. napačno je 
misliti, da bodo simptomi minili sami od 
sebe. Še vedno je najboljša preventiva 
cepljenje proti gripi oz. pljučnici. Ob 
morebitnih omejitvah pri cepljenju 
se moramo posvetovati z izbranim 
zdravnikom. cepljenje pomembno 
zmanjša potrebo po bolnišničnem 
zdravljenju. Pomemben del preventive je 
tudi izogibanje prostorom, v katerih je 
več ljudi, zlasti otrok. ti so pogosto vir 
okužbe tudi, ko sami ne kažejo znakov 
obolenja. naj bo to še tako težko, 
v zimskem času je kontakt z vnuki 
odsvetovan, zlasti skrb za vnuke, ki 

vzdržujemo enakomerno temperaturo 
spalnice tudi ponoči in da je okno čez 
noč zaprto, da hladen zrak ne sproži 
simptomov. Za lažje spremljanje in 
uravnavanje temperature prostora je 
priporočljivo uporabljati enostaven 
termometer.
Smiselno je oblačenje v več slojih. 
Uporaba volnenih oblačil lahko dodatno 
poskrbi za toplotno ugodje.
Uživanje vsaj enega toplega obroka 
dnevno in toplih napitkov se zelo 
svetuje. Skrb za uravnoteženo in 
energijsko zadostno hrano je temelj 
skrbi za zdravje čez zimo. Razni 
prehranski dodatki nimajo dokazanega 
učinka pri preprečevanju poslabšanj.
Ohranjanje redne telesne aktivnosti 
deluje preventivno. tudi ko ostanemo 
v stanovanju, naredimo nekaj vaj vsako 
uro. S tem ohranjamo toploto telesa in 
mišični tonus.  Če se odpravimo ven, je 

SKRB ZA ZDRAVJE 
PLJUČNIH BOLNIKOV
V hladnejšem času se obolevnost prebivalstva potroji. V tem času se delež 
hospitalizacij zaradi obolenj dihal poveča na 80 % vseh sprejemov v bolnišnice. 
Smrtnost kot posledica respiratornih okužb poraste. Najbolj ogroženi so otroci do 
četrtega leta starosti in starostniki nad 65. letom starosti. Besedilo: Jurij Šorli, dr. med., spec. int. pul.; Bolnišnica Topolšica

zaradi bolezni ne morejo v šolo ali vrtec.

Med nujne ukrepe za zmanjšanje 
prenosa okužb sodita tudi redno 
razkuževanje oz. umivanje rok (vsaj 
30 sekund oz. po tiho odpeti dve kitici 
pesmi Vse najboljše) in pravilna higiena 
kašlja (kašljanje v predel komolca, redna 
menjava papirnatih robčkov).

Ohranjanje stalne toplote telesa
Stanovanje mora imeti najmanj 18 °c, 
dnevni prostor čez dan tudi več. to 
je še pomembneje, če vemo, da nam 
hladen zrak poslabša simptome, če smo 
prehlajeni oz. smo zaradi bolezni omejeni 
v gibljivosti. Stanovanje je treba zračiti 
vsaj deset minut na dan in zmanjševati 
vlago. Pojav plesni na stenah ali 
pohištvu je slab znak, saj spore 
povzročajo obolenja dihal oz. slabšajo 
kronične bolezni dihal. Priporočljivo je, da 

Razni prehranski dodatki nimajo dokazanega učinka pri 
preprečevanju poslabšanj.

Ob povečani potrebi po 
olajševalcu, ki traja več kot tri 
dni, se je treba posvetovati z 
zdravnikom.
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Redno spremljanje onesnaženosti zraka in prilagajanje aktivnosti 
na prostem pomaga zmanjšati pogostnost in poslabšanje.

priporočljivo obvestiti svojce ali prijatelje, 
kje se bomo gibali. takrat se vremenu 
primerno oblečemo in poskrbimo za 
zaščito pred hladnim zrakom (šal, kapa, 
rokavice …). 

Skrb za pljuča
Svoje aktivnosti načrtujemo vnaprej. 
Ob tem smo pozorni na vremensko 
napoved. Pri zdravniku si zagotovimo 
zdravila, ki jih redno uporabljamo. 
tako ne bo treba zaradi receptov 
obiskati zdravnika, ko bo ta imel polno 
čakalnico obolelih. Izdelava samonačrta 
zdravljenja je zelo pomembna. na ta 
način bo večina bolnikov lahko sama 
ukrepala pri manjših spremembah 
zdravstvenega stanja in tako preprečila 
hujša poslabšanja.
Redno prejemanje predpisane terapije je 
v tem času bolj pomembno kot običajno. 
Ob povečani potrebi po olajševalcu, 
ki traja več kot tri dni, se je treba 
posvetovati z zdravnikom. Olajševalec je 
treba vedno imeti pri sebi.
Dihanje skozi nos omogoča zraku, da 
se ogreje in navlaži. Ob hladnejšem 
vremenu moramo pred usta in nos 
namestiti šal ali drugo tkanino, ki bo 

poskrbela za ogretje zraka, preden ta 
pride globlje v dihala.
Čez zimo je koncentracija trdih delcev 
v zraku povečana. Redno spremljanje 
onesnaženosti zraka in prilagajanje 
aktivnosti na prostem pomaga zmanjšati 
pogostnost in poslabšanje.

Posebne skupine bolnikov

Astma
Za bolezen je značilno poslabšanje 
ob kontaktu s hladnim, suhim zrakom. 
Zato je pomembno, da preprečimo vdor 
hladnega zraka globlje v dihala. Še 
posebej je to pomembno pri športnikih, 
ki so aktivni v zimskem času. Uživanje 
zadostne količine toplih napitkov in 

uporaba zaščitnih sredstev pred usti in 
nosom precej preprečijo poslabšanja. 
Pomembna sta upoštevanje načrta 
samozdravljenja in redna uporaba 
predpisane terapije.

KOPB
Okužbe, tako virusne kot bakterijske, 
so največja grožnja tem bolnikom. 
Redno cepljenje proti gripi in pljučnici in 
izogibanje množicam lahko pomagata 
preprečiti poslabšanja. Onesnažen zrak 
pogosto poslabša bolezen, prav tako 
nihanje telesne toplote zaradi kajenja na 
prostem.

Gerb
želodčno zatekanje in posledične 
težave dihalnega aparata so značilne 
za zimski čas. Upoštevanje ustreznega 
dietetičnega režima in spanje z 
dvignjenim vzglavjem sta osnovna 
preventiva poslabšanj.

življenje s kronično boleznijo je breme, 
in prav je, da si ga olajšamo, kolikor je to 
mogoče.

Prehlad oz. gripa povzročita poslabšanje simptomov kroničnih 
pljučnih obolenj.

Zaradi KOPB v Sloveniji umre 
letno od 500 do 600 oseb.

Okužbe, tako virusne kot 
bakterijske, so največja grožnja 
tem bolnikom.
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Zaradi nezadostne oskrbe tkiv s kisikom 
se pojavijo različni simptomi: utrujenost, 
slabša telesna kondicija, brezvoljnost, 
glavobol, omotica, vrtoglavica, 
zmanjšana odpornost na okužbe … Ker je 
kronična in duševna utrujenost pogosta 
spremljevalka sodobnega načina 
življenja, velikokrat prav te simptome 
zmotno pripisujemo hitremu tempu 
življenja. tako pogosto ne pomislimo, 
da ima lahko utrujenost organski vzrok. 
Zato nekaj besed o tem, kako prepoznati 
slabokrvnost in kako se ji izogniti, ne bo 
odveč.
 
Vzroki
Slabokrvnost je izjemno pogosta 
predvsem pri ženskah, saj prizadene 
vsako četrto pripadnico nežnejšega 
spola. Vzrokov za nastanek je veliko in 
posledično poznamo več vrst anemij:
•	 Anemija, ki nastane zaradi kronične 

izgube krvi (krvavitve iz hemoroidov, 
obilne menstrualne krvavitve, 
krvavitve iz želodčne razjede …).

•	 Anemija zaradi pomanjkanja železa je 
vodilna oblika anemije. Pojavi se, kadar 
telo ne more shraniti dovolj železa, 
ki je glavna sestavina za tvorbo 
hemoglobina. Pomanjkanje železa je 
po navadi prehranska težava, večja 
verjetnost nastanka pa je pri ženskah, 
nosečnicah in doječih materah. 

slabokrvnost zmanjša odpornost. 
Slabokrvni otroci so nemirni, težko se 
zberejo in koncentracija hitro popusti.
Kadar opazimo značilne spremembe 
v počutju, je treba ustrezno ukrepati. 
Zdravnik z laboratorijskimi preiskavami 
krvi določi vrednost hematokrita, 
hemoglobina, velikost eritrocitov 
in vrednost železa. Vsi ti parametri 
pomagajo odkriti vzrok slabokrvnosti 
in glede na to se predpiše ustrezna 
terapija.
 
Zdravljenje
Kadar je slabokrvnost že razvita, je 
potrebno zdravniško zdravljenje z 
ustreznimi zdravili. Zdravnik na recept 
predpiše zdravila v obliki tablet ali 
sirupov. V lekarni vam predpisano 
zdravilo izdamo in seveda tudi 

SLABOKRVNOST 
ALI ANEMIJA
Anemije so stanja, pri katerih je zmanjšano število eritrocitov ali koncentracija 
hemoglobina. Eritrociti vsebujejo hemoglobin in ta omogoča prenos kisika iz pljuč po 
vsem telesu. Kadar se zmanjša število eritrocitov ali količina hemoglobina v njih, kri 
ne more prenesti dovolj kisika po telesu. Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.

•	 Megaloblastna anemija je posledica 
pomanjkanja vitamina b12 in folne 
kisline.

•	 Poznane so tudi anemije, ki nastanejo 
zaradi avtoimunskih reakcij, zaradi 
pomanjkanja eritropoetina (hormon, 
ki ga izločajo ledvice in omogoča 
proizvodnjo eritrocitov) ali zaradi 
okvar kostnega mozga.

 
Simptomi
na slabokrvnost pomislimo, kadar smo 
iz dneva v dan utrujeni, brez volje, 
kondicije; kadar nas mučita glavobol 
in omotica ali opazimo spremembe v 
ustnih kotih in nas peče jezik. Lasje in 
nohti postanejo krhki, nohtne blazinice 
postanejo blede, polt je bleda, ustnice pa 
modrikaste. Hitro nas zebe in opažamo 
pogostejša obolenja in okužbe, kajti 

Slabokrvnost je izjemno pogosta predvsem pri ženskah, saj 
prizadene vsako četrto pripadnico nežnejšega spola.

Anemija zaradi pomanjkanja 
železa je vodilna oblika 
anemije.
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Zdravnik z laboratorijskimi preiskavami krvi določi vrednost 
hematokrita, hemoglobina, velikost eritrocitov in vrednost 
železa.
svetujemo. železovih pripravkov ne 
jemljemo skupaj z mlekom in mlečnimi 
izdelki. Kajti železo se lahko s kalcijem, 
pa tudi z drugimi minerali veže v 
netopne spojine, in tako se ne more 
vsrkati v kri. 
 
Kaj lahko storimo sami?
Ključnega pomena so ustrezna prehrana 
ter dodatki vitaminov in mineralov. 
najpomembnejša mikrohranila, ki jih 
moramo vnesti v telo, so: železo, vitamin 
b12 in folna kislina, vitamin b6 in b2, 
vitamin c in baker. železo se v govejem 
mesu, jetrih, posušenem sadju, sardelah, 
jedilni čokoladi, polnozrnatih žitih … 
Dokazano je, da se železo iz živalskih 
virov hitreje vsrka kot železo iz rastlin. 
Zato moramo rastlinske hrane za isti 
učinek pojesti nekoliko več in na to 
morajo biti pozorni vegetarijanci. Vitamin 
c in baker pomagata telesu vsrkati 
železo, zato pri obrokih vedno pijte sok 
iz citronskega sadja. Poleg vsebnosti 

železa v hrani pa bodimo pozorni tudi na 
snovi, ki zmanjšujejo absorpcijo železa. 
to so fitati in beljakovine v zelenjavi, 
neoluščenih žitih in oreščkih, kalcij in 
fosfor v mleku ter tanin in kofein v 
pravem čaju in kavi. Glede na vsa ta 
dejstva je ovržena tudi teorija o špinači, 
ki se je drži sloves proti slabokrvnosti. 
Špinača vsebuje fitate, zato je absorpcija 
železa otežena. A če ste ljubitelj špinače, 
naj vam to dejstvo ne vzame veselja, 
da bi jo uživali; po kosilu zaužijte 

pomarančni sok. Za premagovanje 
slabokrvnosti je dobrodošel tudi sok iz 
rdeče pese, učinkoviti pa naj bi bili tudi 
regrat, peteršilj, velika kopriva, plahtica, 
rman in encijan. ne smemo pozabiti 
na robide, borovnice, maline, ribez in 
bezgove jagode, ki vsebujejo veliko 
železa. Iz tega so naše babice znale lepo 
pripraviti tako imenovano železno vino, 
ki je precej učinkovito. Poskusimo lahko 
tudi sami, zato prilagam recept.
Vsekakor pa je tudi v lekarni na voljo 
veliko pripravkov, tudi brez recepta, 
ki so priporočljivi za preprečevanje in 
zdravljenje slabokrvnosti. A pazljivost 
ne bo odveč, kajti pretirana uporaba 
železovih dodatkov lahko povzroči 
zasičenost z železom in posledično 
težke stranske učinke, tudi smrt. 

Megaloblastna anemija je posledica pomanjkanja vitamina B12 in 
folne kisline.

Na slabokrvnost pomislimo, 
kadar smo iz dneva v dan 
utrujeni, brez volje, kondicije.

Ključnega pomena so ustrezna 
prehrana ter dodatki vitaminov 
in mineralov.
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Glede na prevladujoče simptome ga 
lahko delimo na štiri podtipe. 
ti so: SRČ s prevladujočo drisko, s 
prevladujočim zaprtjem, z mešanim 
odvajanjem in neopredeljeni SRČ, pri 
katerem ne moremo reči, da gre za 
katerega od prej naštetih podtipov. 
Približno enak procent pacientov se 
sooča s posameznim podtipom. Možno 
je tudi, da se z leti pri določenih osebah 
posamezni podtip menjuje. 

Diagnozo bolezenskega stanja običajno 
postavi specialist ustreznega področja 
na podlagi kliničnega pregleda, ki 
vsebuje slikovno diagnostiko in 
laboratorijske teste. Pomembno je 
poudariti, da ni specifičnega testa, s 
katerim bi z gotovostjo lahko trdili, da 
gre za SRČ. Ob postavitvi diagnoze se 
tako izključijo morebitne druge bolezni, 
ki bi se lahko kazale s podobno sliko, 
npr. intolerance na določen tip hrane, rak 
debelega črevesa, razni kolitisi… 

Zdravljenje je osredotočeno na 
omilitev simptomov in poteka glede 
na prevladujoči podtip bolezni. V večini 
primerov se da z ureditvijo življenjskega 
sloga, h kateremu sodi redna telesna 
dejavnost, izogibanje stresnim 
dejavnikom ter uživanje hrane večkrat 
dnevno in v manjših količinah izboljšati 
simptome. Pri podtipu, kjer je prevladujoči 
simptom driska, lahko za samozdravljenje 
posežemo po racekadotrilu, pod 
zdravniškim nadzorom pa se uporabljajo 
zdravila, ki vsebujejo loperamid. Če 
je vodilni simptom zaprtje, lahko 
posežemo po prehranskih vlakninah 
(npr. indijski trpotec) ali polietilenglikolu, 
ki pospešujeta prehajanje črevesne 
vsebine in posledično delujeta odvajalno. 

se na področju lajšanja simptomov 
SRČ uporabljajo probiotiki, hipnoza, 
akupunktura, zdravljenje z zelišči in 
presaditev črevesne flore, a je njihov vpliv 
za zdaj dokaj nejasen.

SRČ lahko torej opredelimo kot 
bolezensko stanje, ki kot velika večina 
drugih patologij močno vplivajo na 
znižanje kakovosti pacientovega 
življenja, če so bodisi nepravilno ali 
sploh nezdravljena. Zdravljenje zna 
biti kompleksno in dolgotrajno, a se z 
vključenostjo pacienta in zdravstvenega 
osebja v obravnavo lahko zelo dobro 
obvladuje zgoraj opisano funkcionalno 
bolezen prebavil.

SRČ - SINDROM 
RAZDRAŽLJIVEgA 
ČREVESA
Sindrom razdražljivega črevesa (v nadaljevanju SRČ) je funkcionalna bolezen 
prebavil, ki jo spremljajo trebušne bolečine, katere se pojavljajo vsaj enkrat 
tedensko, tri mesece zapored. Sočasno so prisotne tudi motnje v odvajanju, 
sprememba pogostosti in sprememba konsistence blata. Po podatkih naj bi SRČ 
imelo med 10 in 15 % svetovne populacije, pri čemer se najpogosteje pojavlja v 
državah razvitega sveta. Ženska populacija se pogosteje srečuje s SRČ kot moška.

Besedilo: Matej Štaus, mag. farm.

Pri prehranskih vlakninah moramo biti 
pozorni na morebitno napenjanje in 
vetrove, saj s pojavom le-teh lahko še 
dodatno poslabšamo stanje. Od zdravil, 
katera se uporabljajo za zdravljenje 
simptomov SRČ, je v Sloveniji na voljo 
mebeverin, ki relaksira gladke mišice 
črevesja ter ugodno vpliva na simptome 
kot so driska, napihnjenost in zaprtje. 
V klinični praksi se uporabljajo tudi 
triciklični antidepresivi in protibolečinska 
zdravil. Vsa omenjena zdravila se 
uporabljajo v primerih, če je zelo izrazit 
simptom SRČ-a trebušna bolečina. 
Možna je tudi uporaba antiholinergikov, 
ki sproščajo gladko mišičje in na ta 
način preprečujejo krče. Kot alternativa 

Diagnozo bolezenskega stanja običajno postavi specialist 
ustreznega področja na podlagi kliničnega pregleda, ki vsebuje 
slikovno diagnostiko in laboratorijske teste.
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NOVO v Tuš drogeriji in 
na tusdrogerija.si

Izberite dostavo na dom ali osebni prevzem v Tuš 
drogeriji Planet Celje, Planet Koper, Ljubljana BTC in 

supermarket Planet Novo Mesto.

tusdrogerija.si

https://tusdrogerija.si
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V normalnih fizioloških pogojih 
želodčna sluznica izloča želodčni 
sok (želodčno kislino in encime, ki 
sodelujejo pri prebavi) in zaščitno sluz. 
želodec izdela vsak dan 1 do 3 litre 
izredno kisle tekočine. naloga kisline 
ni samo razgradnja hranil, ampak tudi 
zaščita pred številnimi povzročitelji 
bolezni. njeno agresivnost pa blaži 
želodčna sluznica, ki varuje želodec 
pred poškodbami. Zato mora obstajati 
ravnovesje med izločanjem želodčne 
kisline in zaščitno plastjo želodčne 
sluznice. Kakor hitro se to ravnovesje 
poruši, nastajajo težave, kot so: bolečine 
in nelagodje v zgornjem delu trebuha ali 
spodnjem delu prsnega koša, občutek 
polnosti, spahovanje, zgaga, slabost in 
napenjanje, bolečina za prsnico ...

Kaj so vzroki, zdravljenje z zdravili in 
kaj lahko storimo sami.
Stanje ravnovesja se poruši zaradi 
notranjih ali zunanjih agresivnih 
dejavnikov. Med zunanje sodijo stres, 
karakterne lastnosti človeka (jeza, 
hitro in pogosto razburjanje), kava, 
pravi čaj, alkohol, gazirane pijače, 

krvavitev v želodcu, perforacij želodčne 
stene in rakavih obolenj.

Zdravljenje z zdravili:
cilj zdravljenja je doseči zmanjšanje 
količine kisline v želodcu in okrepitev 
zaščitne prevleke, ki prihaja s kislino v 
neposreden stik. to je mogoče doseči z:

Antacidi, ki nevtralizirajo želodčno 
kislino in ščitijo želodčno sluznico. na 
voljo je več različnih antacidov, ki se 
razlikujejo po sposobnosti znižanja 
pH in trajanju učinka nevtralizacije. 
Dober antacid nevtralizira samo 
odvečno želodčno kislino in vzdržuje 
pH želodca med 3 in 5. V tem predelu 
prebavni encimi ustrezno delujejo in 

PREKOMERNO 
IZLOČANJE 
ŽELODČNE KISLINE
Vse več je ljudi, ki občasno potožijo, da jih peče zgaga in muči slabost, napenjanje 
in dražeč kašelj. Vsi ti simptomi nakazujejo na vse pogostejše obolenje današnjega 
časa: prekomerno izločanje želodčne kisline, s katerim se srečuje več kot tretjina 
odraslih. Prvi in najpogostejši simptom je zgaga, ki se pojavi že 15 do 60 minut po 
obroku. Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.

kajenje, nepravilna prehrana (močno 
začinjena, mastna hrana), nepravilen 
način prehranjevanja (prevelika količina, 
hitro hranjenje), nekatera zdravila 
(acetilsalicilna kislina, nesteroidne 
protivnetne učinkovine) ... Prav tako 
so lahko vzrok notranji agresivni 
dejavniki: kislina iz dvanajstnika, počasno 
praznjenje, zmanjšana odpornost 
sluznice ... Vsi ti dejavniki vodijo do 
bolezni, kot so dispepsija (prebavne 
težave), gastroezofagealna refluksna 
bolezen (vračanje želodčne vsebine v 
požiralnik), vnetje želodčne sluznice 
(gastritis), bakterijski gastritis (okužba z 
bakterijo Helicobacter pylori), peptična 
razjeda ... to so bolezni, ki jih moramo 
zdraviti, saj lahko privedejo do hudih 

V kolikor pa se težave ne umirijo ali če nenadoma začutite 
močno bolečino, ki ne pojenja, nepojasnjeno slabost ali kri (rdečo 
ali črno obarvano) v blatu ali izpljunku, je zdravniška pomoč 
nujna.

V normalnih fizioloških pogojih 
želodčna sluznica izloča 
želodčni sok (želodčno kislino 
in encime, ki sodelujejo pri 
prebavi) in zaščitno sluz.
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ne povzročajo korozivnih poškodb 
na sluznici. Če antacid v večji meri 
nevtralizira želodčno kislino, nastane 
sekundarna hipersekrecija kisline 
(povečano nastajanje kisline). In prav to 
se zgodi pri uporabi sode bikarbone, ki jo 
nekateri, napačno, zagovarjajo kot zelo 
učinkovito. V lekarni je na voljo kar nekaj 
pripravkov, ki se dobijo brez recepta: 
Rupurut, Rutacid, Gastal, Kompensan, 
Rennie tablete in se jemljejo po obroku. 
Antacidi vplivajo na absorpcijo sočasno 
vzetih zdravil, zato jih je treba jemati v 
razmiku vsaj dveh ur.

Antagonisti histaminskih receptorjev 
H2 zmanjšajo izločanje želodčne 
kisline. Učinek se pojavi pozneje kot 
pri antacidih, vendar traja dalj časa. Za 
samozdravljenje so v lekarni na voljo 
tablete Ranital.

Inhibitorji protonske črpalke zavirajo 
nastajanje kisline in so zdravila, ki se 
dobijo v lekarni, če so predpisana na 
zdravniški recept! Zdravnik se lahko 
odloči tudi za sočasno zdravljenje 
s sukralfatom (Venter), ki se veže z 
beljakovinami poškodovane sluznice in 
tvori zaščitni sloj. Če pa ugotovi, da gre 
za okužbo z bakterijo, k zdravljenju doda 
tudi ustrezno antibiotično terapijo.

Kaj lahko storimo sami?
nekateri priporočajo mleko in mlečne 
izdelke, vendar previdno. Po začetnem 
nevtralizacijskem delovanju kalcij iz 
mleka povzroči še močnejše izločanje 
želodčne kisline – zato mleko ni rešitev! 
Izogibajte se hrani, ki draži želodec 
(mastna in začinjena hrana, sladice, 

orehi ...). Obroki naj bodo manjši (4–5 
obrokov na dan), zadnji naj bo 2 do 3 
ure pred spanjem. ne telovadite po 
jedi, ne nosite tesnih oblačil čez pas 
(stisnejo želodec), ne pijte kave, pravega 
čaja, alkohola (to so dražeče snovi, ki 
povečajo izločanje kisline, hkrati pa 
ovirajo zapiranje mišice na prehodu 
iz požiralnika), jejte počasi in spite z 
dvignjenim vzglavjem. Če kadite, opustite 
kajenje in shujšajte, če je vaša telesna 
teža prekomerna. Če veliko sedite 
(tudi v službi), se pogosto zravnajte, 
da boste olajšali praznjenje želodca, 
ne dvigujte težkih bremen in poskusite 
obvladati stres. Za obvladovanje bolečin 

Spodbujanje stabilnosti telesne teže skozi celo leto se zato 
izkaže za najbolj koristno strategijo.

Cilj zdravljenja je doseči zmanjšanje količine kisline v želodcu 
in okrepitev zaščitne prevleke, ki prihaja s kislino v neposreden 
stik. 

Za obvladovanje bolečin se 
izogibate acetilsalicilni kislini 
in nesteroidnim protivnetnim 
učinkovinam.

se izogibate acetilsalicilni kislini in 
nesteroidnim protivnetnim učinkovinam.

Priporoča se uživanje vitamina A in E ter 
cinka, ker povečujejo nastanek mucina 
– snovi, ki jo telo izloča za zaščito 
želodčne sluznice. Mnogi uporabljajo 
tudi sladki koren (Glycyrrhiza glabra), 
ki spodbuja izločanje zaščitne sluzi v 
želodcu. Uporaba omenjenega čaja je 
omejena na nekaj dni. Za učinkovitega 
se je izkazal tudi zeljni sok, ki vsebuje 
aminokislino glutamin (ščiti celice 
prebavne sluznice). Vsak dan naj bi popili 
1 liter soka in vztrajali najmanj tri tedne. 
Dobrodošli so tudi med, laneno seme in 
sok aloe vere.

namigov je ogromno, zato verjamem, 
da bo potreben dodaten posvet s 
farmacevtom v lekarni. Če pa se 
težave ne umirijo ali če nenadoma 
začutite močno bolečino, ki ne pojenja, 
nepojasnjeno slabost ali kri (rdečo ali 
črno obarvano) v blatu ali izpljunku, je 
zdravniška pomoč nujna!
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največkrat gre za čiščenje s sveže 
iztisnjenimi sokovi, postom ali prehrano, 
ki temelji samo na enem živilu (npr. zelju 
ali drugi »očiščevalni hrani«, ki mora biti 
tudi ekološko pridelana). Poleg tega je 
na trgu še kopica prehranskih dopolnil, 
ki obljubljajo detoksikacijo, čeprav 
nobeno ne pove, na kakšne strupe 
deluje, še manj, kako. Čeprav se sliši 
mikavno, da lahko samo v nekaj dneh 
ali tednih iz telesa »odplaknemo« vse, 
kar smo z leti nezdravega življenjskega 
sloga vnesli v telo, naše telo žal ne 
deluje tako.

Odstranjevanje strupov in odpadnih 
produktov
naše telo s presnovo vsakodnevno 
proizvede kopico odpadnih produktov, 
ki so za telo v večjih količinah strupeni. 
Mednje spadajo dušikove spojine, kot 
je amonijak, ki nastaja pri presnovi 
beljakovin in je v večjih količinah škodljiv, 
zato ga jetra in ledvice spremenijo 
v sečnino in pripravijo na izločanje v 
obliki urina. Jetra in ledvice sta tudi 
sicer glavna čistilna organa v našem 
telesu, saj s filtriranjem krvi iz nje 
odstranjujeta vse strupe in odpadne 

Kopičenje strupov v maščobnem tkivu
Zaradi učinkovitega delovanja naših 
razstrupljevalnih organov se v našem 
telesu kopiči zelo majhna količina 
strupov. Obstaja pa nekaj izjem, med 
njimi težke kovine in t. i. obstojna 
organska onesnažila – težko razgradljive, 
strupene kemikalije, kot so nekateri 
pesticidi in nekatere kemikalije iz 
industrije. te snovi se v okolju zadržujejo 
daljša časovna obdobja, zato se 
akumulirajo v tkivih živih organizmov, 
predvsem v maščobnem tkivu. Ljudje 
večino obstojnih organskih onesnažil 
zaužijemo z živalsko maščobo, saj se 
kopičijo po prehranski verigi in jih je 
zato v živilih živalskega izvora več kot 
v rastlinskih živilih, del pa jih v naše 
telo vstopi tudi z dihanjem (pri čemer 

RAZSTRUPLJANJE 
- OČISTITE SE 
STRUPOV
Razstrupljevalne ali »detoks« diete so že nekaj časa priljubljeno sredstvo za 
hujšanje, ki hkrati obljublja, da se bomo poleg odvečnih kilogramov pospešeno 
znebili še v telesu nakopičenih strupov. Večinoma so to kratkotrajni prehranski 
načrti, ki obljubljajo, da bomo »v sedmih dneh očistili in revitalizirali svoje telo«. 

Besedilo: prof. dr. Igor Pravst

produkte. tako bodo jetra kri očistila 
morebitnih snovi, ki smo jih v telo vnesli 
z zdravili in pesticidi, odstranila alkohol 
ter morebitne bakterije in njihove 
toksine ter za »izvoz« iz telesa pripravila 
vse odpadne produkte, ki so nastali 
pri normalni telesni presnovi. Večji del 
odpadnih snovi nato iz telesa izločimo 
z urinom, del pa se izloči z žolčem in 
posledično z blatom.
Kot vidimo, so jetra za naše telo zares 
izjemnega pomena, zato je tudi njihova 
regeneracijska sposobnost velika. tudi 
če bolezen uniči 75 % vseh jetrnih 
celic ali pa jih odstranimo z operativnim 
posegom, bodo vse funkcije jeter še 
vedno potekale nemoteno, saj imajo 
preostale jetrne celice neverjetno 
sposobnost regeneracije.

Ljudje večino obstojnih organskih onesnažil zaužijemo z živalsko 
maščobo, saj se kopičijo po prehranski verigi in jih je zato v živilih 
živalskega izvora več kot v rastlinskih živilih.

Mikavno se sliši , da lahko 
samo v nekaj dneh  iz telesa 
»odplaknemo« vse - naše telo 
žal ne deluje tako.
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je vrednost teh onesnažil v notranjih 
prostorih večinoma večja kot zunaj).
Obstojna organska onesnažila se tudi 
pri nas kopičijo v maščobnem tkivu 
in njihova koncentracija z leti počasi 
narašča. njihova prisotnost v telesu je 
povezana s težavami v reprodukciji in 
hormonskim neravnovesjem, rakavimi 
spremembami in spremembami v 
imunskem sistemu. Z zelo hitro in 
drastično izgubo telesne mase se 
lahko v kri sprosti večji del omenjenih 
toksinov, ki jih telo ne utegne izločati 
iz telesa, zato se priporoča, da ob 
hujšanju telesno težo izgubljamo počasi 
in postopoma. Še posebej pomembno 
pa je, da se hujšanja ne lotimo med 
nosečnostjo, saj lahko toksini, sproščeni 
v kri, prehajajo tudi na še nerojenega 
otroka.

Prehrana za razstrupljanje?
Večina razstrupljevalnih diet temelji 
na pogostejšem uživanju določenega 
sadja ali zelenjave in izogibanju 

predelanih živil, sladkorja, mastnih živil 
itn. ali pa celo popolni izključitvi trde 
hrane. Študije so pokazale, da nobeno 
sadje in zelenjava ne moreta zares 
»razstrupiti« našega telesa, vendar 
lahko ima njuno pogostejše uživanje 
veliko drugih prednosti, saj varuje naše 
zdravje in telo ščiti pred zunanjimi in 
notranjimi stresnimi dejavniki. Pri tem 
velja poudariti, da je veliko bolj zdravo 
uživanje raznolikega sadja in zelenjave, 
saj lahko le tako dobimo ves spekter 
koristnih snovi. Prav tako Evropska 
agencija za varno hrano (EFSA) ni 
odobrila nobene prehranske trditve v 
zvezi z razstrupljanjem, saj znanost ni 
postregla z nobenim dokazom, da bi 
kakšna snov v našem telesu delovala 
tako. Manjše uživanje sladkorja in 

Naše telo s presnovo vsakodnevno proizvede kopico odpadnih 
produktov, ki so za telo v večjih količinah strupeni.

Občasna »razstrupljevalna« kura nam ne bo prav veliko 
pomagala, če se vsakodnevno prehranjujemo nezdravo.

Samo dolgoročna sprememba 
prehrane, dovolj vode in 
gibanja nas lahko zares 
razstrupijo.

Večina razstrupljevalnih 
diet temelji na pogostejšem 
uživanju določenega sadja ali 
zelenjave.
predelanih živil nas prav tako ne bo 
razstrupilo, bo pa pripomoglo k bolj 
zdravi telesni teži, manjši možnosti za 
razvoj bolezni srca in ožilja in sladkorne 
bolezni.

Da bi se izognili zaužitju in večji 
akumulaciji obstojnih organskih 
onesnažil in težkih kovin, lahko največ 
naredijo za to pristojne organizacije, ki 
lahko omejijo ali prepovejo uporabo teh 
snovi v kmetijstvu in industriji, nekaj 
malega pa vendarle lahko naredimo 
sami: izogibajmo se mastnim kosom 
mesa in živalski maščobi, velikim ribam, 
kot sta losos in tuna, in jih zamenjajmo 
z manjšimi ribami nižje na prehranjevalni 
verigi (sardele, skuše, slaniki), pa tudi 
sicer vsaj občasno namesto mesa raje 
pojejmo obrok stročnic.

Za konec si zapomnimo, da nam 
občasna »razstrupljevalna« kura 
ne bo prav veliko pomagala, če se 
vsakodnevno prehranjujemo nezdravo. 
Samo dolgoročna sprememba prehrane, 
dovolj vode in gibanja nas lahko zares 
»razstrupijo« in izboljšajo naše zdravje.
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Kako stres vpliva na hrbtenico?
Morda se sliši nenavadno, a duševni in 
čustveni stres vpliva tudi na hrbtenico. 
Zakaj? Običajno kri, ki se pretaka skozi 
vratne in hrbtenične mišice, naleti na 
le neznaten odpor, toda kadar ste pod 
vplivom stresa, se določene mišice 
skrčijo in stisnejo žile. Pri tem vaš vrat in 
hrbtenica ne dobivata dovolj krvi, bogate 
s kisikom in hranilnimi snovmi, in vam to 
sporočata z bolečino. Mišice brez hranil 
oslabijo in so zato bolj dovzetne za 
poškodbe.

Kako preprečujemo bolečine v hrb-
tenici? 
Za zdravo hrbtenico je zelo pomembna 
naravna in izenačena napetost vseh 
mišic. Pomembne so redne vaje za 
krepitev mišic v hrbtu. Gibanje je 
najboljša zaščita, saj lahko le redna 
menjava mirovanja in obremenitve 
omogoča prekrvavitev vretenc in mehkih 
tkiv hrbtenice, tako da lahko dobijo 

lahko pojavijo zaradi »tanjšanja« z vodo 
pomanjkljivo prepojenih medvretenčnih 
ploščic in posledično manjšanja 
medvretenčnega prostora, kar pa 
seveda lahko vodi v zdrs medvretenčne 
ploščice, ukleščenje živčevja (ishias), 
spazma mišic,… Glavni vzrok, vsaj v 
80 odstotkih, je na tak način nastala 
mišična zategnjenost. Pomembna je 
tudi prehrana, vnesti je potrebno dovolj 
vitamina D, kalcija, fosforja in vitaminov 
b kompleksa.

Kdaj na pregled k zdravniku? 
Za hrbtenico lahko torej ogromno 
naredite sami. V določenih primerih pa 
morate obiskati zdravnika: če bolečine 
trajajo več tednov ali celo mesecev, če 
so prisotne ponoči, če gre za dolgotrajno 
jutranjo okorelost, če se bolečine širijo 
v noge in se pojavlja mravljinčenje  ter 
oslabelost nog, če čutite težave pri hoji 
in motnje pri odvajanju seča ter blata.

Kako ravnamo, ko začutimo bolečino?
Ko začutite bolečino v križu, in če gre 
za akutno bolečino, je najprej potrebno 
najti ustrezen položaj, v katerem ne 
boli. nikakor pa ne mirujte več kot 

OSNOVA ZA DOBRO 
POČUTJE - ZDRAVA 
HRBTENICA
Vsakodnevno sedenje z leti povzroči vse ohlapnejše hrbtne mišice. Če k temu 
prištejemo še pomanjkanje telesne aktivnosti in vsakodnevni stres, so težave s 
hrbtenico kmalu del našega vsakdana. Se temu lahko upremo? Besedilo: Barbara Mlinarič, mag. farm.

dovolj hranil in hkrati odstranjujejo 
odpadne snovi. 

Reaktivne dejavnosti prilagodite svojim 
sposobnostim, telesni pripravljenosti 
in letom. Hoja je »poceni«, varna in 
nezahtevna. Izboljša počutje ter krepi 
srce in mišice. tudi (hrbtno) plavanje 
je zelo priporočljivo. Izogibati se je 
potrebno dvigovanju (pre)težkih bremen. 
Pri sedenju je vedno potrebna opora za 
spodnji, ledveni del hrbtenice. Ko stojite, 
bodite zravnani in ne preveč mlahavi. 
Vsekakor je pomembno tudi ustrezno 
ležišče, saj se morate zavedati, da človek 
preživi približno tretjino svojega življenja 
v postelji. 

V večini primerov, ko nas mučijo bolečine 
v hrbtu, lahko pomislimo tudi na 
dehidracijo telesa. Večinoma popijemo 
premalo vode. Zaužiti bi je morali vsaj 2 
do 2,5 litra na dan, ob ustrezni mineralni 
oskrbi. bolečine v hrbtu se namreč 

Za hrbtenico lahko ogromno naredite sami.

Za zdravo hrbtenico je 
zelo pomembna naravna in 
izenačena napetost vseh mišic.
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 Nanos magnezija preko kože -   
 dobra alternativa prehranskim dodatkom

  - hitro delovanje                   - večji izkoristek
  - brez stranskih učinkov       - 100% naravno 
  - možnost ciljanega nanosa - 5 ml= 596 mg Mg 

pršilo  BIMAG
ACTIVE

za mišice- 
vezi- sklepe

pršilo BIMAG
ORIGINAL

čisti magnezij

srce
moč kosti in sklepi

regeneracija

spanec

krči
boleči in okoreli sklepi

utrujenost

boleče mišice

Na voljo v prodajalnah SANOLABOR in izbranih
lekarnah po Sloveniji.

Edinstvena moč naravnega
magnezija iz pradavnine

www.bi-mag.net, Info: 041 /790 078
El studio d.o.o., Ljubljana

dan ali dva. Vzdrževanje telesne dejavnosti je namreč 
zelo pomembno, saj zaradi mirovanja postanete okorni, 
temu pa se prilagodijo tudi mišice in kosti. Izvajajte vaje 
za raztegovanje in krepitev hrbteničnih mišic in bodite 
vztrajni! V akutnem obdobju bolečin je koristna masaža z 
ledom ali hladne obloge, po nekaj dneh pa blago segrevanje 
(topel tuš, parafin). V lekarni so vam na voljo pripravki za 
lajšanje bolečin brez recepta, ki vam jih lekarniški farmacevti 
svetujemo in izberemo na podlagi predhodnega pogovora, 
lahko pa vam jih predpiše tudi zdravnik. Če so vretenca 
obrabljena, je smiselno ukrepati v tej smeri in nadomestiti 
osnovne gradnike sklepov, zmanjšati morebitne vnetne 
procese ter na tak način preprečiti zlome (npr. glukozamin, 
hondroitin sulfat, šipek).

Ker je pred vrati pomladna pravljica, naj ne bo več izgovorov 
za poležavanje, ampak se odpravite na sprehod, razgibajte in 
učvrstite mišice, sprostite se ter si tako pričarajte trenutke 
življenja v nE-bolečini!

Vzdrževanje telesne dejavnosti je zelo 
pomembno, saj zaradi mirovanja postanete 
okorni, temu pa se prilagodijo tudi mišice in 
kosti.

Reaktivne dejavnosti prilagodite svojim 
sposobnostim, telesni pripravljenosti in letom.

https://bi-mag.net
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Pandemska utrujenost se zaradi 
dalj časa trajajoče epidemije razvija 
postopoma in nanjo vpliva kulturno, 
socialno, strukturno in zakonodajno 
okolje. Zdi se, da je ta vse pogostejša 
in da je na splošno vse težje slediti 
smernicam in spreminjajočim se 
ukrepom. tovrstna utrujenost ni 
značilna le za pandemske previdnostne 
ukrepe, kot je vztrajanje pri socialni 
distanci, uporaba mask in higiena rok in 
kašlja. Z vsemi spremembami vedenja, 
povezanimi z zdravjem - vključno s 
povečano telesno dejavnostjo, zdravo 
prehrano in manjšo porabo tobaka ali 
alkohola - se pri posameznikih pojavijo 
težave pri vzdrževanju novega sloga in 
možni recidivi v stari slog že po krajšem 
času spremembe.

Vendar mora biti naš pogled tokrat 
drugačen: ne gre za našo odločitev o 
našem zdravju, temveč tudi o zdravju 
ljudi okoli nas. ne le naših najbližjih 
temveč tudi vse skupnosti, ki ji 
pripadamo. tudi naše odločitve vplivajo 
na dolžino trajanja družbenega zastoja. 
Posledično naše odločitve vplivajo na 
delo zdravstvenih delavcev in njihovo 
preobremenjenost … In ne nazadnje: 
na število razpoložljivih postelj in z 
njimi povezanih intervencij, ki rešujejo 
življenja.

Pravzaprav javno zdravstveniki ne 
govorimo o epidemiji temveč o sindemiji 
(sočasnem pojavu dveh ali več epidemij 
hkrati), ki vplivata druga na drugo in 
poslabšujeta prognozo in breme bolezni. 
Strokovnjaki opozarjajo na problem 
širitve okužb z akutnim respiratornim 
sindromom cOVID-19 in krepitev 
dejavnikov za kronične nenalezljive 
bolezni. Poleg pristopov omejevanja 
virusne bolezni se je potrebno 
osredotočati tudi na obravnave 
kroničnih nenalezljivih bolezni s posebno 

učenjem. Kako se obnašajo drugi v 
podobnih situacijah? Verjetno gre za 
enak vpliv skupine vrstnikov v času 
odraščanja na razvoj tveganih vedenj 
kot npr. poseganje po alkoholu ali 
nezdravi hrani. Z opazovanjem drugih 
dobimo tudi sami načrt za svoje vedenje. 
naj bo odločitev o našem vedenju naša 
lastna izbira, za katero se bomo odločili 
po tehtnem premisleku odraslega in z 
mislijo na boljšo prihodnost. ne imejmo 
strahu pred izločenostjo iz lastne 
skupnosti. Vzemimo si čas in razmislimo 
kako nam gre. Če se počutimo 
razdraženi, nestrpni, jezni ali trpimo 
zaradi utrujenosti, tesnobe ali depresije, 
sprejmimo, da so vsi ti odzivi v tako 
težkem času normalni in razumljivi.

Hrepenenje po povezanosti
Ljudje smo družbena in družabna 
bitja in socialna izolacija je lahko 
še posebej neprijetna. Vodi lahko 

PANDEMSKA UTRUJENOST: 
SE POČUTITE UTRUJENE, 
UJETE IN NAVELIČANE?
Niste sami. Obstaja več psiholoških razlogov, zakaj se utrujenost začne. Na srečo 
obstaja tudi kar nekaj tehnik za obvladovanje varnosti in zaščite vašega duševnega 
zdravja in dobrega počutja. Kaj lahko naredimo ob padcu motivacije za upoštevanje 
zaščitnih vedenj? Besedilo: Nacionalni inštitut za javo zdravje, NIJZ

pozornostjo na ranljivih skupinah 
prebivalcev.

Ena od razlag za upadanje izvajanja 
preventivnih ukrepov se nanaša 
na dva pomembna napovedovalca 
zdravstvenega vedenja. Eno je 
zaznavanje dovzetnosti - kako verjetno 
mislimo, da bomo zboleli za boleznijo? 
Odgovor je preprost: večje kot je število 
obolelih, večje je tveganje, da zbolimo 
tudi sami. Druga je zaznana resnost - če 
jo razumemo, kako slaba mislimo da bo? 
tudi tu je odgovor podoben: večje ko je 
število umrlih, večja je resnost in breme 
bolezni.

Vsi drugi to počnejo
Socialne norme so nepisana pravila o 
tem, kako naj se obnašamo v družbi. 
Medtem ko je mogoče družbene norme 
sporočiti na več načinov, je eden glavnih 
kanalov sporočanje z opazovalnim 

Pandemska utrujenost se zaradi dalj časa trajajoče epidemije 
razvija postopoma in nanjo vpliva kulturno, socialno, strukturno 
in zakonodajno okolje.
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Ljudje smo družbena in družabna bitja in socialna izolacija je 
lahko še posebej neprijetna.

do poslabšanja zdravja in pojava 
nekaterih tveganih vedenj ter kasneje 
do pojava simptomov in bolezni tako 
na področju telesnega kot duševnega 
zdravja. trik je v uravnoteženju telesne 
distance s socialno povezanostjo: 
naj nove tehnologije omogočijo tudi 
naše komunikacije (telefonske, video 
klici, družabna omrežja…), kadar pa 
komuniciramo neposredno, naj bo 
to z upoštevanjem vseh priporočil. 
Kljub telesni oddaljenosti so lahko 
naše komunikacije iskrene, prijazne in 
tople. Posebno pozornost namenimo 
omejevanju časa pred zasloni. naša 
pozornost je naša valuta, naj nam je ne 
poberejo nepomembni mediji. Potrudimo 
se.

Pot navzgor
Poleg sistemskih ukrepov vlade in 
ukrepov stroke lahko doprinašamo tudi 
na nivoju posameznika:

Spremenimo naše vedenje: tako 
kot ustavljanje pred rdečo lučjo na 
semaforju in upoštevanje drugih (npr. 
prometnih pravil), se lahko dosledno 
naučimo upoštevati tudi ta tri preprosta 
navodila: upoštevanje socialne distance, 
higiene rok in kašlja ter uporabe mask v 
javnosti glede na priporočila.

Ostanimo prilagodljivi in sledimo, saj 
se priporočila ves čas spreminjajo. 
nova znanstvena spoznanja o virusu, 
ki povzroča cOVID-19 se ves čas 
dopolnjujejo, kar pogosto vpliva tudi 
na spremembe priporočil. Vse to vnaša 
zmedo, zato sledimo le informacijam iz 
strokovno preverjenih virov.

Poskrbimo za zalogo artiklov, ki jih 
potrebujemo za kakovostno življenje in 
artiklov za osebno higieno ter zaščito: 

tako maske kot razkužila imejmo 
ves čas pri roki, da jih lahko redno 
uporabljamo.

Epidemijo iz abstraktnega premaknimo 
na osebni nivo. Ozrimo se po svoji okolici: 
zbolevanje ni le abstraktna ideja, temveč 
zelo osebna zgodba posameznikov, ki se 
pogosto ne konča s srečnim koncem. Z 
zgodbami teh ljudi razumimo tveganje in 
posledice za neodgovorno ravnanje.

Ko gre za duševno zdravje cOVID-19 
vpliva na pojav tesnobe, žalosti / 
depresije in utrujenosti. Ko pandemija 
napreduje, dolgotrajna izpostavljenost 
povzroča nešteto težav. tesnoba 
izvira iz negotovosti, pomanjkanja 
občutka nadzora in ogrožanja številnih 
pomembnih vrednot v našem življenju 
naenkrat. tudi hitre, nepričakovane 
spremembe, ki jih je prinesla pandemija, 
so povzročile vrsto izgub. Izguba 
je največji dejavnik depresije in ta 

pandemija je povzročila vse vrste 
izgub: pomembnih dogodkov, povezav 
z družino, prijatelji in skupnostjo, 
potovanj, priložnosti, financ, kariere, 
smrti … Utrujenost izhaja iz žongliranja 
z več zahtevami naenkrat, neskončnega 
ocenjevanja nevarnosti za naše zdravje 
ter iskanja korakov s katerimi bomo 
varni. nujna je skrb za naše zdravje 
in v primeru stiske se lahko obrnemo 
na zdravstveno osebje ali na telefon 
za psihološko podporo ob epidemiji 
cOVID-19: 080 51 00.

Vključujmo otroke in mladostnike 
in jih s primernim vzorom naučimo 
odgovornega obnašanja. Dovolimo jim, 
da do razumne mere sodelujejo pri 
določenih odločitvah ( kot. pr. izbira 
mask,…).

Dihajmo in meditirajmo. Dihalne vaje 
so najpreprostejši način za zmanjšanje 
stresa in tesnobe. Upočasnite dihanje in 
telesu povejte, da ni neposredne grožnje. 
Dihanje nam pomaga obvladovati odziv 
telesa na fizični in duševni ravni.

Po/ostanimo telesno dejavni v okviru 
svojih možnosti in priporočil in 
poskrbimo za svojo kondicijo in zadostno 
količino kakovostnega spanja.

Po/ostanimo ustvarjalni na področjih, 
ki nas veselijo. Svoj čas prosti čas 
obogatimo z vsebinami, za katere prej 
nismo našli časa.

načrtujmo svoje življenje. načrtujmo svoj 
vsakdan in vključujmo čim več dnevnih 
rutin. te so za nas pomembne, saj nas 
pomirjajo in v tako turbulentnem času 
krepijo občutek stalnic in sider. Hkrati 
pa si zastavljajmo tudi dolgoročne cilje 
in načrtujmo življenje po pandemiji. 
Vnesimo čim več veselih in toplih barv.

https://pharmaclassic.com


duševno zdravje

48 Spremljajte nas na       Zdrave novice- že 11 let z vami 

toda sproščanje hiperaktivnih možganov 
in bivanje v tem trenutku je pogosteje 
laže reči kot storiti.
Eterična olja, njihovo delovanje na 
čustveni in psihološki ravni, ponujajo 
idealno podporo za sproščanje in 
pomiritev uma. Aromatične rastline in 
eterična olja so bili skozi zgodovino 
sestavni del številnih duhovnih 
praks v različnih kulturah in religijah. 
Ko meditacijo in jogo obogatimo z 
bogastvom eteričnih olj, premagovanje 
nemirnega uma in raztresenosti postane 
enostavnejše, hitrejše in učinkovitejše.

Odkrili so, da so eterična olja uporabljali 
v različnih ceremonialnih obredih v času 
starega Egipta, 3500 let pred našim 
štetjem. Številne kulture uporabljajo 
eterična olja, da bi dvignile človekovo 
zavedanje na novo raven, zato eterična 
olja predstavljajo nenadomestljiv 
dodatek k vsakodnevnim tehnikam 
sproščanja.

Timijan
Drevo timijana daje smolo, ki se že od 
nekdaj uporablja v ritualih, posvečenih 
bogu. Verjetno nobena dišava ni tako 
spoštovana kot božanski timijan. Darilo 
dostojno boga, ki so ga, ob zlatu in miru, 
trije modreci prinesli Jezusu Kristusu. 
timijan je simboliziral božansko poreklo 
darovanja, in od takrat pa do danes je 
ta še vedno redni spremljevalec verskih 
ritualov v številnih kulturah.
timijan pomaga pomiriti um in poglobiti 
dihanje, zato je idealno sredstvo za 
uvod v meditacijo. topel, močan in 
nenadomestljiv vonj tega svetega olja 
bo vnesel mir v prostor in spodbudil 
globoko kontemplacijo.

Vetiver
Opojnem in mošusnemu vetiverju pravijo 
tudi olje miru. V procesu meditacije 
deluje tako, da se nam pomaga povezati 

Sandal
topli in balzamični vonj sandala je že 
od nekdaj del duhovnih in religijskih 
obredov. Sandal vsebuje enkratno 
lastnost, da nas uravnovesi, hkrati pa 
deluje na življenjsko in kronsko čakro 
in s tem privede naše notranje vesolje 
v ravnovesje. Pomaga se nam vrniti 
v lastno središče, pomirja in sprošča. 
Sandal je utelešenje življenjske moči 
in pomaga spodbuditi pretok mirujočih 
energij v telesu. V jogi je sandal povezan 
s prvo (življenjsko) in osmo (kronsko) 
čakro, zato se ga opisuje tudi kot olje 
najvišje razsvetljenosti.

Pačuli
Zemeljski vonj sproščujočega pačulija je 
zagotovo sopomenka za meditacijo in 
jogo. Pačuli prizemlji in pomaga vsem, 
ki preveč živijo v glavi. Daje popolno 
podporo pri premikanju notranjih 
in zunanjih meja ter pomaga znova 

ETERIČNA OLJA - 
ZDRAVILNA MOČ 
ZELIŠČ
Meditacija in joga pomagata utišati klepetavi um, omogočata bivanje v zdajšnjem 
trenutku brez skrbi, povezanih s preteklostjo in prihodnostjo. Besedilo: Ana Novak, Deaflores Slovenija

z našo korensko (zemeljsko) čakro. 
njegov vonj spodbuja občutek notranje 
moči in zaščite ter pomaga, ko se ne 
moremo osredotočiti. Znan je po svojem 
učinku na osrednji živčni sistem, zato 
se uporablja za premagovanje stresa in 
takrat, ko potrebujemo novo moč.

Cedra
cedra daje prečudovito olje tople, 
lesne arome, ki spodbuja duševno moč. 
Je pravo krepčilo za živčni sistem pri 
mentalni in telesni napetosti ter nam 
povrne zaupanje v lastne moči. cedra se 
nam pomaga osredotočiti in dobiti bolj 
jasen vpogled vase. Velja za »notranjo 
svetlobo«, zato lahko pomaga razsvetliti 
pot do samospoznanja, ko se nam zdi, da 
smo se izgubili. cedra se nam pomaga 
vrniti na duhovno pot, ko so se na njem 
pojavile življenjske ovire, zaradi katerih 
je ta postala manj vidna.

Številne kulture uporabljajo eterična olja, zato predstavljajo 
nenadomestljiv dodatek k vsakodnevnim tehnikam sproščanja.
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Eterična olja lahko uporabljamo tudi v izparilnikih ali razpršilcih 
(difuzerjih) in tako ustvarjamo posebno in pomirjajoče vzdušje v 
prostoru.

Ko meditacijo in jogo obogatimo z bogastvom eteričnih olj, 
premagovanje nemirnega uma in raztresenosti postane 
enostavnejše, hitrejše in učinkovitejše.

pognati našo prirojeno moč. Harmonizira 
razpoloženje in vabi h globinskemu 
sproščanju. Koristen je tudi za ljudi, ki 
zaradi pretirane mentalne aktivnosti 
in živčne napetosti niso več v stiku z 
lastnim telesom in čuječnostjo (Mojay, 
2000).

Sivka
Sivka predstavlja eno najbolj 
vsestranskih in najbolj znanih eteričnih 
olj. Enkratna sivka ima izjemno moč, s 
katero prinaša mir v um, ki je v stresu. 
Poleg tega spodbuja tudi čustveno 
ravnovesje in globlji občutek notranjega 
miru ter pomaga prečistiti negativne 
energije. Sproščujoče delovanje sivke 
lahko poglobi meditacijo in popolnoma 
regenerira um in telo (Mojay, 2000).

Bergamot
bergamot je olje vedrine in svetlobe. 
njegova terapevtska vrednost se 
skriva v njegovem vplivu na regulacijo 
živčnega sistema. Globoko pomirja in 
blago tonizira in s tem pomaga omiliti 
živčno depresijo, strah in tesnobo. Olje 
bergamota je idealno ob meditaciji in 
jogi, ker preusmerja energijo stran od 
neproduktivnega, prisiljenega vedenja in 
pomaga ponovno odkriti spontanost in 
optimizem (Mojay, 2000).

Kafra
Kafra je rastlina, ki ima dolgo tradicijo 
uporabe v obredne namene, zato velja 
za zaščitnika duše. Sodi med eterična 

olja, za katera pravijo, da pomagajo 
približati se bogu. Izjemno koristno je 
tudi za uporabo pri meditaciji in jogi, 
ker spodbuja moč opažanja, odpravlja 
boječnost, dobro čisti prostor, zato je 
idealno za uporabo z razpršilcem v 
prostoru pred meditacijo ali izvajanjem 
joge.

Bor
Sveža in ostra aroma eteričnega 
borovega olja »odpira prsi«, spodbuja 
pravilno dihanje in je zaradi tega idealno 

olje med meditacijo. bor krepi našo 
instinktivno povezanost z življenjem 
in obnavlja pozitivno čustveno 
usmerjenost (Mojay, 2000). Ko spodbuja 
notranji mir in modrost, lahko dodatno 
poglobi meditacijo. Pomaga opustiti 
kruta prepričanja in načine vedenja in s 
tem osvobaja pogled na nove možnosti 
v življenju.

Kako uporabljati eterična olja?
Eterična olja svoje blagodejno dejstvo 
pri meditaciji in jogi najbolje izražajo s 
pomočjo inhalacije in difuzije v prostoru.

najenostavnejši način inhalacije 
izbranega eteričnega olje je, da kapljico 
izbranega olja nakapate na papirnati 
robček. Robček postavite pred nos in 
dihajte enakomerno – pri vdihu skozi nos 
štejte do sedem in do sedem pri izdihu, 
tudi skozi nos.

Eterična olja lahko uporabljamo tudi v 
izparilnikih ali razpršilcih (difuzerjih) in 
tako ustvarjamo posebno in pomirjajoče 
vzdušje v prostoru za meditacijo ali 
jogo. Lahko kombinirate več različnih olj, 
odvisno od želenega učinka ali lastnih 
preferenc.

Poskusite naslednjo kombinacijo olj za 
sproščanje, ki jo lahko uporabljate v 
izparilniku.

Mešanica za meditacijo, ki uravnoveša
•	 15 kapljic timijana
•	 10 kapljic bergamota
•	 10 kapljic cedre
•	 10 kapljic bora
•	 10 kapljic sandala
•	 10 kapljic kafre
Uživajte v miru in sproščanju
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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 

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 
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 – ZA 
BOLJŠO PREBAVO 
IN ODPORNOST
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, Prehrana.si

kot antiemetik oz. pri preprečevanju 
potovalne slabosti. V nizkih odmerkih 
pa deluje kot stomahik, tonik in digestiv, 
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 raznotera 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 

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

Ostrina ingverjevih korenik je 
odvisna od starosti.
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Na voljo v lekarnah 
in specializiranih 

trgovinah.

Tel.: +386 (2) 250 01 36
www.stirias.si

Sestavine v čagi pomagajo pri:
3  podpiranju in pomoči pri krepitvi 

delovanja  imunskega sistema
3 izboljšanju miselne sposobnosti
3 uravnavanju delovanja mišic in živcev
3 povečanju telesne zmogljivosti
3 zmanjšanju utrujenosti
3 boljšem spancu
3 odzivu na stres

BEFUNGIN® 
Vodni pripravek sibirske čage 

po tradicionalnem receptu
Tradicionalni pripravek za 
OHRANJANJE ZDRAVJA IN VITALNOSTI

https://stirias.si
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https://teslovapurpurnaplosca.si



