ET Z
ŽE 11 L

VAMI

za

lje
nja

Z
B RE

A Č NI V O D
IČ

PL

živ

zd
rav
st
je in kakovo

november 2021

MOČNEJŠA
formula za
HITREJŠI
učinek

Težave z mehurjem?
Za vaše neprijetnosti imamo rešitev!

URIFAR forte z MOČNEJŠO formulo HITRO pomaga pri
odpravljanju nadležnih simptomov vnetja sečil!
Vsebuje izjemno kombinacijo D-manoze, izvlečkov cvetov
hibiskusa in višnjevih pecljev ter vitamin A.

MESEC BOJA PROTI RAKU PROSTATE
Zdravila ob cepljenju proti Covid-19 • Jesenska prehladna obolenja • Nadležni
kašelj • KOPB – začetek dihalnih težav • RSV – kaj moramo vedeti o tem virusu
Težave ob pretiranem vnosu vitamina D • Sladkorna bolezen • Globoka venska
tromboza • Virusni hepatitis • Hiperholesterolemija • Boleče uho • Mamografija
Nega suhe kože • Nezdravljena psoriaza • Zdravje prebavnega trakta • Probiotiki

Zdaj lahko strmimo
le v lepote narave
Imate luskavico?
O zdravljenju se posvetujte s svojim zdravnikom in
obiščite spletno stran www.janssen4patients.com,
kjer boste našli več informacij, ki vam bodo v pomoč
in podporo.
Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson d.o.o.,
Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: 01 401 18 00, e-mail: info@janssen-slovenia.si
www.janssen.com/slovenia
EM-58570/140421

www.janssen4patients.com

UVODNIK

KAZALO

Proti koronavirusu z oklepniki?

»Tako kot v druge države bo tudi k nam prišel cunami delta. In ko
bo zdravstveni sistem preobremenjen, bomo spet zapirali, da bomo
zaščitili tudi tiste, ki se niso zaščitili zaradi lastnega nespametnega
ravnanja,« je pred štirimi meseci javno povedal biokemik Roman
Jerala, znanstvenik s Kemijskega inštituta, ki je bil tudi zelo
razočaran nad nizko precepljenostjo v Sloveniji in po njegovem
mnenju kljub dejstvu, da imamo v rokah odlično orožje tako proti
virusu kot proti novim zapiranjem, ga niti ob nastajajočem četrtem
valu in hladnejših mesecih, ko virusi precej raje razsajajo kot poleti,
ne uporabimo dovolj množično.
Še kako prav je imel, saj je epidemiološka situacija v državi zelo
resna, število okužb ne upada, zdravstvo pa je na samem robu
zmogljivosti. Prepotrebnega zdravstvenega osebja ni, vlada pa
je, namesto da bi se zavzela za bolje plačano medicinsko osebje
(nedavno je v tujino odšlo več kot 300 medicinskih sester, op. p.) ali
ga skušala proti boljšemu plačilu pridobiti iz držav nekdanje skupne
države, kot je to praksa v zasebnem zdravstvu, pred dnevi potrdila
sklenitev sporazuma z organizacijo za sodelovanje pri skupnem
oboroževanju (OCCAR), prek katere naj bi za nakup oklepnikov tipa
boxer Slovenija odštela 412 milijonov evrov. Vsekakor absurd, da
v času, ko bi bilo treba sredstva vložiti za zajezitev zdravstvene in
gospodarske krize, ki ga je povzročil novi koronavirus, država vleče
nesmiselne poteze, kot bi se pripravljali na vojni spopad.
Le kako si bodo naši otroci zapomnili sedenje v prvih razredih z
masko na obrazu in samotestiranje, ki bo odslej obvezno? Vsekakor
vse za varno izvajanje šole, a po drugi strani nelogične poteze, da je
maska obvezna med sedenjem pri pouku, med športno vzgojo in v
času kosila pa ne!? A takrat pa gre virus malce počivat?
Ostanite zdravi, sledite navodilom NIJZ in prebirajte Zdrave novice.
Se beremo decembra.


Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:
6
Rak prostate – najpogostejši rak med moškimi
9
Zdravila ob cepljenju s cepivi proti Covid – 19
10
Diabetes Mellitus
14
Čas, ko napadajo virusi in bakterije
16
Kašelj – od draženja do izkašljevanja
18
Ko dihanje postaja čedalje bolj težavno
20
RSV – kaj moramo vedeti o tem virusu
22
Vitamin D - tudi pretiravanje lahko povzroči težave
24
Globoka venska tromboza
28
Virusni hepatitis
30
Družinska hiperholesterolemija
32
Boleče uho – pogosta težava
34
Mamografija in samopregledovanje
36
Nezdravljena psoriaza – tleči plamen v telesu
38
Nega suhe kože
44
Normalna telesna masa
46
Kaj so probiotiki in kako ti lahko pomagajo
50
Do zdravja prebavnega trakta z banano

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.
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
Lektoriranje: Urška Škvorc
Oblikovanje in prelom: Media Element d.o.o.
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih
sodelavcev
Tisk:
Naslovnica: Sensilab d. o. o.

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Izdajatelj: HIŠA IDEJ,
Inovativna skupina, d. o. o.
Plečnikova 7, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si
Direktorica:
Andreja Iljaš, andreja@hisa-idej.si

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

• 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.

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.

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/
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M-PAUSE: NARAVNA POMOČ ZA ZMANJŠANJE
SIMPTOMOV PERIMENOPAVZE IN MENOPAVZE
85 odstotkov žensk se srečuje s simptomi menopavze
in perimenopavze (prehodno stanje, ki lahko traja do
10 let), z opaznim neravnovesjem spolnih hormonov, še
posebej estrogena. To lahko povzroči hude in izčrpavajoče
simptome. Najbolj pretresljiv pa je
podatek, da se ti lahko pojavijo že
zelo zgodaj, pri tridesetih! Kapsule
glandline M-PAUSE pomagajo
zmanjšati simptome, značilne za (peri)
menopavzo, kot so vročinski oblivi,
potenje in nemir. Podpirajo izgubo
odvečne telesne teže in njeno
ohranjanje. Kapsule so zasnovane
na rastlinski osnovi, BREZ SOJE in
HORMONOV. Poiščite v svoji lekarni.
www.sensilab.com

NARAVNA REŠITEV ZA SUHO IN ATOPIJSKO KOŽO
Se spopadate z dermatitisom ali na splošno suho, srbečo
kožo? Naravno, ročno izdelano črno milo Karbonoir je
že tisočim pomagalo omiliti ali celo odpraviti simptome
dermatitisa, srbečice, rdečice, luskavice
in suhe kože. Vsebuje aktivirano oglje, ki
je zelo dobrodošla sestavina v izdelkih
za atopijsko kožo – mikrodelci oglja
poskrbijo za izjemno nežen piling, ki
odstrani odmrlo kožo in veže nase
bakterije. Po poročanju uporabnikov
jih večina opazi izboljšanje že po nekaj
tednih –po izkušnjah uporabnikov redna
uporaba celo prepreči nove izbruhe!
www.karbonoir.si

NEZDRAVLJENA PSORIAZA, TLEČI PLAMEN V TELESU
Psoriaza oziroma luskavica je danes bolezen, s katero je
mogoče kakovostno živeti, vendar pa je še vedno zelo
stigmatizirana, zato jo bolniki pogosto skrivajo in ne
poiščejo zdravstvene oskrbe. »Ker pri nezdravljeni psoriazi
v telesu lahko tlijo tudi različne druge težave in ker danes
lahko učinkovito pomagamo tudi bolnikom s hujšimi
oblikami te bolezni, vsem toplo svetujem pravočasen obisk
pri zdravniku, je poudaril dermatolog prof. dr. Tomaž Lunder
z Dermatovenerološke
klinike UKC Ljubljana.

TABLETE ERECTA ZA AKTIVNE MOŠKE
Si želite več aktivnosti v dvoje? Pri moških začne nivo
testosterona upadati po 40. letu starosti, pogoste so
težave z erekcijo. Tablete Erecta Soria Natural vsebujejo
cink, ki prispeva k vzdrževanju
normalne ravni testosterona –
moškega hormona v krvi. Dodani
so naravni afrodiziak maca,
Tribulus terrestris, ki podpira
delovanje spolnega organa, in
ginseng, ki podpira seksualnost in
vitalnost. Tablete Erecta naročite
na www.soria-natural.si, v lekarni ali
specializirani trgovini.
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- že 11 let z vami

CELOVIT – ZA PODPORO IMUNSKEMU SISTEMU
Prehransko dopolnilo CeloVit z
okusom pomaranče in limete
je prašek za pripravo
napitka z vitamini,
minerali in koencimom
Q10. Vitamini C, B6
in B12 prispevajo k
zmanjšanju utrujenosti
in izčrpanosti, skupaj z
vitaminom A pa imajo
tudi vlogo pri delovanju
imunskega sistema.
Magnezij prispeva
k delovanju mišic in ravnotežju elektrolitov. Vsebuje
tudi vitamin E, folno kislino, niacin, pantotensko kislino,
riboflavin, tiamin, cink, selen, krom in koencim Q10.
Celotna ponudba prehranskih dopolnil Lekarne Ljubljana
je kar najbolj prilagojena vašim željam in potrebam. V
jesenskem času boste za krepitev odpornosti med njimi
našli pravega zase.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih
prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na
www.lekarnaljubljana.si.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in
raznovrstno prehrano.

NOVO- Sirup za otroke
New Iron - železo z najboljšo absorpcijo in
brez stranskih učinkov
Kronična utrujenost? Slabotnost? Bledica? Morda vam
primanjkuje železa!
Kompleks železa z dodanimi vitamini C, B9 in B12
predstavlja izbrano kombinacijo za
nosečnice, športinke, vegane in otroke.
New Iron ima zaradi železovega
bisglicinata večjo biorazpoložljivost
in boljšo absorpcijo železa kot druga
železa v obliki anorganskih spojin. Prav
tako ob uživanju ne povzroča nobenih
stranskih učinkov.

Pomoč pri izpadanju las
Stres, utrujenost in izčrpanost, hormonske spremembe,
menopavza, menjava letnih časov, različni zunanji dejavniki
(sonce, mraz, morje, onesnaženje, barvanje, nošenje kape
ali čelade...) so dejavniki, ki lahko vplivajo na zdravje vaših
las. Lasje zato oslabijo, postanejo tanjši, se lomijo in med
česanjem lažje odpadejo.
Forcapil Anti-chute je prehransko dopolnilo, ki vsebuje kar 3
aminokisline, cink, B-vitamine (biotin,
vitamin B6, pantotenska kislina,
folna kislina), rastlinske izvlečke
njivske preslice in venerine laske,
vitamin D3 ter baker. Zasnovan je
proti izpadanju las in za obdobja, ko
so lasje krhki in se lomijo.
*Vsebuje cink, ki prispeva k
ohranjanju zdravih las, nohtov
in kože, ter biotin, ki prispeva k
ohranjanju zdravih las in kože.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

SKUPAJ ŠIRIMO PROGRAME POMOČI OB SOOČANJU Z
DIAGNOZO RAKA
Telekom Slovenije in Samsung sta v rožnatem oktobru,
mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk, že 14. leto
zapored kupcem po ugodni ceni ponudila dva »rožnata«
mobitela Samsung, ob zaključku prodajne akcije pa sta
Tanji Španić, predsednici Združenja Europa Donna Slovenija,
predala donacijo v višini 10.000 evrov.
Rak dojk je tudi v Sloveniji še vedno najpogostejša oblika
raka pri ženskah. Letošnje aktivnosti Združenja Europa
Donna Slovenija v rožnatem oktobru so potekale pod
sloganom Bodi in ostani zdrava!, saj raziskave kažejo, da
lahko z redno telesno aktivnostjo, zdravo in uravnoteženo
prehrano, ohranjanjem ustrezne telesne teže in pozitivno
naravnanostjo zmanjšamo tveganje za razvoj raka dojk.

Medena nega za hladnejše dni
V hladnejših mesecih je za čiščenje treba
uporabljati izdelke, ki kože ne izsušijo, kot je
denimo izjemno bogat čistilni gel NUXE Rêve de
Miel® Gel Lavant Surgras. Slasten akacijev med
obnavlja in mehča kožo, medtem ko jo sončnično
in kokosovo olje hranita in ščitita. Ker ne vsebuje
mila, kože ne izsuši, zato je prava poslastica za
razvajanje pod tušem. Idealen je za čiščenje suhe
in občutljive kože.

ESTROLUX: NARAVNO RAVNOVESJE RAVNI
ESTROGENA V TELESU
Kapsule glandline ESTROLUX pomagajo blokirati,
dezaktivirati in izločiti odvečen estrogen, hkrati pa na
naraven način zmanjšajo simptome viška estrogena
v telesu: razdražljivost in
malodušnost, izčrpanost in
nespečnost, napihnjenost in
ciklične težave s telesno težo ter
nudijo podporo pri razstrupljanju
jeter in črevesja. ESTROLUX z
edinstveno kombinacijo sedmih
močnih sestavin (rožmarin, melisa,
vitamin B6, rjava morska alga,
Klorela, BroccoRaphanin®,
vitamin B6 in črni poper) pomaga
najti ravnovesje v telesu. Ne
vsebuje soje ali hormonov. Poiščite
v svoji lekarni. www.sensilab.si

NARAVNA MEDICINA za kašelj, boljši spanec in uravnane ženske hormone
Kašljate?
Okroglolista rosika ali drosera pomirja dražeče občutke v
grlu in siljenje na kašelj. Prispeva k optimalnemu izločanju
sluzi iz dihalnih poti. Ker blaži draženje, je zelo učinkovita
pri suhem pokašljevanju, ki je še posebno nadležno ponoči.
Uporabljajo jo tudi pri kadilskem kašlju. XXI kapljice
Soria Natural so popolnoma naravne, brez alkohola in
konzervansov in so primerne za otroke in odrasle.
Naravna rešitev za dober spanec
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. Ne vsebujejo alkohola in
konzervansov. Uporabniki jih zelo pohvalijo.
Menstruacija – naravno brez PMS
Več kot polovica žensk občuti boleče menstruacije, boleče
prsi, zatekanje nog, napihnjenost, željo po sladkarijah, nihanje
razpoloženja ... Konopljika pomaga ohranjati dobro počutje
pred in med menstrualnim ciklom in lajšati težave PMS. Za
hormonsko ravnovesje. Konopljika kompleks XXI kapljicam
brez alkohola je dodan cink, ki ima vlogo pri plodnosti.
Soria Natural na čudoviti planoti severne Španije pridela
več kot 70 vrst zdravilnih rastlin. Kapljice so farmacevtske
kakovosti, brez alkohola in umetnih konzervansov. V vseh
lekarnah, Sanolaborju in specializiranih trgovinah.

tema meseca

Rak prostate –
najpogostejši rak
med moškimi

Rak prostate je najpogostejši rak pri moških v Evropi in tudi pri nas. To je pretežno
bolezen starejših moških, in ker v prihodnje pričakujemo nadaljnje staranje
prebivalstva, bo tudi obolevnost za rakom prostate najbrž še naraščala. Po podatkih
Registra raka RS je v Sloveniji leta 2013 zbolelo za rakom prostate več kot 1400
Besedilo: doc. dr. Boštjan Šeruga, dr. med.
moških.
Rakave spremembe prostate – tumorska
tvorba, ki sestoji iz nenadzorovano
rastočih celic – so zelo pogoste in s
starostjo naraščajo. Rak prostate je
postal pri moških v razvitih deželah in
tudi pri nas najpogostejši rak, saj se je v
zadnjem desetletju njegovo število več
kot podvojilo. To je posledica aktivnega
iskanja raka prostate pri moških z
določanjem označevalca PSA (prostata
specifični antigen) v krvi, s katerim se
odkrije vse več majhnih, na prostato
omejenih rakov. Kar pri tretjini moških, ki
nikoli v življenju niso imeli težav zaradi
raka prostate in umrejo zaradi drugih
vzrokov, ob obdukciji odkrijejo raka
prostate. Ob odkrivanju vse več majhnih
rakov se je zmanjšal delež na novo
odkritih bolnikov z že razširjenim rakom.
Prostata
Prostata (obsečnica) je moška spolna
žleza velikosti oreha, ki se nahaja za
korenom penisa, pred danko (rektumom)
in pod sečnim mehurjem ter objema del
sečnice. Poglavitna funkcija prostate je
proizvajanje semenske tekočine.
Najpomembnejša dejavnika tveganja
za obolevanje za rakom prostate sta
družinska obremenjenost in starost. Ker
nanju ne moremo vplivati, ni možnosti
primarnega preprečevanja.
• Starost – pojavnost raka prostate s
starostjo strmo narašča.
• Družinska obremenjenost – moški,
katerega oče in/ali brat (je) so že
zboleli za rakom prostate, ima
povečano tveganje, da bo tudi sam
zbolel za rakom prostate.
• Etnična pripadnost – v primerjavi
z belci imajo pripadniki črnske rase
zvečano in pripadniki rumene rase (na
primer Japonci) zmanjšano tveganje
za raka prostate.
• Življenjski slog – zunanji dejavniki,
ki še niso povsem pojasnjeni in
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so povezani z zahodnim načinom
življenja, vplivajo na povečano
tveganje za pojav raka prostate.
• Zaščitni dejavniki – hrana, ki vsebuje
malo živalskih maščob, z veliko
zelenjave in sadja ter redna fizična
aktivnost bi lahko imeli zaščitno vlogo
pri nastanku raka prostate.
Presejanje
Presejanje pomeni aktivno iskanje raka
pri ogroženi populaciji, ki nima nobenih
težav. Na splošno je presejanje smiselno,
če je na voljo zanesljiv test za zgodnje
odkrivanje določene bolezni in če
tako odkrito bolezen lahko učinkovito
in varno zdravimo ter zmanjšamo
umrljivost zaradi nje. Pri raku prostate je
na voljo test PSA. Ta je visoko občutljiv
in z njim raka prostate lahko odkrijemo
zgodaj, lahko pa z njim odkrijemo (in
posledično po nepotrebnem zdravimo)
tudi rake, ki sicer nikoli ne bi delali težav.
Pri večini starejših moških je namreč v
prostati prisoten rak, ki ne dela nobenih
težav. Mednarodna strokovna združenja
zato ne priporočajo organiziranega
presejanja za raka prostate pri
vseh moških. Še največ koristi bi od
tovrstnega presejanja lahko imeli moški,
ki imajo posebej povečano tveganje za
pojav raka prostate – črnci in tisti, ki so
s to diagnozo družinsko obremenjeni (še
posebej, če je sorodnik v prvem kolenu
zbolel za rakom prostate v zgodnji
starosti).
Zdravi moški, ki želijo opraviti test PSA,
potrebujejo pred pregledom posvet z
ustrezno usposobljenim strokovnjakom
(na primer urologom). Seznanjeni morajo
biti s potencialnimi koristmi in tudi
slabostmi tovrstnega testiranja.
Za razjasnitev sprememb v prostati
uporabljamo digitorektalni pregled
prostate, ultrazvočno preiskavo in

določitev tumorskega označevalca
PSA v krvi. Če je katera od preiskav
sumljiva za raka, je potreben odvzem
tkiva prostate. Patomorfološki pregled
tkiva pove, ali gre za rakave spremembe,
in opredeli patohistološko stopnjo
malignosti tumorja. Stadij bolezni
določajo: obseg in razširjenost rakavih
sprememb v prostati, prizadetost
bezgavk in oddaljeni zasevki.
Ob sumu na raka prostate urolog
običajno opravi ustrezne preiskave:
• Test PSA (merjenje PSA v krvi). Za
prostato specifični antigen (PSA) je
beljakovina, ki jo izločajo normalne
celice prostate v semensko tekočino.
Nekaj PSA iz prostate ob tem »uide«
tudi v kri. V splošnem velja, da čim
višja je vrednost PSA v krvi, večja je
verjetnost za raka prostate. Mejne
vrednosti, pri kateri bi raka prostate
lahko absolutno izključili, ni.
• Digitalni rektalni pregled. To je
pregled, pri katerem urolog preko
zadnjika potipa površino prostate,
pri čemer išče nepravilnosti. Tipne
zatrdline so zelo sumljive in velikokrat
potrjujejo prisotnost raka.

Rak ni ena sama bolezen, je
ime za več kot dvesto različnih
bolezni, ki jih glede na to, v
katerih organih nastanejo,
lahko razvrstimo v nekaj večjih
skupin.
Spremljajte nas na
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• Transrektalni ultrazvok. Urolog
vstavi ultrazvočno sondo v danko.
Prostato pregleduje s pomočjo
ultrazvočnih valov, ki se od nje
odbijajo.
• Ultrazvočno vodena biopsija
prostate. Če so izsledki prej
omenjenih preiskav nenormalni,
se urolog odloči za odvzem tkiva
prostate z biopsijo s pomočjo
transrektalnega ultrazvoka.
Preiskave za ugotavljanje
razširjenosti bolezni
Ob novoodkritem raku prostate
je pomembno vedeti, kolikšna je
razširjenost bolezni. Pri tem si lahko
pomagamo z naslednjo slikovno
diagnostiko:
• magnetnoresonančno slikanje
medenice (MR),
• scintigrafija in rentgensko slikanje
okostja,
• računalniška tomografija (CT),
• pozitronska emisijska tomografija
(PET).
Opredelitev razširjenosti raka
prostate
Na osnovi kliničnega pregleda in
opravljenih preiskav lahko razširjenost
bolezni opredelimo kot:
• rak, omejen na prostato (lokalno

omejena bolezen),
• rak, omejen na prostato in na
njeno neposredno okolico (lokalno
napredovala bolezen),
• razširjen rak (razsejana bolezen).
Radikalno zdravljenje
Za ozdravitev raka prostate je treba
tumor popolnoma odstraniti ali kako
drugače uničiti. V teh primerih govorimo
o tako imenovanem radikalnem
zdravljenju. Zgodnjega raka prostate,
omejenega na prostato ali na prostato
in njeno neposredno okolico, je mogoče
ozdraviti.
Izbira vrste radikalnega zdravljenja je
odvisna od razširjenosti in agresivnosti
raka, pa tudi od bolnikovega splošnega
zdravstvenega stanja. Za ustrezno
izbiro načina zdravljenja je pomemben
multidisciplinarni pristop, pri katerem
sodelujejo urolog, onkolog radioterapevt
in internist onkolog.
Raka prostate lahko radikalno zdravimo:
• s kirurško odstranitvijo rakavega tkiva
ali
• z obsevanjem rakavega tkiva.
Pri bolnikih z zgodnjim rakom prostate
je zdravljenje z obsevanjem pogosto
enakovredno kirurškemu zdravljenju.
Bolniki, ki zbolijo za zgodnjim rakom
prostate, bi po priporočilih mednarodnih

strokovnih združenj morali biti
seznanjeni z obema možnostma
zdravljenja. Pri nekaterih rakih je uspeh
zdravljenja z obsevanjem lahko večji,
če bolniki sočasno prejemajo tudi
hormonsko zdravljenje. Po kirurškem
zdravljenju pri nekaterih bolnikih pride
dodatno v poštev tudi obsevanje, če
na primer tumor prerašča v okolico
prostate, če tumor ni bil v celoti
odstranjen ali če po operaciji prostate
PSA ponovno začne naraščati. Samo
hormonsko zdravljenje brez kirurške
odstranitve prostate ali obsevanja
prostate sicer lahko začasno odloži rast
raka in njegovo napredovanje, ne more
pa ga pozdraviti.
Zdravljenje je včasih mogoče odložiti
– sledenje bolnika
Včasih je bolnike z zgodnjim rakom
prostate mogoče tudi samo slediti.
Aktivno sledenje je možno uporabiti pri
izbranih bolnikih z majhnim in biološko
neagresivnim rakom, pri katerih bi s
takojšnjim zdravljenjem lahko povzročili
več škode kot koristi. V tem primeru je
bolnik skrbno spremljan in po potrebi
radikalno zdravljen ob prvih znakih
napredovanja bolezni.
Nadzorovano opazovanje ali čakanje
pa pomeni, da bolnika sledimo manj
intenzivno in ga začnemo zdraviti (na
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primer s hormonsko terapijo) samo
v primeru pojava težav zaradi raka
prostate.
Zdravljenje napredovalega raka
prostate
Do ponovitve in razširitve bolezni
lahko pri nekaterih bolnikih pride
kljub radikalnemu zdravljenju; včasih
je rak prostate razširjen že ob
postavitvi diagnoze. Običajno je prvi
znak ponovitve zvišan PSA v krvi. Rak
prostate najpogosteje zaseva v kosti in
bezgavke, redkeje tudi v pljuča in jetra.
Cilj zdravljenja napredovalega raka
prostate je zazdravitev.
Hormonska terapija
Je temelj zdravljenja napredovalega
raka prostate. Moški spolni hormoni,
imenovani androgeni, pospešujejo rast in
zasevanje celic raka prostate, zato lahko
z zdravljenjem, ki delovanju moških
spolnih hormonov nasprotuje, zavremo
njegovo rast.
Najpomembnejši moški spolni hormon
je testosteron, ki nastaja v modih. Nekaj
moških spolnih hormonov nastaja tudi v
nadledvičnih žlezah.
Hormonsko zdravljenje raka prostate
temelji na:
• kastraciji – znižanju ravni testosterona
v krvi in tkivih, ki ga dosežemo s
kirurško odstranitvijo mod ali z zdravili
(LHRH-analogi in antagonisti),
• blokadi androgenih receptorjev
v rakavi celici, ki jo dosežemo z
antiandrogeni (bikalutamid, flutamid,
nilutamid).
Hormonsko zdravljenje uporabljamo,
dokler je z njim mogoče nadzorovati
raka. To pri nekaterih bolnikih lahko
traja tudi več let. Nadaljnje kratkotrajne
zazdravitve so mogoče z drugimi
oblikami zdravljenja, ki prav tako
nižajo raven moških spolnih hormonov:
kortikosteroidi, ženski spolni hormon
(estrogen) in ketokonazol.
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Kemoterapija
Čez čas napredovali rak prostate
postane »odporen« na odtegnitev
moških spolnih hormonov in v tem
primeru govorimo o na kastracijo
odpornem raku prostate. V tej fazi
bolezni je rak običajno že precej
razširjen po telesu in povzroča težave
(na primer bolečine v kosteh, izgubo
apetita, hujšanje, utrujenost).
Kemoterapija je oblika protirakavega
zdravljenja, s katerim uničujemo
rakave celice z zdravili, imenovanimi
citostatiki. Pri raku prostate so na voljo
trije citostatiki, ki se vsi predpisujejo v
kombinaciji s kortikosteroidi in jih bolniki
prejemajo ambulantno: docetaksel,
kabazitaksel in mitoksantron. Bolniki
so običajno najprej zdravljeni z
docetakselom in prejmejo kabazitaksel
ali mitoksantron šele ob napredovanju
bolezni.
Ob napredovanju bolezni po zdravljenju
z docetakselom so že na voljo tudi
novejše oblike zdravljenja: sodobnejše
oblike hormonskega zdravljenja, kot
sta abirateron acetat in enzalutamid
ter zdravljenje z osteotropnim
radiofarmakom radij-223 (alfaradin). Tudi
ta zdravila bolnikom z napredovalim
rakom prostate lahko izboljšajo
preživetje in kakovost življenja.
Stranski učinki radikalnega
zdravljenja
Tako kirurško zdravljenje kot obsevanje
lahko povzročita neželene pozne
posledice, kot so motnje erekcije,
inkontinenca za urin in težave pri
odvajanju blata.
Stranski učinki hormonskega
zdravljenja
Hormonsko zdravljenje pogosto povzroči
neželene učinke. Nekateri bolniki so s
hormonsko terapijo zdravljeni tudi več
let, kar lahko vodi tudi v resne kronične
zaplete. Pri bolnikih na hormonskem
zdravljenju lahko pride do impotence

Zdravi moški, ki želijo opraviti
test PSA, potrebujejo pred
pregledom posvet z ustrezno
usposobljenim strokovnjakom
(na primer urologom).
(nezmožnosti erekcije), upada libida
(želje po spolnosti), inkontinence urina,
navalov vročice in potenja, okvare jeter,
driske, povečanih prsi (ginekomastije),
krhkih kosti (osteoporoze), pa tudi do
bolezni srca in ožilja ter sladkorne
bolezni.
Stranski učinki kemoterapije
Kemoterapija lahko povzroča neželene
učinke, kot so utrujenost, slabokrvnost,
izguba las, okužbe, driske in okvara
živcev (nevropatija).
Pri bolnikih z napredovalim rakom
prostate so pogosto prisotni zasevki
v kosteh, ki lahko povzročijo zaplete,
na primer zlome kosti. Z uporabo
zdravil, kot sta zoledronska kislina
in denosumab, se verjetnost teh
zapletov lahko nekoliko zmanjša. Tudi
ti dve zdravili redko povzročata resne
neželene učinke.
Bolezen se z leti lahko ponovi. Po
ustreznem prvem zdravljenju lokalno
omejenega, še pogosteje pa lokalno
napredovalega raka prostate, se rak
razširi v mali medenici ali oddaljenih
organih. Za sledenje bolezni je po
prvotnem zdravljenju smiselno
spremljati vrednosti PSA v krvi.
Porast PSA napoveduje ponovitev
bolezni oziroma neuspeh zdravljenja.
V primeru, da se bolezen ponovi v mali
medenici, je smiselno obsevanje, če
bolnik pred tem še ni bil obsevan.
V primeru razsoja bolezni v oddaljene
organe je smiselno hormonsko
zdravljenje. Hormonsko zdravljenje je
zelo učinkovito zdravljenje razsejanega
raka prostate. Z njim je pri veliki večini
bolnikov mogoče doseči večletne dobre
zazdravitve. Ko bolezen ne odgovori
več na hormonsko zdravljenje in začne
ob njem napredovati, je treba razmisliti
o možnem citostatskem zdravljenju.
Najpomembnejše pa je v tem obdobju
zdravljenje in lajšanje simptomov.
Ustrezno simptomatsko zdravljenje
bolečine in preostalih težav izboljša
kakovost bolnikovega življenja.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

aktualno

Zdravila ob
cepljenju s cepivi
proti COVID-19
Glavobol in povišana telesna temperatura se lahko pojavita po cepljenju. Omenjeni
neželeni učinki se po cepljenju sicer lahko pojavijo, a nikakor ne pri vsaki cepljeni
Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.
osebi.
Že s tega vidika je nesmiselno
uporabljati zdravilo proti nečemu, za kar
nismo prepričani, da se bo sploh izrazilo.
Glede preventivnega jemanja zdravil
s protibolečinskim in protivročinskim
delovanjem, da bi preprečili neželene
učinke, povezane s cepivom proti
COVID-19, ga ameriški center za nadzor
in preprečevanje bolezni odsvetuje.
Poleg dejstva, da se ti neželeni učinki ne
pojavijo pri vsakem cepljenem, nimamo
niti dokazov, da bi s preventivnim
jemanjem preprečili ali olajšali jakost
pojava neželenih učinkov. Ker tudi še ne
vemo zagotovo, ali morebiti ta zdravila
kakor koli vplivajo na cepiva, preventivno
uporabo odsvetujemo. Trenutno
namreč še nimamo povsem zanesljivih
kliničnih podatkov o tem, kako uporaba
antipiretikov pred zdravljenjem vpliva
na odziv protiteles na cepivo proti
COVID-19.
Kaj pa, če bolnik redno jemlje
protibolečinska zdravila?
V tem primeru svetujemo, da ta zdravila
vzame kot običajno, tudi če se gre cepit.
Kako pa ravnamo, kadar se pojavijo
neželeni učinki? Če se po cepljenju
pojavijo simptomi, kot sta bolečina (na

primer glavobol, bolečine v mišicah)
ali povišana telesna temperatura, ne
vidimo razlogov, da ne bi uporabili
analgetika (protibolečinski učinek) ali
antipiretika (znižanje povišane telesne
temperature). To je v skladu z dejstvom,
da so udeleženci v študijah cepiv proti
COVID-19 lahko uporabljali antipiretike/
analgetike za zdravljenje simptomov.
Ni kliničnih dokazov, da bi uporaba
analgetikov/antipiretikov po cepljenju
negativno vplivala na učinkovitost
cepiva.

ki bi podpirali povezavo med uporabo
nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAR)
in poslabšanjem izidov COVID-19.
Glede lajšanja simptomov po cepljenju,
trenutno raje priporočamo paracetamol
kot NSAR. Zadnja imajo namreč dokazan
imunomodulatorni učinek na limfocite
B, kar bi teoretično potencialno lahko
vplivalo na nastanek protiteles. Naj
poudarim, da nekih jasnih podatkov
iz kliničnih raziskav o tem, ali je to
relevantno tudi v primeru uporabe cepiv
proti COVID-19, nimamo.

Katero zdravilo izbrati?
Na voljo imamo različne spojine:
paracetamol, acetilsalicilna kislina,
ibuprofen, naproksen. Na začetku
pandemije COVID-19 so se sicer
pojavila ugibanja, da bi uporaba
nesteroidnih protivnetnih zdravil (na
primer ibuprofen, naproksen) lahko
vplivala na potek bolezni COVID-19. Do
danes organi javnega zdravja, vključno
s centri za nadzor in preprečevanje
bolezni (CDC, ECDC), ameriško upravo
za hrano in zdravila (FDA), evropsko
agencijo za zdravila (EMA) in svetovno
zdravstveno organizacijo (WHO), ne
poznajo nobenih znanstvenih dokazov,

Včasih kdo povpraša tudi po smiselnosti
uporabe antihistaminikov pred
cepljenjem. Nasvet je tudi v tem
primeru enak kot pri analgetikih:
antihistaminikov ni priporočljivo jemati
pred cepljenjem proti COVID-19, da bi
preprečili alergijske reakcije.

Na začetku pandemije COVID-19 so se sicer pojavila ugibanja,
da bi uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravil (na primer
ibuprofen, naproksen) lahko vplivala na potek bolezni COVID-19.

Če povzamem, uporaba zdravil
preventivno pred cepljenjem, da bi omilili
pojav neželenih učinkov, ni smiselna.
Glede izbire in uporabe zdravil za
lajšanje neželenih učinkov cepljenja se
posvetujte s svojim farmacevtom.

Ni kliničnih dokazov, da
bi uporaba analgetikov/
antipiretikov po cepljenju
negativno vplivala na
učinkovitost cepiva.
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DIABETES MELLITUS
ali sladkorna
bolezen
Diabetes Mellitus je kronično stanje, pri katerem celice trebušne slinavke
(pankreasa) ne proizvajajo dovolj inzulina oziroma pri katerem telo proizvedenega
inzulina ne more učinkovito rabiti. To glukozi (ki jo dobimo iz hrane) oteži prehod
v celice, zato te ne morejo normalno delovati. Zmoti se tudi presnova ogljikovih
Besedilo: Strokovnjaki zveze društev diabetikov Slovenije
hidratov, beljakovin in maščob.
Po opredelitvi Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO) Motnja v presnovi,
izhajajoča iz številnih vzrokov, ki jo
določa kronična hiperglikemija (stanje
zvišanega nivoja sladkorja v krvi). Kaže
se kot motnja v presnovi ogljikovih
hidratov, maščob in beljakovin, posledici
nepravilnosti v izločanju ali delovanju
inzulina. Končni učinki bolezni so lahko
trajne okvare, nepravilnosti v delovanju
ali pa celo odpoved številnih telesnih
organov.
INZULIN (lat. insula = otok) je hormon,
kemijsko beljakovina, ki jo izločajo beta
celice v trebušni slinavki, natančneje v
tako imenovanih Langerhansovih otočkih
v trebušni slinavki. Koncentrat trebušne
slinavke je bil za zdravljenje sladkorne
bolezni prvič uporabljen leta 1922.
Nekdaj so inzulin pridobivali iz goveje
ali svinjske trebušne slinavke, danes pa
ga proizvajajo tako, da neki bakteriji ali
plesni z genetskim inženiringom vsilijo,
da ga izdeluje, potem pa izcedek očistijo.
Tako pridobljeni inzulin je povsem
enak človeškemu in ga imenujemo tudi
humani inzulin.

• je avtoimunska bolezen
• njegova osnova je najverjetneje
nesrečna kombinacija dedne zasnove;
verjetnost, da zboli otrok, katerega
eden od staršev je diabetik, je 2 do 5
odstotkov; če sta diabetika oba starša,
je verjetnost, da bo diabetik tudi otrok,
30 odstotkov
• zdravljenje z inzulinom je nujno že
vse od pojava bolezni, inzulin je z
injekcijami treba nadomeščati do
konca življenja
• a boleznijo tipa 1 je obolelih okrog 10
% diabetikov, med njimi so otroci (v
Sloveniji jih je okrog 300)
Tip 2
• je najpogostejša oblika sladkorne
bolezni: ima jo približno 90 % vseh
diabetikov
• osnova je verjetno genetska

• ne gre za pomanjkanje inzulina, pač pa
za odpor proti njegovemu delovanju
(lahko ga je celo preveč)
• odpornost na inzulin se s starostjo
povečuje (če je za to dedna osnova);
hiperglikemija je sprva zmerna, nato
se povečuje
• pri zdravljenju zadoščajo dieta in
antidiabetične tablete, sočasno
je treba zdraviti tudi težave, ki se
pojavljajo vzporedno(zvečan krvni
sladkor, zvečane maščobe v krvi,
zvečan krvni tlak) oziroma zmanjšati
telesno težo, če je ta prevelika, ter
opustiti kajenje;
• z leti lahko bolniki dosežejo tako
visoke vrednosti glukoze v krvi, da je
potrebno zdravljenje z inzulinskimi
injekcijami
• tako k nastanku kot k slabšanju
bolezni pripomorejo neustrezne

Tipični klinični znaki za nastanek
sladkorne bolezni so:
• povečano izločanje vode iz telesa
(uriniranje) – poliurija
• s tem povezana dehidracija in huda
žeja – polidipsija
• slabo počutje
• izguba teže
• zmanjšana odpornost
Delitev sladkorne bolezni glede na
nastanek:
Tip 1 (od inzulina odvisna sladkorna
bolezen)
• pojavi se v otroštvu in mladosti
(največ v puberteti) oziroma do 30.
leta starosti
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Pri zdravljenju zadoščajo dieta in antidiabetične tablete, sočasno
je treba zdraviti tudi težave, ki se pojavljajo vzporedno.
Spremljajte nas na
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in zmedenost
3.) Huda hipoglikemija: nezavest
Pomoč pri hipoglikemiji:
Blaga hipoglikemija:
• zaužitje obroka, bogatega z ogljikovimi
hidrati (sendvič, žitarice…); če je
hipoglikemija težja, zaužitje česa
sladkega (kocka sladkorja, sladek
sok…)
Težka hipoglikemija:
• mazanje ustne sluznice s kocko
sladkorja ali medom
• injekcija glukagona; tega morajo
diabetiki imeti sami!, (glukagon
je namenjen domači uporabi ob
težji hipoglikemiji, ko je potrebna
pomoč druge osebe – toda laika, ne
zdravstvenega osebja)
• infuzija 50 % raztopine glukoze

INZULIN (lat. insula = otok) je hormon, kemijsko beljakovina, ki jo
izločajo beta celice v trebušni slinavki.
življenjske okoliščine (neprimerna
prehrana, prevelika telesna teža,
premalo gibanja, stres)
c) Prehodna hiperglikemija med
nosečnostjo
• gre za sladkorno tipa 2
• nastane zaradi hormonskega stresa in
(v 90 odstotkih primerov) s porodom
izgine
• v starejšem obdobju (po 40. letu
starosti) se hiperglikemija pogosto
ponovi
Kronični zapleti, tipični za sladkorno
bolezen so:
• diabetična nefropatija (kronični zaplet
na malih žilah v ledvicah)
• diabetična retinopatija (kronična
okvara žilic na očesnem ozadju)
• diabetična nevropatija (kronična
okvara živcev)
• kardiovaskularna obolenja
(srčni infarkt, možganski infarkt,
ateroskleroza, angina pectoris)
• diabetična noga

Hiperglikemija:
• stanje zvišane vrednosti koncentracije
sladkorja v krvi
• možni vzroki: premalo inzulina, preveč
hrane, prehlad ali kakšno drugo
obolenje
Vrednosti koncentracije sladkorja v krvi:
• od 3,5 mmol / l do 5,6 mmol / l –
normalna vrednost
• nad 5,6 mmol / hiperglikemija
• pod 3,5 mmol / hipoglikemija
• na sladkorno bolezen kaže
koncentracija sladkorja v krvi, višja od
7 mmol / l na tešče oziroma 11 mmol
/ l po hranjenju
• pozornost zahtevajo že vrednosti nad
5,6 mmol / l, izmerjene na tešče, tedaj
gre za blago hiperglikemijo oziroma
moteno toleranco na glukozo

Akutni zapleti pri sladkorni bolezni
so:
• Hipoglikemija (stanje znižane
koncentracije sladkorja v krvi)
• Nastane pri zdravljenju z inzulinom
oziroma tabletami
Povzročitelji:
• prevelika doza inzulina ali tablet
• prevelika telesna aktivnost
• premalo hrane oziroma opuščen obrok
• pitje alkohola na prazen želodec
• včasih pravi vzrok ni znan
Znaki hipoglikemije:
1.) Blaga hipoglikemija:
• lakota
• drgetanje
• znojenje
• strah
• vznemirjenje
• bledica
• hitrejši srčni utrip

Zdravljenje sladkorne bolezni
Cilji zdravljenja sladkorne bolezni:
• odprava simptomov in znakov bolezni
• preprečevanje akutnih zapletov
sladkorne bolezni
• preprečevanje kroničnih zapletov
• zmanjšanje umrljivosti
• izboljšanje kakovosti življenja

2.) Srednje težka hipoglikemija: poleg
znakov blage še težave s koncentracijo

GL+U
KET

± 10% GLU
1

Točnost

G lu

G lu

G lu

• BREZ KODIRANJA
• VELIKE, RAZLOČNE ŠTEVILKE

• OSVETLJENA REŽA ZA
MERILNI LISTIČ
• OSVETLJEN ZASLON

1 Ref.: Expert Review of molecular Diagnostics: System Accuracy assesment with BGM with combined glucose and β-hydroxybutyrate measurement capabilities, August 2019
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• fižol, grah, soja;
• sveža, zamrznjena zelenjava;
• surovo, neolupljeno sadje, predvsem
jagodičje;
• posneto mleko
• nemastna skuta
• jajčni beljak
• nesladkane pijače: čaj, voda, mineralna
voda, čiste zelenjavne juhe
Hrana, priporočljiva v zmernih
količinah:
• pogosto: krompir, riž, testenine, mleko,
jogurt, polmastni sir, pusto meso, ribe;
• poredko: bel kruh, keksi za diabetike,
sladko sadje, sadni sok iz svežega
sadja, pusti izdelki iz mesa, jajčni
rumenjak, drobovina;

Zaužitje obroka, bogatega z ogljikovimi hidrati (sendvič,
žitarice...); če je hipoglikemija težja, zaužitje česa sladkega
(kocka sladkorja, sladek sok…).
Pri zdravljenju sladkorne bolezni
sodelujejo:
• bolnik
• zdravnik
• bolnikovi svojci
• izbrani splošni zdravnik
• drugi specialisti
• dietetiki
• medicinske sestre
• fizioterapevti
• socialni delavci
Sredstva in metode zdravljenja so:
• zdravljenje z inzulinom oziroma
tabletami, če je to potrebno
• vzgoja bolnikov in njegovih svojcev
• dietetna prehrana
• zmanjšanje telesne teže, če je to
potrebno
• telesna dejavnost
• samokontrola
Zdravljenje je uspešno, ko:
• bolnik dojame, da ima sladkorno
bolezen in da so njene posledice lahko
resne, da pa jo je mogoče zdraviti
• prednosti zdravljenja odtehtajo
njegove slabosti
Osnove dietne prehrane:
• dietna prehrana je osnovna metoda
za zdravljenje vseh tipov sladkorne
bolezni
• gre za zdravo prehrano, primerno tudi
za zdrave ljudi, le da je upoštevanje
diete za diabetika še pomembnejše
• dieto je potrebno skrbno načrtovati in
pri tem upoštevati vsa njena določila!
Dnevne potrebe po energiji so odvisne
od posameznika (njegove telesne
dejavnosti, spola, starosti, telesne
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teže…) in zato od človeka do človeka
različne.
Ponavadi potrebe po energiji
zadovoljimo v petih obrokih na dan.
Razdelitev dnevno potrebne energije
na obroke:
• Dopoldne = zajtrk in dopoldanska
malica
• Popoldne = kosilo in popoldanska
malica
• Zvečer = večerja
Dnevno potrebna energija iz
posameznih hranil:
Zelo priporočljiva hrana:
• hrana, ki vsebuje veliko vlaknin:
• polnozrnat, rženi, črn, ajdov kruh;
• ajdova, prosena kaša, ješprenj;
• ječmenovi, ovseni, rženi kosmiči;
• krompir v olupku, neglasiran riž,
• polnozrnate testenine;

Tip 1 (od inzulina odvisna
sladkorna bolezen), se pojavi v
otroštvu in mladosti (največ v
puberteti) oziroma do 30. leta
starosti

Hrana, ki se je moramo izogibati:
• hrana z veliko maščobami: ocvrte
jedi, maslo, svinjska mast, margarina,
mastno meso, majoneza, masleni
rogljički, kremni siri, hrenovke, salame,
klobase, industrijsko pripravljene jedi,
pomfri, čips, industrijsko izdelane
kremne juhe živila z veliko sladkorja:
marmelada, med, sadni sirupi, kompoti,
sadni izdelki iz konzerv, pudingi,
brezalkoholne sladkane pijače (cocacola, kokta, fanta…), likerji
• živila z veliko maščob in sladkorja:
torte, sladoled, čokolada
Ali sme diabetik kaditi?
Ne !
Ali sme diabetik uživati alkohol?
Le v zmernih količinah ob obroku – v
alkoholnih pijačah, predvsem v sladkih
vinih, likerjih in pivu je veliko kalorij in
seveda sladkorja!
OSNOVE DIABETIKOVE HIGIENE:
Osebna higiena posameznika zajema:
• higieno kože (telesa, rok, nog, nohtov,
las)
• higieno sluznic (ustna votlina,
spolovilo)
• higieno prehrane
• higieno telesne aktivnosti
• duševno higieno
• higieno počitka
Gre za preplet zdravstvenega in
kulturno-estetskega vidika higiene, ki
skupaj tvorita celoto.
Diabetik mora biti pri vzrževanju
osebne higiene še posebej pazljiv na:
• redno vzdrževanje higiene;
• uporabo blagih, nevtralnih mil;
• preventivo pred poškodbami in ranami
na koži;
• uporabo bombažnih brisač;
• uporabo perila, ki se lahko prekuhava
• uporabo zaščitnih rokavic pri delih, pri
katerih bi se lahko poškodovali (delo
na vrtu, v gozdu…).
Spremljajte nas na
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MESEČNA AKCIJA
NOVEMBER

Naravne
kapljice

PO

PUST

10%

NA PREDSTAVLJENE
IZDELKE SORIA NATURAL
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

GRELNI PRIPOMOČKI

CELOVITA LINIJA ZA VAŠE DOBRO POČUTJE
blagodejna toplota · preprosto za uporabo
· trakovi primerni za večkratno uporabo z
zamenljivimi blazinicami

EJ E D O
GR

EJ E D O
GR

12 UR

P

OPUS

12 UR

T

20%
THERMO THERAPY

EJ E D O
GR

10 UR

Medicinski pripomoček
Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. 11. do 30. 11. 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
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ČAS, KO NAPADAJO
VIRUSI IN BAKTERIJE
Hladnejši meseci prinašajo številna prehladna obolenja, ki jih prehladnih obolenj, ki
jih povzroča več vrst virusov in bakterij. Med kapljične bolezni spadajo angina, gripa,
pljučnica, tuberkuloza, meningitis, škrlatinka, ošpice, mumps, rdečke, norice, oslovski
kašelj in davica. Poleg omenjenih bakterijskih povzročiteljev imamo tudi virusne.

Besedilo: Petra Šauperl

Za virusno okužbo dihal odrasli zbolijo
v povprečju od tri- do petkrat, otroci
pa od šest- do osemkrat na leto. Na
pogostnost prehlada vplivajo tudi
socialno-higienske razmere, majhni
otroci v družini ter razvade, kot sta
kajenje in čezmerno uživanje alkohola,
ter prehranjenost. Na dovzetnost
za okužbe pomembno vpliva tudi
odpornost. Pri običajnih prehladnih
obolenjih razen gripe je moč bolezni
odvisna od vrste virusa, bakterij in
človekove odpornosti.
Najpogostejše virusno vnetje dihal je
prehlad, ki ima blag in kratkotrajen
potek ter preide spontano. Virusi so
tudi povzročitelji približno tretjine angin
(vnetje nebnic). Te so kratke in blage,
bolečine v žrelu niso močne, telesne
temperature ni ali pa je blago povišana
in bezgavke na vratu niso povečane in
boleče. Težji potek ima akutni bronhitis
(okužba sapnika in manjših dihalnih
poti) z zvišano telesno temperaturo,
glavobolom, bolečinami v sklepih,
kašljem, bolečinami v žrelu ter izcedkom
iz nosu, ki ga povzročajo agresivnejši
virusi kot pri prehladu (adenovirusi,
respiratorni sincicijski virusi, virusi
parainfluence in enterovirusi). Gripo
povzročajo virusi influence, ki izzovejo
močne bolezenske znake – povišano
telesno temperaturo, bolečine v sklepih,
glavobol, slabost in utrujenost ter
trdovraten suh kašelj.
Prehlad je najpogostejše virusno
vnetje zgornjih dihal, med katera
prištevamo nos, obnosne votline
in žrelo. Povzročitelji so rinovirusi,
koronavirusi, reovirusi, adenovirusi in
še mnogi drugi virusi. Glavni rezervoar
virusov, ki povzročajo prehlad, so otroci.
Povzročitelji prehlada se prenašajo
neposredno z nosnim izločkom
obolelega na kožo in sluznice bodočega
bolnika, z izločki preko rok ali predmetov
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ter s kihanjem in kašljanjem. Največ
virusov se z nosnim izločkom izloča v
okolico od drugega do četrtega dne
bolezni. Inkubacijska doba traja od
enega do treh dni.
Glavni znaki prehlada so izcedek iz nosu,
kihanje, boleče ali pekoče žrelo in suh
kašelj. Lahko se pojavijo tudi drugi znaki,
kot so hripavost, izguba okusa, bolečine
v ušesih in pekoče oči. Pri prehladu
vročine navadno ni, izjema so majhni
otroci, pri katerih je telesna temperatura
zmerno povišana. Prehlad traja od
sedem do štirinajst dni.
Zdravljenje prehlada je simptomatsko.
Priporočamo uživanje zadostne količine
tekočin za ohranjanje vlažnosti sluznic,
če je potrebno, tudi počitek, ob obilnem
izcedku iz nosu pa dekongestivne
kapljice za nos (uporaba teh se
odsvetuje bolnikom z visokim krvnim
pritiskom in boleznijo ščitnice). V redkih
primerih pride do zapleta prehlada z
bakterijsko okužbo obnosnih votlin ali
srednjega ušesa. Posvet z zdravnikom
priporočamo ob visoki telesni
temperaturi, bolečini v ušesu, bolečini
v predelu obnosnih votlin, poslabšanju
kašlja ob hkratnem izboljšanju drugih
simptomov prehlada ter poslabšanju
kroničnih bolezni (astme, kronične
obstruktivne pljučne bolezni).
Ukrepi, s katerimi se preprečuje
prehladna obolenja, so preprečevanje
stikov z obolelimi, še zlasti v prvih
dneh bolezni, umivanje rok z milom in
toplo vodo po dotikanju obolelega ali
predmetov, ki so bili v stiku z obolelim,
ter po brisanju nosu, čiščenje igrač, če je
otrok bolan, ogibanje dotikanju ust, nosu
in oči z rokami in uporaba lastnih brisač
za roke. Oboleli naj kašljajo ali kihajo v
papirnat robec ali pregib komolca in ne v
dlan ter si po kašljanju ali kihanju redno
umivajo roke z milom in toplo vodo.

Bakterije lahko povzročajo hkrati ali
kasneje v razvoju bolezni še druge
bolezenske znake kot so izpuščaji,
vnetje možganskih ovojnic in možganov,
prizadenejo srce, ledvica in pljuča.
Značilno je, da se povzročitelji zelo hitro
širijo in povzročijo bolezen pri velikem
številu ljudi v istem času, to je epidemije.
Za preprečevanje širjenja vseh teh
bolezni je pomembno prezračevanje in
čiščenje prostorov ter čiščenje površin
in igrač. Utrjevanje z redno telovadbo,
vitaminsko hrano in gibanjem na svežem
zraku pripomore k boljši odpornosti
proti nekaterim od teh bolezni. Za
nekatere med njimi (davica, oslovski
kašelj, ošpice, mumps, rdečke, norice in
celo meningitis ter pljučnice in sezonsko
gripo) pa obstajajo cepiva, s katerimi
cepimo otroke in odrasle.
V vrtcu bomo poskrbeli za preprečevanje
širjenja kapljičnih infekcij z ustreznimi
ukrepi, od vas staršev pa je odvisno,
da skrbite za odpornost ter primerno
prehrano in pijačo, bogato z vitamini.
Odsvetujemo obiske nakupovalnih
središč, kino in gledaliških predstav, vseh
prostorov, kjer se zadržuje večje število
ljudi.

Priporočljivo je uživanje
zadostne količine tekočin za
ohranjanje vlažnosti sluznic,
če je potrebno, tudi počitek,
ob obilnem izcedku iz nosu pa
dekongestivne kapljice za nos.
Spremljajte nas na
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Maresyl HA 1 mg/ml, pršilo za nos, raztopina
(ksilometazolinijev klorid)

Zdravilo za zmanjšanje oteklosti nosne sluznice,
ki je posledica sinusitisa ali rinitisa.

M/MARHA/O/09/21/06; november 2021

ZAČETEK DELOVANJA OBIČAJNO NASTOPI
V 5 DO 10 MINUTAH, UČINEK PA TRAJA DO 10H.

POSEBNA FORMULACIJA,
BREZ KONZERVANSOV.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: JGL d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, Hrvaška.
Lokalni zastopnik: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.o.o. Ljubljana,
Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@jgl.si

Uporaba: pri odraslih in otrocih, starih 12 let ali več.
Odmerjanje: en vpih v vsako nosnico največ 3-krat na dan.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Kašelj – od draženja
do izkašljevanja
Kašelj je obrambni odziv telesa na draženje sluznice dihal. Omogoča odstranitev
dražečih snovi iz dihalnih poti, spremlja pa tudi številne bolezni. Za odpravo
in lajšanje kašlja je pomembno zaužiti dovolj tekočine! Izbira zdravila za
samozdravljenje kašlja temelji zlasti na vrsti kašlja. Uporabijo se lahko bodisi
zdravila, ki blažijo suh kašelj, bodisi zdravila, ki pomagajo pri izkašljevanju sluzi.
Besedilo: Petra Šauperl

Vrste kašlja
Za produktiven, moker kašelj je značilna
povečana tvorba sluzi, ki jo izkašljujemo.
Izkašljevanje izmečka je lahko tudi
oteženo, kar občutite, kot da se vam
nekaj trga iz pljuč. Ta vrsta kašlja
pogosto spremlja bakterijske okužbe
dihal in nekatera kronična obolenja.
Pomemben je izgled izkašljane sluzi, na
primer rumena ali zelena barva kaže
na okužbo, rdeča ali rjasta pomeni
prisotnost krvi.
Neproduktiven, suh kašelj je dražeč in
ga ne spremlja nastajanje sluzi. Običajno
se pojavi na začetku virusnih obolenj, ob
prisotnosti dražečih snovi, pri psihičnih
vzrokih…
Vzroki za kašelj:
• okužbe dihal z virusi, bakterijami
• preobčutljivostna reakcija na cvetni
prah, pršice…

• znak resnejših obolenj: astma, pljučni
rak, tumorji dihalnih poti, srčno
popuščanje, vračanje želodčne vsebine
v požiralnik…
• izpostavljenost dražečim snovem:
prah, dim, plini…
• kajenje
• tujek v dihalnih poteh
• neželeni učinek nekaterih zdravil
• psihični dejavniki
Kdaj morate obiskati zdravnika?
• Če po sedmih dneh samozdravljenja
kašlja z zdravilom in drugimi ukrepi ni
izboljšanja.
• Ko kašelj traja dlje kot tri tedne brez
znakov izboljšanja.
• Ob sočasno prisotni vročini, bolečinah
v grlu, ušesih ali prsih.
• Pri rumeno, zeleno ali rdeče obarvani
sluzi.
• Pri spremljajočih težavah z dihanjem

(na primer kratka sapa, občutek
dušenja, piskajoče dihanje).
• Ob ponavljajočem nočnem kašlju.
Posebej pozorni morate biti pri majhnih
otrocih, pljučnih bolnikih, kadilcih, osebah
z oslabelim srcem ter pri želodčnih
težavah, ki se kažejo kot zgaga in
zatekanje vsebine želodca nazaj v
požiralnik.
Kako si pomagate sami?
Pomembno je, da zaužijete čim več
tekočine (2 litra na dan za odraslo
osebo). Pri produktivnem kašlju se tako
razredči sluz in olajša izkašljevanje. Pri
suhem kašlju tekočina navlaži vneto
sluznico, zmanjša njeno draženje in s
tem pomiri kašelj.
Pomagate si lahko tudi z vlaženjem
zraka v prostoru. S tem povečate vlago
v vdihanem zraku, kar deluje blagodejno
na dihala.
Sluznico navlažite tudi z vdihavanjem
vodnih par. Ugoden učinek imajo
dodana eterična olja, uporabo le-teh pa
odsvetujemo pri astmatikih in majhnih
otrocih (mlajši od 2 let).
Izkašljevanje oz. za umirjanje kašlja…
Pri suhem kašlju, kjer čutimo draženje
v nižjih predelih dihalnih poti, ob tem

Pomembno je, da zaužijete čim več tekočine (2 litra na dan za
odraslo osebo).
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Kašljamo lahko tudi več
tednov. Če se kašelj ne umiri po
2 tednih, obiščimo zdravnika.
Spremljajte nas na
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veliko, med zelo učinkovite pa sodijo tisti
s kombiniranim učinkom, kar še dodatno
olajša izkašljevanje. Izkašljevanje lajša tako,
da mehča sluz v pljučih, obenem pa še
sprošča krče dihalnih poti in olajša dihanje.
Kombinacija obeh učinkov tako omogoča
lažje in učinkovitejše izkašljevanje, kar
posledično tudi umirja kašelj, saj se pljuča
prečistijo.

Kadar jemljemo zdravila za
izkašljevanje, je pomembno, da jih
uporabljamo, dokler ne dosežemo
umiritve kašlja, torej dokler
organizem sam ne zagotavlja
normalnega tvorjenja redkejše
sluzi in njenega normalnega
izločanja iz dihalnih poti.
pa ne čutimo, da bi se radi izkašljali oz.
odkašljali (torej ni občutka »polnih pljuč«),
uporabimo pripravke za umirjanje kašlja.
Za umirjanje kašlja je na primer primeren
slezov sirup ali čaj iz sleza, nadalje je za
umirjanje kašlja dobrodošel tudi trpotčev
sirup ali prav tako čaj suličastega trpotca.
Umirjanje kašlja ti pripravki dosežejo bodisi
z umirjanjem sluznice, sproščanjem krčev
dihal, zaviranjem vnetja itd.
Pripravke za umirjanje kašlja uporabimo
tudi pri suhem, dražečem kašlju, kjer
čutimo draženje v grlu. V tem primeru
zaužijemo pripravke za umirjanje kašlja, ki
lokalno umirjajo razdraženost sluznice v
grlu. Umirjanje kašlja, ki izvira iz grla, tako
lahko lajšate z islandskim gorskim lišajem
v obliki čaja ali pastil. Tak čaj za umirjanje
kašlja pijete po požirkih čez cel dan, prav
tako pa tudi pastile za umirjanje kašlja
jemljete čez cel dan in tudi ponoči. Za
umirjanje kašlja lahko uporabite tudi zgoraj
navedene pripravke. Vsi imajo namreč
lastnost, da sluznice prekrijejo s tanko
zaščitno plastjo, kar jih pomiri in umirja
kašelj. Umirjanje kašlja pa bomo podprli
tudi z ustreznim pitjem vode.
Pri suhem kašlju, ki je predhodnik mokrega
kašlja in pri produktivnem kašlju, to je, ko
čutimo draženje v nižjih predelih dihalnih
poti in bi se radi izkašljali (torej imamo
občutek polnih pljuč), uporabimo zdravilne
učinkovine, ki lajšajo izkašljevanje. Nikakor
ne smemo tak produktiven kašelj zdraviti
s pripravki za umirjanje kašlja, ki bi v
tem primeru povzročili zastajanje sluzi v
pljučih in zakomplicirali potek zdravljenja.
Pripravki za izkašljevanje namreč nabrano
gosto sluz redčijo, da le-ta postane
manj gosta in lepljiva in jo zato lažje
izkašljamo. Pripravkov za izkašljevanje je

MESH-INHALATOR
Priročen medicinski pripomoček
za hitro in učinkovito
razprševanje tekočin ali zdravil
pri obolenjih dihalnih poti doma
in na potovanju

0,33 ±0,04
ml/min

Da bi suh kašelj hitreje postal produktiven
in bi se sluz lažje izločala, je organizmu
smiselno pomagati pri izkašljevanju tudi
z večjim pitjem vode in toplih tekočin.
Primerna hidriranost telesa z vodo bo
omogočila optimalno vlaženje sluznic dihal,
toplota v napitkih pa bo delovala lokalno,
saj sta sapnik in požiralnik v neposredni
bližini in bo tako posredno izboljšala
prekrvavljenost tega področja dihal. To
bo spodbudilo izločanje redkejše, lažje
izločljive sluzi, kar bo še dodatno olajšalo
izkašljevanje, ter posledično pripomoglo k
hitrejšemu čiščenju pljuč in kot že rečeno
umirjanju kašlja.
Pomembno...
Kadar jemljemo zdravila za izkašljevanje,
je pomembno, da jih uporabljamo, dokler
ne dosežemo umiritve kašlja, torej dokler
organizem sam ne zagotavlja normalnega
tvorjenja redkejše sluzi in njenega
normalnega izločanja iz dihalnih poti.
Hkrati z lajšanjem izkašljevanja ali
umirjanjem kašlja je za trajno izboljšanje
stanja potrebno odpravljati tudi vzroke za
nastanek kašlja. Ti so skriti v vsem, kar ruši
našo naravno odpornost, kar je največkrat
pogoj, da zbolimo.

0,33 ±0,04
ml/min

STOPNJA
RAZPRŠEVANJA:
0,33 ± 0,04 ML/MIN
POLNILNA BATERIJA

Kašljamo lahko tudi več tednov. Če se
kašelj ne umiri po 2 tednih, obiščimo
zdravnika.

PRIROČNA PRENOSNA
OBLIKA

JAKOST HRUPA: <40 dB
<40 dBA

EASY CLEAN

MMAD
2,25±0,35 μm

ENOSTAVNO IN POCENI
ČIŠČENJE
VELIKOST
RAZPRŠENIH DELCEV:
2,25±0,35 μM

V LEKARNAH IN
SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH

Pripravke za umirjanje kašlja
uporabimo tudi pri suhem,
dražečem kašlju, kjer čutimo
draženje v grlu.

MED TRUST d.o.o
Litostrojska cesta 60
SI-1000 Ljubljana
Tel.: (01) 513 47 80
e-pošta: info@medtrust.si
www.wellion.si

aktualno

KO DIHANJE POSTAJA
ČEDALJE BOLJ TEŽAVNO
KOPB (kronična obstruktivna pljučna bolezen) je trajna, nepovratna in napredujoča
zapora dihalnih poti. Bolezen vodi v postopen upad pljučne funkcije in prezgodnjo
smrt. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je KOPB na četrtem mestu
med vzroki smrti. Zboli približno 20 odstotkov kadilcev. V Sloveniji zaradi posledic
Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.
KOPB vsako leto umre od 500 do 600 oseb.
Kakšni so vzroki
Za nastanek je potrebna dolgotrajna
izpostavljenost cigaretnemu dimu ali
drugim neugodnim mikroklimatskim
razmeram (prah, kemikalije, dim,
onesnažen zrak).
Cigaretni dim povzroča brazgo
tinjenje dihalnih poti, okvari pljučne
mešičke, ki so pomembni za dovod
kisika v kri ter povzroča njihovo
propadanje. Med njimi nastajajo votlinice
(emfizem). To vodi v manjšo elastičnost
in prenapihnjenost pljuč. Pomnožijo
se celice, ki izločajo sluz, sledita
kronični kašelj in izkašljevanje (kronični
bronhitis).
Kakšni so simptomi
Prvi znak, ki ga ljudje opazijo, je
zasoplost in težko dihanje. Pri težji
obliki KOPB pa so zasoplost in drugi
simptomi bolezni lahko že tako hudi, da
onemogočijo že najosnovnejša opravila,

kot so na primer lažja gospodinjska dela,
hoja, umivanje in oblačenje. Prav tako se
pojavi kratka sapa in kronični kašelj, ki
kar ne izzveni.
Hkrati je značilno povečano nastajanje
sluzi/izmečka, ljudje opisujejo občutek,
da ne morejo dihati in ne morejo
globoko vdihniti. Bolnik hujša in postane
nemočen. Bolniki s KOPB pogosto zbolijo
tudi za depresijo.
Zdravljenje
Zdravljenje kronične obstruktivne
bolezni temelji predvsem na uporabi
vdihovalnikov. Zdravljenje KOPB običajno
vključuje bronhodilatatorje, zdravila, ki jih
bolniki vdihujejo in služijo širjenju dihalni
poti – torej olajševalce. Bolniki pogosto
dobivajo tudi protivnetna zdravila v
inhalacijski obliki, kortikosteroide ali
celo dodatni kisik. Izjemnega pomena je,
da se inhalacijska zdravila uporabljajo

Bolniki pogosto dobivajo tudi protivnetna zdravila v inhalacijski
obliki, kortikosteroide ali celo dodatni kisik.
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pravilno, na kar opozorimo tudi v lekarni
ob izdaji zdravila, na voljo pa so tudi
celoviti osebni posveti v Pomurskih
lekarnah. Nadalje se priporoča:
• Ostanite aktivni! Manj kot boste
aktivni, manj boste zmogli. Redno
izvajajte dihalne vaje, o katerih
se poučite pri svojem zdravniku,
medicinski sestri ali fizioterapevtu.
• Ob gnojnem izkašljevanju obiščite
osebnega zdravnika, da oceni potrebo
po antibiotikih.
• V največji možni meri se morate
izogibati virusnih ali bakterijskih okužb
dihal.
• In seveda glavni cilj mora biti
opustitev kajenja!
Katere so tiste snovi, ki so glavni
krivec zdravju škodljive razvade
Tobak in cigaretni dim vsebujeta
veliko škodljivih snovi: nikotin, ogljikov
monoksid in katran. Nikotin in ogljikov
monoksid poškodujeta srce in ožilje,
katran pa neposredno deluje na dihalne
poti in jih okvari. Nikotin je substanca, ki
zmede možgane in daje občutek ugodja,
saj v možganih sprošča živčni mediator
dopamin. Nikotinski receptorji na živčnih

Zdravljenje KOPB običajno
vključuje bronhodilatatorje,
zdravila, ki jih bolniki vdihujejo
in služijo širjenju dihalni poti –
torej olajševalce.
Spremljajte nas na
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Značilno povečano nastajanje
sluzi/izmečka, ljudje opisujejo
občutek, da ne morejo dihati in
ne morejo globoko vdihniti.
končičih sprejmejo dopamin in ustvarijo
pomirjajoč občutek. S kajenjem vnašamo
nikotin in prav zaradi nenadnega
pomanjkanja ob odvajanju od kajenja
prihaja do abstinenčne krize.
Opustitev kajenja ni enostavna
Kajenje je daleč najbolj razširjena oblika
zlorabe psihodejavnih snovi. Svetovna
zdravstvena organizacija ugotavlja,
da kadi tretjina svetovnega odraslega
prebivalstva ali 1,1 milijona ljudi. V
Sloveniji zaradi tobaka in njegovih
posledic vsako leto umre približno 3500
ljudi. Kajenje je odvisnost – odvisnost
od nikotina, ki jo spremljajo vedenjski,
kognitivni in fiziološki pojavi, ki se
razvijejo po ponavljajočem se uživanju
tobaka. Vsem je znano, da kajenje
škoduje zdravju in je rizični faktor za
srčno-žilne bolezni, raka na pljučih,
možganske kapi in še bi lahko naštevali,
in prav zato se nam velikokrat poraja
vprašanje, zakaj potem ljudje sploh
še posegajo po cigaretah. Več kot 75
odstotkov odraslih kadilcev si želi
prenehati kaditi, 60 odstotkov jih je že
kdaj v življenju poskusilo prenehati. A
abstinenčna kriza je velika! Prav tu je
vzrok, zakaj ljudje kljub ozaveščenosti
in veliki želji odnehati kaditi tega ne
zmorejo. Abstinenčno krizo občuti
približno 80 odstotkov kadilcev, ki opusti
kajenje.

Za nastanek je potrebna dolgotrajna izpostavljenost
cigaretnemu dimu ali drugim neugodnim mikroklimatskim
razmeram (prah, kemikalije, dim, onesnažen zrak).
znaki so specifično vezani na nikotin in
prav uporaba oziroma dodatek nikotina
te znake hitro olajša.
Pomoč pri odvajanju
Da bi se izognili pojavu abstinenčne
krize, dodajamo nikotin v manjših
količinah. Na tržišču so žvečilni gumiji,
obliži in pršila, ki vsebujejo nizke
odmerke nikotina in se dobijo v lekarnah
brez recepta.
Na voljo so tudi zdravila, za katera se
lahko odloči zdravnik in jih predpiše
na recept. Vključevanje v programe
(vključujejo telesno, psihološko in
socialno razsežnost), ki so strokovno
vodeni, dodatno pripomorejo k uspehu.
Svetuje se čim več dejavnosti (sprehodi,
tek, plavanje …), s čimer se preusmerijo

misli, zmanjša se napetost, obenem
pa se s telesno aktivnostjo poveča
poraba kalorij in s tem ugoden vpliv
na ohranjanje normalne telesne teže
(povečana telesna teža je velikokrat
velik problem pri odvajanju od kajenja).
Z aktivnostjo pa ugodno vplivamo na
zmanjševanje že nastale škode na srce,
ožilje in dihala.
Motivacija je bistvena, zato morda v
spodbudo in razmislek tudi informacija,
da z vsako cigareto, ki se ji odrečete,
izboljšate kakovost življenja in si
podaljšate življenje za 7,5 minute!
Tako nam v življenju diha ne bodo jemale
pljučne bolezni, pač pa, kot pravijo, lepi
trenutki življenja.

Kakšni so znaki abstinenčne krize
Znaki se pokažejo v od 24 do 48 urah
po zadnji pokajeni cigareti, trajajo
pa več kot dva tedna. Pojavijo se
močna želja (potreba) po nikotinu,
tesnobnost, tiščanje v prsih, glavobol,
nespečnost, prebujanje med spanjem,
depresija, motnje v koncentraciji,
razdraženost, nemir, znižana frekvenca
pulza, povečanje telesne teže, zaprtje,
utrujenost, zmanjšana sposobnost za
delo, lahko tudi tresenje rok. Abstinenčni
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RSV – kaj moramo
vedeti o tem virusu
Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem
času, v nekaterih sezonah segajo celo v pomladanske mesece. RSV je najpogostejši
povzročitelj akutnega brohiolitisa majhnih otrok, pri večjih otrocih in odraslih
povzroča blažja prehladna obolenja. Začetek kroženja RSV zaznamo le, če kužnine
dihal testiramo na RSV, saj klinična slika okužbe z RSV nima značilnega poteka.
Besedilo: strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, NIJZ

Zmanjšanje nevarnosti okužbe z RSV
Ta virus je zelo nalezljiv. Dojenčki se
lahko okužijo z RSV, če pridejo v stik
z otrokom ali odraslim, ki je z virusom
okužen. Virus RSV se lahko širi s
kašljanjem in kihanjem ali z neposrednim
stikom. Kot starši lahko z nekaj ukrepi
pomagate zmanjšati tveganje za okužbo
z RSV, tako doma kot zunaj doma:
• Preden primete otroka, si roke umijte
s toplo vodo in milom.
• Če ste prehlajeni ali imate
vročino, morate vedeti, da lahko s
poljubljanjem dojenčka okužite z
RSV. Dojenčka zato raje samo nežno
objemite ali ga pobožajte po glavi.
• Če so sorojenci prehlajeni ali imajo
vročino, pazite, da se dojenčku ne
približajo.
• Pazite, da se ljudje z znaki prehlada ali
vročino ne približajo otroku.
• Otroka ne jemljite s seboj tja, kjer
je veliko ljudi (v vrtce, nakupovalna
središča, na velika družinska srečanja
…).
• Če imate doma novorojenčka, je
priporočljivo, da starejši sorojenec ne
obiskuje vrtca, saj lahko prinese RSV
domov.

• Do drugega meseca otrokove starosti
odsvetujemo obiske.
V bližini otroka ne kadite. Prepovejte
kajenje v hiši.
Kaj je RSV
RSV je kratica za RESPIRATORNI
SINCICIJSKI VIRUS. Je zelo pogost
povzročitelj okužb dihal pri dojenčkih in
otrocih v zgodnjem otroštvu. Približno
dve tretjini dojenčkov se okužita z RSV
v prvem letu življenja, do konca drugega
leta pa se z RSV okuži skoraj vsak otrok.
Nevarnost, da se razvije težja oblika
okužbe z RSV, je še posebej prisotna
pri prezgodaj rojenih otrocih, otrocih s
kronično pljučno boleznijo in otrocih s
hujšo prirojeno srčno napako.
Okužbe z RSV se v državah z zmernim
podnebjem najpogosteje pojavljajo od
jeseni do pomladi.
RSV zlahka prenosljiv
Da, RSV je zlahka prenosljiv. Ta zelo
pogost virus se širi s telesnim stikom
(z dotikom, poljubljanjem, rokovanjem)
z okuženo osebo. Klice se širijo tudi po
zraku pri kašljanju ali kihanju. Poleg
tega lahko virus RSV preživi več ur – na
pultu v trgovini ali na uporabljenem
robčku.
Okužba z RSV je zelo pogosta tam,
kjer je veliko ljudi, na primer v vrtcih,
trgovskih centrih. Oseba je lahko
izpostavljena virusu in ga nevede
prenese na druge. Zato je zelo
pomembno, da z ustreznimi ukrepi
preprečite okužbo dojenčka z RSV.

Pri večini dojenčkov RSV
povzroči blag prehlad.
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Težji potek okužbe z RSV
Pri večini dojenčkov RSV povzroči blag
prehlad. Toda v določenih primerih – tudi
pri prezgodaj rojenih otrocih, otrocih s
kronično pljučno boleznijo in otrocih s
hujšo prirojeno srčno napako – lahko

RSV povzroči okužbo pljuč. Taki dojenčki
lahko hudo zbolijo.
Prezgodaj rojeni otroci
Prezgodaj rojeni otroci so izpostavljeni
večjemu tveganju za hujšo obliko okužbe
z RSV, ker dihala in imunski sistem takih
otrok ob rojstvu niso dozoreli.
Bronhopulmonalna displazija
Bronhopulmonalna displazija (BPD) je
najpogostejša pri nedonošenčkih, ki so
bili rojeni mnogo prezgodaj in so dlje
časa potrebovali umetno predihavanje
in/ali visoko koncentracijo kisika.
Znaki bronhopulmonalne displazije
vključujejo:
• potrebo po dodatnem kisiku,
• oteženo, hitrejše dihanje,
• značilne spremembe na rentgenski
sliki pljuč.
Prirojena srčna napaka
Poznamo več različnih vrst prirojenih
srčnih napak. Nekatere oblike močno
povečajo tveganje za razvoj hude oblike
bolezni pri okužbi z RSV. Če ima vaš
otrok prirojeno srčno napako, prosite
zdravnika za podrobnejše informacije.
Znaki okužbe z RSV
Znaki okužbe z RSV se lahko sprva
kažejo kot prehlad in lahko vključujejo:
• zvišano telesno temperaturo,
• voden izcedek iz nosu,
• druge znake prehlada.
Znaki se lahko poslabšajo, ko se virus
razširi v pljuča, in se kažejo kot:
• suh, dražeč kašelj,
• težko dihanje,
• sopenje ali piskajoče dihanje,
• hitro dihanje,
• pomodrevanje,
• daljši dihalni premori.
Spremljajte nas na
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Kako naravno
podpreti
obrambne moči
Dr. Niedermaier je desetletja iskal načine, kako bi telo učinkovito na čim bolj
celosten in naraven način podprl pri ohranjanju zdravja. Ugotovil je, da se ta moč
skriva v posebej formuliranih naravnih mlečnokislinsko fermentiranih pripravkih.

Besedilo: Adriana Dolinar, dr. vet. med.

Tradicionalno fermentirana živila
Mlečnokislinska fermentacija, poznana
domala od nastanka človeštva, je
še vedno aktualen naraven način
pridobivanja kakovostnih živil, ki znano
podpirajo naše zdravje. Fermentacija
osnovnih surovin (na primer mleko,
sadje, zelenjava …) poteka ob prisotnosti
mlečnokislinskih mikrobov (na primer
bakterij Lactobacilus ...), ki omogočajo
proces. Produkt te fermentacije je
bogat vir številnih vitalnih snovi,
kot so desnosučna mlečna kislina,
vitamini, minerali, mlečnokislinski
mikrobi, naravne antibiotične snovi,
encimi, polifenoli …, ki celostno krepijo
telesne moči. Kislo zelje ali repa, kimči,
jogurt, kefir, sirotka ... naj bodo zato
kar najpogosteje na našem jedilniku. Iz
omenjene fermentacije pa je izhajal tudi
dr. Niedermaier. Na svojstven način je to
tradicijo nadgradil in tako prvi osnoval
postopek kaskadne fermentacije, katere
produkti naše telo še močneje podprejo.

Kaskadno fermentirani eliksirji dr.
Niedermaier
Pri kaskadni fermentaciji gre za posebej
inovativno fermentacijo osnovnih
surovin, saj se namesto tradicionalne
enostopenjske fermentacije postopek
fermentacije osnovnih surovin večkrat
ponovi, in sicer tako, kot bi posnemali
proces prebave v svojem telesu.
Osnovna surovina so izbrane vrste
ekološkega sadja, zelenjave, oreščkov
in začimb, ki se v tem procesu v celoti
razgradijo na najmanjše mogoče delce.
Produkt je regulatesenca – koncentrat
telesu lahko dostopnih in zdravju
koristnih aktivnih učinkovin. Na primer
ena žlica eliksirja RegulatproBIO vsebuje
zdravju koristne snovi, ki ustrezajo
kar 5 kg izbranega sadja in zelenjave.
To je dobra novica med drugim za vse
imunsko šibke ljudi (starejši, otroci, ljudje
pod večjo psihofizično obremenitvijo, vsi
s prebavnimi motnjami …), ki zaužijejo
premalo sadja in zelenjave ter prej

omenjenih fermentiranih jedi. Ti lahko
imunski sistem podprejo z vsakodnevnim
uživanjem eliksirja vsaj v mrzlih mesecih,
ko so običajno za obolenja najranljivejši.
Ko za ohranjanje zdravja potrebujemo
še več podpore
Za še močnejšo podporo imunskemu
sistemu ter tudi ob kroničnih težavah,
na primer s krvnim tlakom, nevarnostjo
krvnih strdkov, sladkorno boleznijo,
kroničnim stresom in izčrpanostjo …, je
na voljo eliksir RegulatproMETABOLIC. Ta
sestoji iz osnovne regulatesence, ki so
ji dodani izbrani vitamini in minerali, in
sicer med drugim vitamini C, D in B, cink,
magnezij in krom. Mnogi od naštetih so
nepogrešljivi tudi v obrambi pred hujšimi
virusnimi obolenji. Priporočljivo je vsaj
trimesečno jemanje.
Več informacij: www.regulat.si,
info@regulat.si, FB@Regulatpro.

Regulatpro Metabolic
®

Energijski booster

To prehransko dopolnilo pomaga telesu, da ponovno doseže ravnovesje,
saj prispeva k uravnavanju krvnega sladkorja, krvnega tlaka in delovanja srca.
IKI

ŠPORTN

TI

ŠTUDEN

TIVCI
REKREA
Distributer: Eurosolar d.o.o.

FORMULA BOOSTERJA:
14 vrst sadja, zelenjave in svežih orehov
iz ekološkega kmetovanja.

100% ORGANSKA / 100% NARAVNA / 100% ZELENJAVA
www.regulat.si

Na voljo v trgovinah Sanolabor, lekarnah in trgovinah s prehranskimi dopolnili.

splošno zdravje

Vitamin D - tudi
pretiravanje lahko
povzroči težave
Koristi vitamina D poznamo že mnogo let. Olje iz jeter polenovke, ki je bogat vir
vitamina D so v Evropi z namenom preprečevanja rahitisa pri otrocih uporabljali že
v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Leta 1931 so ga že začeli dodajati mleku in
Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm., spec.
margarini.
Kljub temu še danes govorimo o
pomanjkanju vitamina D. Raziskava,
izvedena leta 2015 je pri 40 odstotkih
Evropejcev zaznala, da sicer niso kazali
znakov pomanjkanja vitamina D, a v krvi
niso imeli optimalnih vrednosti. To nas
nekoliko preseneča, saj gre za vitamin, ki
poleg preko vnosa s hrano lahko nastaja
tudi v našem telesu.
Koliko vitamina D pa potrebujemo
V preteklosti so se priporočila
spreminjala in povečevala, razlikujejo pa
se tudi med državami. Evropska agencija
za varnost hrane (EFSA) priporoča
naslednje odmerke: za otroke (starejše
od enega leta), mladostnike, odrasle in
nosečnice 15 µg/dan, za dojenčke (stare
med 7 in 11 mesecev) pa 10 µg/dan. V
devetdesetih letih smo živila opremili z
informacijami o priporočenem dnevnem
vnosu mikrohranil, kar nam je lahko
v pomoč pri ugotavljanju doseganja
priporočenega vnosa. Vnos vitamina
D je izražen kot holekalciferol (1 μg

holekalciferola = 40 IE vitamina D).
Priporočen odmerek je razmeroma lahko
določiti, precej težje pa je, posebno za
vitamin D, določiti prevelike odmerke.
Razlog je v dejstvu, da vitamina D
ne dobimo samo iz hrane, pač pa se
sintetizira tudi v naši koži. To predstavlja
tudi poglaviten vir vitamina D, saj na
ta način zagotovimo od 80 do 90
odstotkov vsega vitamina D. Obseg
te fotosinteze pa je odvisen od več
dejavnikov: čas, ki ga preživimo na
prostem, izpostavljeni sončnim žarkom,
starosti, barve kože, uporabe zaščitnih
sredstev ob sončenju. Raziskave tudi
kažejo na pomembne genetske in
etnične variacije pri metabolizmu
vitamina D. Na primer ljudje s temnejšo
poltjo potrebujejo daljšo izpostavljenost
sončni svetlobi za tvorbo vitamina D.
Marsikdo bo ugovarjal glede nevarnosti
vnosa vitamina D, saj gre ne nazadnje
za snov, ki jo telo potrebuje in pridobiva
po naravni poti. Količina vitamina D, ki

Ob vnosu prevelikih odmerkov vitamina D se poveča
koncentracija kalcija v krvi, kar pripelje do hiperkalciemije.
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nastaja v koži, je regulirana in ni skrbi, da
bi na ta način nastalo preveč vitamina
D. Skrbi pa nas vnos preko prehranskih
dopolnil, saj nekateri izdelki vsebujejo
velike odmerke. Prikrito se oglašujejo
tudi nedokazane koristi vitamina D, kar
marsikoga spodbudi k uživanju (pre)
visokih odmerkov. V ZDA so recimo že
zaznali porast primerov toksičnosti
zaradi vitamina D. Pred letom 2005 je
bilo letno zabeleženih 196 zastrupitev
z vitaminom D, leta 2014 pa že 4535
primerov. Na srečo noben primer ni
zahteval smrtne žrtve, je bilo pa 19 ljudi
hospitaliziranih.
Ob vnosu prevelikih odmerkov vitamina
D se poveča koncentracija kalcija v
krvi, kar pripelje do hiperkalciemije. Ta
povzroči mišično šibkost in oslabelost,
glavobol, slabost in bolečine v kosteh.
Čez čas se zmanjša apetit, pojavijo
se razdražljivost, polidipsija (povečan
občutek žeje) in poliurija (povečano
izločanje urina), povišan krvni tlak in
srčne aritmije. Hiperkalciemija lahko
vodi do kalcifikacije ledvic in nastanka
ledvičnih kamnov.
Lekarniški farmacevti priporočajo
previdnost pri dodajanju vitamina D,
kar svetujemo tveganim populacijskim
skupinam, kot so na primer kronični
bolniki, ki so vezani na notranje
bivalne pogoje, ali bolnikom, ki se
morajo izogibati sončni svetlobi. V
primeru dodatnega vnosa vitamina D
s prehranskimi dopolnili opozarjamo
na najvišji dopustni dnevni vnos iz
vseh prehranskih virov (običajna hrana,
prehranska dopolnila, obogatena živila),
ki ga je določila EFSA leta 2012 in znaša
100 μg vitamina D/dan za odrasle in
otroke nad 11 let starosti ter 50 μg/dan
za otroke do 10 leta starosti.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

BetterYou

vitamin D
Učinkovita,
priročna in
okusna
ustna pršila
z vitaminom D.

Ustna pršila BetterYou Vitamin D:
• Znanstveno dokazano zagotavljajo izjemno
hitro in učinkovito absorpcijo.
• Vsebujejo naravno obliko vitamina D.
• Ne povzročajo krčev in ne napenjajo.
• Proizvedena po najvišjih standardih
dobre proizvodne prakse (GMP).
• Primerni za vso družino.

Vitamin D...
Ca+
Podpira
imunski sistem

Ohranja normalne
kosti in zobe

Za normalno
delovanje mišic

Povečuje
absorpcijo kalcija

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

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

aktualno

Globoka venska
tromboza
Strjevanje krvi je zelo natančno reguliran proces, saj v telesu vlada popolno
ravnovesje med mehanizmi, ki strjevanje krvi spodbujajo, in mehanizmi, ki ga zavirajo.
Če je ta mehanizem kakor koli moten, lahko nastane krvni strdek: zaradi aktivacije
sistema za strjevanje krvi, zaradi upočasnjenega toka krvi ali zaradi okvare žilne
Besedilo: Jasna Jukić Petrovčič, prof. zdr. vzg.
stene.
Tromboza pomeni, da znotraj žile
nastane strdek. Strdku pravimo tudi
tromb (od tod izvira ime bolezni
– tromboza), ki ovira ali povsem
preprečuje pretok krvi po žilju. Glede na
mesto nastanka oziroma v kateri žili je
strdek, delimo tromboze na arterijske in
venske. V prispevku bo opisana venska
tromboza.
Venska tromboza
O venski trombozi govorimo, ko veno
delno ali popolnoma zamaši strdek.
Glede na mesto zamašitve vene ločimo
površinski tromboflebitis (prizadeta
je vena na površini), ki ga v zadnjem
času imenujemo tudi površinska
venska tromboza, in globoko vensko
trombozo (zamašena je globoka vena v
notranjosti).
Površinski tromboflebitis nastane zaradi
podobnih razlogov kot globoka venska
tromboza. Na površinskih venah zgornjih
okončin lahko nastane zaradi mehanične
poškodbe vene ob aplikaciji zdravil v te
žile (injekcije ali infuzije različnih zdravil).
Na spodnji okončinah je tromboflebitis
najpogostejši v razširjenih, varikoznih
venah, v katerih kri kronično zastaja.
Dokaj redko se tromboflebitis
površinskih ven razširi v globoke vene.

Površinski tromboflebitis, ki ne sega do
ustja globokih ven, povzroči neprijetno
bolečino, a hujših posledic ne povzroča.
Prepoznamo ga po znakih, da je
prizadeta vena zadebeljena, boleča, koža
v okolici je pordela in vneta. Zdravimo ga
s protibolečinskimi zdravili. Če ima bolnik
površinski tromboflebitis na spodnji
okončini, mu mirovanje odsvetujemo.
Površinski tromboflebitis, ki sega v
bližino ustja globokih ven v dimljah ali v
podkolenski kotanji, zdravimo enako kot
globoko vensko trombozo.
Globoka venska tromboza (v
nadaljevanju GVT) največkrat nastane
zaradi dejavnikov, ki:
• Upočasnijo pretok krvi skozi veno.
• Povečajo nagnjenost krvi k strjevanju.
• Poškodujejo žilno steno.
• GVT je pogostejša na spodnjih
okončinah in v področju medenice ter
je na zgornjih okončinah redka. GVT se
lahko pojavi sama zase ali pa spremlja
različne internistične, nevrološke in
onkološke bolezni, pojavlja se tudi
po kirurških posegih ali poškodbah.
Najpogostejša je v višji starosti, zbolijo
pa lahko tudi zelo mladi ljudje. Letno
v Sloveniji zboli za GVT približno
3000 bolnikov. Z ustreznimi ukrepi za
preprečevanje lahko pogostnost GVT
uspešno znižamo.

pljučna embolija. Pljučna embolija je
pogost zaplet GVT, kjer se odtrgani
strdek zagozdi v pljučnih arterijah. Delu
strdka, ki se odtrga od žilne stene,
pravimo embolus (od tod ime embolija).
Embolus potuje po venah, dokler se ne
ustavi v pljučih. Bolnika ob tem duši,
hitro diha in ima bolečine v prsnem
košu. To je zelo resna in smrtno nevarna
bolezen.
Na GVT posumimo, kadar opazimo na
prizadeti okončini znake in simptome,
kot so:
• novonastala bolečina (pri pokretnem
bolniku je bolečina izrazitejša med
hojo),
• obsežna in čvrsta oteklina,
• cianotična (temno modra) barva kože,
• koža je na dotik topla,
• podkožne vene so nabrekle.
Pri nepokretnem oziroma ležečem
bolniku so lahko simptomi in znaki GVT
manj izraženi kot pri pokretnem bolniku,
ki normalno hodi. Znaki GVT so manj
izraženi tudi pri delni zapori vene, ko
strdek žilo le delno zamaši in pretok
krvi ni popolnoma prekinjen. Oteklina
pri GVT največkrat sega od stopala

Diagnoza globoke venske tromboze
Diagnozo GVT zdravnik postavi na
osnovi ultrazvočne preiskave, v primeru
prizadetosti medeničnih ven lahko
dodatno informacijo poda računalniška
tomografija ali venografija z magnetno
resonanco.

Diagnozo GVT zdravnik
postavi na osnovi ultrazvočne
preiskave.
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Če strdek vene ne zapira popolnoma,
lahko GVT poteka prikrito oziroma
povsem brez tipičnih kliničnih znakov
in bolezenskih simptomov. Bolnik za
bolezen ne ve in je prvi znak GVT šele

Če ima bolnik površinski
tromboflebitis na spodnji
okončini, mu mirovanje
odsvetujemo.
Spremljajte nas na
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BREZ KONKURENCE
ZA ZDRAVJE SRCA
PLOD ZNANSTVENIH RAZISKAV
Z VRHUNSKO SESTAVO.
O venski trombozi govorimo, ko veno delno ali
popolnoma zamaši strdek.

10 aktivnih
učinkovin v
eni kapsuli.

do meč. Če so zamašene vene nad kolenom, sega oteklina
preko stegna vse do dimelj. Razpon težav, ki jih občuti bolnik
ob nastanku GVT, je zelo širok in se giblje od občutka rahle
napetosti in nelagodja v okončini pa vse do precej izrazitih
bolečin. Bolečino v mečih in/ali stegnu se lahko izzovemo z
gnetenjem mišic. Če sta oteklina in/ali bolečina omejeni zgolj
na posamezen sklep, stopalo ali gleženj, po vsej verjetnosti
ne gre za GVT.
Dejavniki tveganja za nastanek globoke venske tromboze
Ko sumimo na GVT, je pomembno, da ocenimo, ali so prisotni
dejavniki tveganja za nastanek te bolezni. Ti dejavniki
tveganja so:
• nedavno opravljen večji operativni poseg (zlasti operacija na
kolku, kolenu, v trebušni votlini, na rodilih, sečilih),
• večja poškodba,
• imobilizacija posamezne okončine ali celega telesa
(paraliza),
• nepokretnost in mirovanje zaradi bolezni ali poškodbe,
• rakavo obolenje,
• možganska kap,
• srčno popuščanje,
• respiratorna insuficienca,
• sladkorna bolezen,
• ledvična obolenja,
• vstavljeni venski katetri,
• visoka starost (pogostnost pojavljanja GVT se z leti
povečuje in po 70. letu tveganje strmo narašča),
• prekomerna telesna teža oziroma debelost,
• nosečnost, porod in poporodno obdobje,
• uporaba kontracepcijskih tablet (zlasti nevarno v
kombinaciji s kajenjem v starosti nad 35 let),
• nadomestna hormonska terapija v menopavzi,
• dolgotrajno sedeče potovanje oziroma mirovanje med
dolgotrajnim poletom,
• družinska obremenitev z boleznijo (sorodniki z GVT),
• predhodno že prebolena GVT,
• prirojeni dejavniki tveganja (pomanjkanje določenih
faktorjev, ki sodelujejo pri regulaciji strjevanja krvi).
Prepoznavanje, zdravljenje in preprečevanje GVT
Ob sumu na GVT je pomembno takoj obiskati zdravnika, ki
bo ob utemeljenem sumu poskrbel za diagnostični postopek.
Pri zdravljenju GVT želimo zaustaviti rast strdka, preprečiti
pljučno embolijo, preprečiti ponovno GVT ter preprečiti
potrombotični sindrom (pri katerem prizadeta okončina
stalno oteka in boli). Nezdravljena GVT lahko povzroči pljučno
embolijo, ki je v desetih odstotkoh smrtna. Zato je zgodnje
odkrivanje in ustrezno zdravljenje GVT tako zelo pomembno.

• 100% krilovo
olje (500mg):
edinstvene
omega-3
nenasičene
maščobne kisline.
• Naravni koencim
Q10: po 40. letu
telo tvori 30 %
manj koencima
Q10, do 80. leta že
60 % manj.
• Magnezij: 106 %
boljša absorpcija
v primerjavi z
magnezijevim
oksidom.
• Železo: 75 %
boljša absorpcija
in 4-krat večja
biorazpoložljivost
v primerjavi z
železovim sulfatom.
• Vitamin B6, B12,
selen in cink: za
normalno delovanja
srca in možganov.

V kapsulah brez
vonja in okusa.

* Vir: Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on the Clinical Course of Hyperlipidemia (Altern Med Rev 2004; 9 (4): 420-428

strokovno svetovanje:

www.panakea.net

Panakea d.o.o.
Cetsa v Gorice 2b
1000 Ljubljana

Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.
Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor.

Temeljno zdravljenje venske tromboze
so antikoagulacijska zdravila, ki
preprečujejo rast strdka in omogočajo
telesu, da postopoma razgradi vsaj
del strdka. Izjemoma se odločamo
za aktivno raztapljanje strdkov s
fibrinolitičnimi zdravili ali za mehanične
rekanalizacijske posege na globokih
venah. Če obstaja zadržek za uporabo
antikoagulacijskih zdravil, na primer
aktivna krvavitev, lahko bolnika
prehodno ščitimo pred pljučno embolijo
s filtrom, ki ga vstavimo v spodnjo votlo
veno.
Potrombotični sindrom je pozni zaplet, ki
se pri skoraj polovici bolnikov pojavi od
leto do dve po preboleli GVT. Simptomi
so pekoča bolečina, težke noge, krči in
srbeča koža. Znaki potrombotičnega
sindroma so otekline okoli gležnjev in
goleni, varice, rjavo obarvane lise na
koži oziroma hiperpigmentacije, rane
in razjede po manjši poškodbi, ki je
zelo boleča in se težko celi. Simptomi
se poslabšajo v stoječem položaju
in izboljšajo ob počitku z dvignjenimi
nogami.
Kako lahko preprečimo nastanek
globoke venske tromboze
Za preprečitev GVT si lahko pomagamo
tudi sami tako, da vplivamo na
preprečitev dejavnikov tveganja: da
nimamo prekomerne telesne teže, da se
redno in dovolj gibamo, da ne kadimo,
ženske, ki kadijo, naj ne uporabljajo
hormonske kontracepcije (estrogenov)
ali hormonskega nadomestnega
zdravljenja.
Po večjih operacijah in poškodbah
bolnike ščitimo pred razvojem
GVT z majhnimi odmerki
antikoagulacisjkih zdravil,
najpogosteje nizkomolekularnega

Pri nepokretnem oziroma ležečem bolniku so lahko simptomi in
znaki GVT manj izraženi kot pri pokretnem bolniku, ki normalno
hodi.
heparina v obliki podkožnih injekcij,
po možnosti spodbujamo zgodnje
vstajanje iz postelje. Po ortopedskih
operacijah kolka in kolena bolniki
nadaljujejo s podkožnimi injekcijami
nizkomolekularnega heparina tudi doma,
navadno mesec dni po operaciji.
Terapija s kompresijskimi nogavicami
Bolnikom, ki so utrpeli vensko trombozo,
poleg antikoagulacijskega zdravljenja
svetujemo kompresijsko terapijo
vsaj pol leta, v primeru vztrajnega
otekanja pa dolgotrajno. Kompresijska
terapija zajema povijanje okončine
s kompresijskimi povoji ali nošnjo
kompresijskih nogavic.
Ker obstajajo številne kontraindikacije,
nikoli ne smemo sami povijati nog
ali si kupiti kompresijskih nogavic,
temveč mora povoj/nogavico uvesti
zdravnik specialist, ki tudi določi stopnjo
kompresije (I–IV) ter višino. Velikost

nogavice določi usposobljena medicinska
sestra ali farmacevtski tehnik, ki
opravi meritve okončine. Uporabnik
kompresijskih nogavic ali povojev mora
poznati življenjsko dobo pripomočka.
Kompresijske nogavice obdržijo moč
kompresije do pol leta, dolgoelastični
povoji do dva meseca in kratkoelastični
do dva tedna. Kompresijski povoji in
nogavice so pralni do 40 stopinj Celzija.
Pri kompresijskih nogavicah je
pomembno, da jih uporabnik ročno pere
vsak dan oziroma vsaj vsak drugi dan.
Ne zgolj s higienskega vidika, temveč
tudi zato, da se vzpostavi nazaj ustrezna
moč kompresije, ki se med dnevnim
nošenjem rahlo zmanjša. Kompresijske
nogavice se perejo v mlačni vodi, s
sredstvom za ročno pranje perila in brez
mehčalca (zamaši pore na nogavici in
zlepi vlakna). Mokre nogavice je treba
zaviti v brisačo in posušiti na ravni
površini na zraku (ne na soncu, ne na
radiatorju/peči, ne v sušilnem stroju).
Redno pranje kompresijskih nogavic naj
pacientu preide v vsakodnevno rutino,
kot na primer umivanje zob.
Venoaktivna zdravila se uporabljajo,
kadar ima bolnik otekle, boleče, utrujene
in težke noge, in kadar ima razširjene
povrhnje vene – vensko popuščanje.
Venoaktivna zdravila krepijo steno žilja,
lahko vsebujejo diosmin, escin ali druge
snovi naravnega rastlinskega izvora.

Pri kompresijskih nogavicah je pomembno, da jih uporabnik ročno
pere vsak dan oziroma vsaj vsak drugi dan.
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Za zaključek naj ponovno poudarimo,
da je GVT nevarna bolezen, saj se kar
v polovici primerov kot zaplet pojavi
pljučna embolija, ki je v redkih primerih
celo usodna. Pozni zaplet GVT pa je
potrombotični sindrom, ki lahko bolnika
privede do invalidnosti, še sploh če ni bil
ustrezno zdravljen.

Spremljajte nas na
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100% čista in naravna eterična olja
njivske mete, mire, čajevca,
bosvelije in rdečega bora
BALZAMIČNE KAPLJICE
Način uporabe
V dlani vtrite tri
kapljice in zmes
nežno segrejte.
Dlani približajte
nosu in ustom.
Pazite, da dlani
ne pridejo v
stik z očmi!
Štiri- do petkrat
počasi in globoko
vdihnite ter
izdihnite.

BALZAMIČNI GEL
Mesto nanosa

Izdelka ne vsebujeta kafre, vazelina, mineralnih olj, konzervansov in umetnih dišav.
Gelu sta dodani tudi eterični olji timijana in sivke.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si.
LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana
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Virusni hepatitis
Virusni hepatitis je sistemska okužba s hepatotropnimi virusi, ki predvsem
povzročajo vnetje jeter. Poznamo pet glavnih povzročiteljev: viruse hepatitisa A,
B, C, D in E. Vsi lahko povzročajo akutni hepatitis, večina pa jih lahko povzroči tudi
Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.
kronično obliko bolezni.
V primeru akutne okužbe se simptomi
včasih sploh ne pojavijo ali pa opazimo
neznačilne simptome, kot so splošno
slabo počutje, utrujenost in oslabelost,
siljenje na bruhanje, bruhanje, lahko
driska, izguba teka in pogosto tiščeča
bolečina pod desnim rebrnim lokom,
lahko tudi gripi podobni simptomi
s povišano telesno temperaturo,
glavobolom ter bolečinami v mišicah
in sklepih. Po od štirih do desetih dneh
se pojavi rumenica kože in sluznic
(zlatenica). Seč se obarva temno, blato
pa je bledo sivkasto. Poleg rumenice so
lahko povečana in na otip rahlo boleča
jetra ter nekoliko povečana vranica,
povečane so lahko tudi bezgavke na
vratu in drugod po telesu. Pojavita se
lahko izrazita srbečica in rdeč izpuščaj
na dlaneh.

(odvisno od povzročitelja) lahko pride do
hitrega napredovanja bolezni v najhujši
obliki, ki se kaže kot jetrna odpoved, ko
je edina rešitev presaditev jeter. Ta tako
imenovani fulminantni potek akutnega
hepatitisa je v povprečju smrten pri od
75 do 80 odstotkih bolnikov. Pri akutni
okužbi so mogoči tudi zapleti zunaj jeter,
na primer v ožilju (vnetje žil), ledvicah
(vnetje ledvičnih čašic) in drugod.

V od 0,1 do 20 odstotkih primerov
akutne oblike bolezni ob okužbi z enim
od povzročiteljev virusnega hepatitisa

Nekatere oblike virusnega hepatitisa so
samoozdravljive, v nekaterih primerih
je zdravljenje usmerjeno v blažitev

Po okužbi lahko glede na vrsto
povzročitelja akutnega virusnega
hepatitisa okuženi ozdravi in pridobi
trajno imunost pred ponovno okužbo ali
ostane kronično okužen. V tem primeru
lahko zboli za kroničnim virusnim
hepatitisom, ki lahko vodi v cirozo z
dokončno odpovedjo delovanja jeter ali
nastanek raka na jetrih.

Previdnost velja predvsem ob potovanju v endemična, tropska in
subtropska območja v državah s slabo higieno.
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simptomov, v nekaterih primerih pa
ciljno usmerjeno na povzročitelja. Kadar
uporabimo zdravila, ki neposredno
delujejo na virus, največkrat zdravimo
hujši potek bolezni (na primer akutnega
hepatitisa B) ali skušamo preprečiti
prehod akutne okužbe v kronično (na
primer pri hepatitisu C).
V času zdravljenja virusnega hepatitisa
bolnikom priporočamo počitek, uživanje
zdrave uravnotežene prehrane,
izogibanje alkoholu in drugim jetrom
škodljivim snovem. Na tem mestu je
treba poudariti, da tudi nekatera zdravila
lahko škodujejo jetrom, posebno kadar
se uporabljajo nepravilno, v mislih
imamo predvsem prevelike odmerke
ali prepogosto odmerjanje. Nekatera
od teh zdravil je mogoče dobiti tudi
brez recepta, zato je v primeru katere
koli oblike hepatitisa treba pred
nakupom katerega koli zdravila ali
drugega izdelka, na primer iz zdravilnih
rastlin ali prehranskega dopolnila, v
lekarni preveriti, ali je zdravljenje s tem
zdravilom oziroma izdelkom varno.
Dobra novica je, da je mogoče okužbo
z virusnim hepatitisom preprečiti. Pri
oblikah, ki se lahko prenašajo fekalnooralno, preventiva vključuje dobro
higieno ter uživanje dobro toplotno
obdelane hrane in pijače. Previdnost
velja predvsem ob potovanju v
endemična, tropska in subtropska
območja v državah s slabo higieno.
Pri oblikah, ki se prenašajo z okuženo
krvjo prek kože in sluznic ali s spolnimi
odnosi, so potrebni ustrezni splošni
previdnostni ukrepi v zdravstvu, uporaba
čistega pribora za injiciranje (uporabniki
drog) oziroma prebadanja kože (pirsing,
tetoviranje) ter varni spolni odnosi
(uporaba kondoma). Za preprečevanje
virusnega hepatitisa imamo za
nekatere oblike na voljo že tudi varna,
učinkovita in imunogena cepiva, ki po
popolnem režimu cepljenja omogočajo
vseživljenjsko zaščito.
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opolnilo.

od
Prehransk

Podpora
vašemu
imunskemu
sistemu ...
... ko jo ta najbolj potrebuje.

Zmanjšuje utrujenost

in izcrpanost.
Prašek za pripravo napitka.

Vitamini A, B6, B12, C in folna kislina ter baker, cink in selen imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
Magnezij, vitamini B2, B6, B12, C in folna kislina pa prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izcrpanosti.
Izdelek je prehransko dopolnilo. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano.

tema meseca

Družinska
hiperholesterolemija
Družinska hiperholesterolemija je ena najpogostejših dedno pogojenih motenj
presnove lipidov, ki jo ima 1 oseba na od 200 do 300 prebivalcev. Pri nezdravljeni
družinski hiperholesterolemiji je napredovanje ateroskleroze pospešeno, tako da je
ogroženost takih oseb kar 13,2-krat višja kot med zdravimi vrstniki.
Besedilo: prim. Matija Cevc, dr. med., in prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.

Ateroskleroza dolgo časa poteka počasi
in pritajeno. Težave, kot so angina
pektoris, srčni infarkt, prehodni ishemični
napad, možganska kap, intermitentna
klavdikacija ali ishemična gangrena
noge, se pojavijo šele tedaj, ko se ena
ali več prizadetih arterij pomembno zoži
ali zapre. Napredovanje ateroskleroze
je odvisno od številnih dejavnikov, vselej
pa je sorazmerno izpostavljenosti žilne
stene škodljivemu LDL-holesterolu v krvi.
Čim večja je raven LDL-holesterola in
čim dlje je zvišana, tem prej bo prišlo do
okvare arterijske stene, ki vodi v zapore
žilja.
Holesterol v vodi ni topen in se lahko
s krvjo po telesu prenaša le, če se
veže v posebne delce – lipoproteine,
ki jih poleg holesterola sestavljajo
še fosfolipidi in posebne beljakovine
– apoproteini. Danes poznamo več
kot 10 različnih apoproteinov, a
pomemben je zlasti apoprotein B,
ki se nahaja v tistih lipoproteinih, ki
pospešujejo aterosklerozo, na primer
lipoproteinih z majhno gostoto (angl.
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low density lipoproten, LDL). Da bi se
holesterol lahko odstranil iz krvi, se
mora apoprotein B vezati na receptor
na površini celice, ki nato LDL delec
prenese v svojo notranjost.
Kateri geni so okvarjeni pri družinski
hiperholesterolemiji
Bolniki z družinsko hiperholesterolemijo
imajo najpogosteje okvarjen gen za
LDL-receptor. Njihove jetrne celice
imajo na svoji površini manj delujočih
receptorjev za lipoproteine LDL, zato
jetra manj učinkovito privzemajo delce
LDL iz krvi, raven LDL-holesterola v krvi
pa je zvišana. Pri veliki večini bolnikov
je okvarjen en od dveh genov za LDLreceptor. Govorimo o heterozigotni obliki
družinske hiperholesterolemije. Le pri
od enem do dveh bolnikih na milijon
prebivalcev sta okvarjena oba gena za
LDL-receptor. Takrat gre za homozigotno
obliko družinske hiperholesterolemije,
ki povzroča izjemno visoke vrednosti
LDL-holesterola in zbolevanje za
srčnim infarktom že v adolescenci ali
zgodnji odrasli dobi. Mnogo redkeje od

okvare gena za LDL-receptor povzroča
družinsko hiperholesterolemijo okvara
gena za apolipoprotein B. Le izjemoma
je pri družinski hiperholesterolemiji
okvarjen gen za PSCK9, ki povzroča
preveč aktivno delovanje beljakovine
PCSK9 in pospešeno razgradnjo
receptorjev za LDL.
Kako prepoznamo bolnike z družinsko
hiperholesterolemijo
Na družinsko hiperholesterolemijo
posumimo pri močno povišanih
vrednostih serumskega holesterola
in podatku o prezgodnji koronarni
bolezni pri sorodnikih v prvem kolenu.
Verjetnost diagnoze opredelimo s
kliničnimi točkovalniki, med katerimi se
je v Evropi dobro uveljavil točkovalnik
Nizozemske mreže lipidnih ambulant, ki
ga prikazujemo. Potrditev diagnoze je
mogoča z genskim testiranjem. Gensko
okvaro dokažemo pri približno 80 %
oseb, ki izpolnjujejo klinične kriterije
za verjetno ali zanesljivo družinsko
hiperholesterolemijo.
Pri verjetni in potrjeni heterozigotni
družinski hiperlipidemiji znašajo značilne
vrednosti celokupnega serumskega
holesterola več kot 9 mmol/l in LDLholesterola več kot 6,5 mmol/l. Moški
bolniki brez zdravljenja pogosto
doživljajo srčne infarkte pred 55. letom
starosti, ženske pred 60. letom. Tisti, ki
izpolnjujejo klinične kriterije za le možno
družinsko hiperholesterolemijo in pri
katerih je raven LDL-holesterola > 5,0
mmol/l, pa so 4,8-krat bolj ogroženi kot
zdravi vrstniki. Pri nekaterih bolnikih se
zaradi odlaganja LDL-holesterola v tkivih
razvijejo podkožne spremembe na vekah
(ksantelazme), vozliči v tetivah (tetivni
ksantomi) in značilen obroč na robu
očesne roženice pred 45. letom starosti
(arcus corneae).
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znižal raven LDL-holesterola za 60 %.
Več kot 60 % bolnikov je doseglo v
tej raziskavi opredeljeno ciljno raven
LDL-holesterola 1,8 mmol/l ali manj.
Zelo podobne rezultate so opisali tudi
z zaviralcem PCSK9 alirocumabom v
raziskavi ODYSSEY FH1 in FH2, ki je bila
objavljena septembra letos. Čeprav so
dolgoročne raziskave še v teku in tako
končnih rezultatov še ni, se je že po
enem letu zdravljenja z zaviralci PCSK9
pokazalo zmanjšanje večjih srčno-žilnih
dogodkov med zdravljenimi v primerjavi
s tistimi na placebu.
Diagnostični točkovalnik družinske
hiperholesterolemije, ki ga je predlagala
Nizozemska mreža lipidnih ambulant.

Ksantelazma - gre za kopičenje holesterola v podkožju vek.
Homozigotna oblika družinske
hiperholesterolemije s sočasno okvaro
obeh tarčnih genov je na srečo redka.
Prizadene od enega do dva bolnika na
milijon prebivalcev. Bolniki imajo že v
otroštvu močno povečane vrednosti
celokupnega holesterola nad 13 mmol/l
in LDL-holesterola nad 10 mmol/l.
Ti bolniki brez zdravljenja praviloma
umirajo zaradi srčnega infarkta pred 30.
letom.
Hiperholesterolemija
Ksantelazma. Gre za kopičenje
holesterola v podkožju vek.
V strokovni literaturi za večino
držav navajajo majhne odstotke
prepoznanih bolnikov z družinsko
hiperholesterolemijo. Ob ocenjeni
frekvenci 1 na od 200 do 300
prebivalcev naj bi bilo prepoznanih < 3
% bolnikov, na Nizozemskem, kjer imajo
najbolj razvito presejanje, pa okoli 40
%. Na tem področju Slovenija odstopa
v pozitivno smer, čeprav natančnega
števila bolnikov tudi pri nas ne poznamo.
Ocenjujemo, da je bolnikov z družinsko
hiperholesterolemijo od 8000 do 10.000,
prepoznanih in zdravljenih pa je okoli
1000. V Sloveniji družinski zdravniki
že vrsto let sistematično presejajo
dejavnike tveganja za srčno-žilne
bolezni pri odraslih moških po 35. letu
in ženskah po 40. letu starosti. V tem
sklopu merijo tudi vrednost holesterola.
Žal pa se zdravila pri bolnikih z
družinsko hiperholesterolemijo
predpisujejo dokaj pozno, saj točkovniki
za opredelitev srčno-žilne ogroženosti
pri tej motnji presnove maščob
podcenjujejo ogroženost, še zlasti pri
ženskah. Od leta 1995 poteka tudi

sistematično presejanje petletnih otrok.
Letos je skupina slovenskih pediatrov
pod vodstvom prof. dr. Tadeja Battelina
objavila odmeven članek v reviji
JournalofAmericanCollegaofCardiology.
Otroke, ki so imeli pri petih letih
povišano vrednost serumskega
holesterola na > 6 mmol/l, in tiste, ki
so imeli raven holesterola > 5 mmol/l,
v sorodstvu pa prezgodnjo koronarno
bolezen, so gensko testirali na družinsko
hiperholesterolemijo. Pri večini otrok
so odkrili genske motnje, združljive
z družinsko hiperholesterolemijo.
Zgodnje odkrivanje družinske
hiperholesterolemije že pri otrocih
je izredno pomembno za učinkovito
preprečevanje srčno-žilnih zapletov.
Zdravljenje družinske hiperholesterolemije
Zdravljenje s statini je temelj zdravljenja
heterozigotne družinske hiperlipidemije,
ki pomembno izboljša preživetje. Ker
dolgotrajna izpostavljenost zvišani
ravni holesterola bistveno poveča
nevarnost prezgodnje srčno-žilne
bolezni, veljajo vsi bolniki z družinsko
hiperholesterolemijo za visoko ogrožene,
zato je pri njih treba zdravljenje
začeti čim prej – pri zelo izraženi
hiperholesterolemiji že pri otrocih
oziroma mladostnikih. Žal tudi med
zdravljenimi bolniki večina ne doseže
ustrezno nizke ravni LDL-holesterola.
V Evropi je bil nedavno registriran
zaviralec PCSK9 evolucumab, ki so
ga pri heterozigotih z družinsko
hiperholesterolemijo preizkusili v
odmevni raziskavi RUTHEFORD-2. Pri
bolnikih, ki ob standardnem zdravljenju
s statini niso dosegali ciljnih vrednosti
LDL-holesterola, je evolucumab dodatno

Med najpogostejšimi, a blagimi
stranskimi učinki zaviralcev PCSK9
omenjajo bolečino na vbodnem mestu,
saj gre za monoklonska protitelesa, ki
jih je treba vbrizgati v podkožje vsaka
dva tedna. Prihajalo je tudi do okužb
zgornjih dihal, vendar ne pogosteje
kot v kontrolni skupini. Tudi pri drugih
stranskih učinkih ni bilo pomembnih
razlik v primerjavi s placebom, niti
se pogostost stranskih učinkov ni
stopnjevala z nižanjem ravni LDLholesterola.
Zdravljenje homozigotne oblike
družinske hiperholesterolemije je
izredno težavno. Statini so še manj
učinkoviti kot pri heterozigotni
obliki. LDL-delce je iz krvi mogoče
odstranjevati z LDL-aferezo, postopkom,
ki spominja na dializo pri ledvičnih
bolnikih. Tovrstno zdravljenje je
drago in za bolnike zelo naporno. V
ZDA sta za zdravljenje homozigotne
hiperholesterolemije registrirani dve
zelo dragi in žal tudi toksični zdravili.
Lomitapid zavira premikanje trigliceridov
v celicah, zato zmanjšuje nastajanje
lipoproteinov VLDL, iz katerih v krvi
nastajajo lipoproteini LDL. Žal lomitapid
povzroča zamaščenost jeter in lahko
tudi resne jetrne okvare. Drugo zdravilo
je mipomersen, ki zavira nastajanje
apolipoptoteina B, ki je obvezna
sestavina delcev LDL, zato za približno
1/3 zmanjša raven LDL-holestreola. Tudi
mipomersen povzroča zamaščenost
jeter in jetrne okvare.
V zdravljenje homozigotne oblike
družinske hiperholesterolemijeso
žarek upanja prinesle raziskave
TESLA, ODYSSEY FH1 in 2, v katerih
je bilo zdravljenje z zaviralcem PCSK9
evolucumabom ali alirocumabom v
kombinaciji s statini dokaj uspešno
pri bolnikih, ki so imeli vsaj še deloma
ohranjeno funkcijo LDL-receptorja.
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Boleče uho –
pogosta težava
Jesenski meseci običajno postrežejo z vetrovnim vremenom. Hladno vreme, delo
na prostem in veter – kombinacija, ki je več kot dovolj, da zabolijo ušesa. Tisti, ki je
bolečine v ušesih že doživel, bo vedel, da je bolečina lahko zelo huda. Ne samo pri
otrocih, pač pa tudi pri odraslih. Ocenjuje se namreč, da je boleče uho na bolečinski
Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.
lestvici precej pri vrhu.
Kadar govorimo o vnetju ušesa, imamo
po navadi v mislih vnetje srednjega
ušesa. In to je najpogostejši vzrok
bolečega ušesa.
Vloga srednjega ušesa in povezava z
nosom
Koščice v srednjem ušesu zaznajo
tresljaje bobniča in jih prenesejo do
notranjega ušesa. Srednje uho je s tanko
cevko, ki jo imenujemo Evstahijeva cev,
povezano z zgornjimi dihali. Zato vnetje
srednjega ušesa po navadi nastane ob
prehladu ali drugi okužbi dihal.
Zakaj nastane vnetje srednjega ušesa
V srednjem ušesu celice tvorijo tekočino,
ki ima funkcijo, da varuje uho pred
okužbo. Če je stanje normalno, tekočina
odteka skozi Evstahijevo cev v žrelo.
Če pa oteče tudi Evstahijeva cev, se
tekočina nabira v srednjem ušesu, kar
povzroči vnetje in okužbo.
To je tudi razlog, zakaj pri otrocih
hitreje prihaja do vnetij. Evstahijeva
cev pri otrocih je namreč krajša in leži
vodoravno, zato je možnost okužb večja
in hitrejša.
Vzrokov, ki privedejo do vnetja srednjega
ušesa je več, od alergij, bakterij, vdor
vode ob kopanju in plavanju … A
najpogosteje se vnetje razvije po virusni
okužbi. Mikrobi namreč hitro najdejo
prostor v toplem, vlažnem, okolju
srednjega ušesa.
Simptomi
Kadar gre za vnetje srednjega ušesa,
prizadeti toži o ostri, nenadni bolečini
ali topi, stalni bolečini. Nastopi lahko
povišana telesna temperatura in mrzlica,
pogosto je sočasno prisoten zamašen
nos (posebej pri otrocih), občutek
napetosti v ušesu … Izjemno moteča
je izguba sluha, ki je lahko tudi nekaj
tednov trajajoča.
Vnetje srednjega ušesa se pojavlja v
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različno hudih oblikah. Če gre za en
napad, to imenujemo akutno vnetje,
če pa se ponovi od trikrat do štirikrat
v pol letu, govorimo o ponavljajočem
se vnetju. Če se ne pozdravi, preide v
kronično vnetje.
Zdravljenje
Cilj zdravljenja je čim hitreje ozdraviti
vnetje in okužbo, da ne nastopijo hujši
zapleti. Zdravljenje zajema odstranitev
vzroka vnetja, uničenje bakterij,
spodbujanje imunskega sistema in
zmanjšanje otekline Evstahijeve cevi.
Zato se uporabljajo nosni dekongestivi,
ki zmanjšajo oteklino Evstahijeve cevi,
antibiotiki uničijo bakterije, hkrati pa
seveda poskrbimo, da omilimo bolečino z
analgetiki.
Kaj lahko storimo sami
Mnogo ljudi prisega na uporabo zelišč,
kot so netresk, janeževo olje, parafinsko

olje, švedska grenčica, česen … Vendar
je uporaba vse prej kot priporočljiva,
saj lahko vodi do zapletov in predrtja
bobniča.
Izjemno pomembno pri vnetju srednjega
ušesa je zdravljenje nosne sluznice.
Na to po navadi ljudje radi pozabijo ali
jim je celo neznano. Vendar pa je zdrav
nos ključ do zdravih ušes. Zato je treba
čistiti in izpihovati nos. To naj se počne
pravilno – zatisnemo eno nosnico in
drugo izpihamo ter ponovimo še z drugo
nosnico. Sočasno se priporoča izpiranje
s fiziološko raztopino. Prav tako lahko v
lekarni brez recepta dobite kapljice za
uho, ki imajo protibolečinsko delovanje.
Ukrepi, ki jih zmoremo sami v kombinaciji
s predpisano terapijo, bi morali stanje
vnetega in bolečega srednjega ušesa
pozdraviti ter izprazniti tekočino iz
srednjega ušesa. S tem pa se mora
povrniti tudi sluh.

Kadar gre za vnetje srednjega ušesa, prizadeti toži o ostri,
nenadni bolečini ali topi, stalni bolečini.
Spremljajte nas na
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V srednjem ušesu celice tvorijo tekočino, ki ima
funkcijo, da varuje uho pred okužbo.
5 preventivnih ukrepov proti ponavljanju vnetij pri otrcih
Najpomembnejši ukrepi, s katerimi lahko zmanjšamo
verjetnost za ponavljajoča se vnetja ušes pri otrocih, so:
• skrb za prehodnost in čistost nosu: otroka naučimo
pravilnega pihanja iz nosu v robček ali pa mu ob prehladu
redno čistimo nos, npr. s fiziološko raztopino,
• zaščita ušes pred vetrom,
• ničesar ne vlivamo v sluhovod in ne drezamo po ušesu z
vatiranimi palčkami,
• otroka ne pošiljamo prekmalu v vrtec ali šolo, kjer je
izpostavljen številčnejšim mikrobom,
• otroka ne izpostavljamo cigaretnemu dimu, ne kadimo v
njegovi prisotnosti.
Vnetje srednjega ušesa je lahko zaradi bolečin in slabšega
sluha zelo neprijetno. Najpogostejši povzročitelji so
streptokoki, stafilokoki, pnevmokoki in virusi.
Čist in prehoden nos je zelo pomemben za normalno dihanje.
Kako lajšati in zdraviti vnetje
Za zdravljenje z bakterijami povzročenih vnetij srednjega
ušesa uporabljamo antibiotike. Antibiotike moramo začeti
jemati takoj, v odmerku in časovnih presledkih, ki nam jih
predpiše zdravnik. Zdravnik nam lahko predpiše pri vnetju
srednjega ušesa tudi zdravila proti vročini, za lajšanje bolečin
in kapljice za nos, ki zmanjšajo oteklino nosne sluznice.
Bolečino olajša tudi gretje oz. uporaba »toplih suhih oblog«.
Če vnetja ne zdravimo, lahko pride do trajne okvare sluha.
Z bakterijami povzročena vnetja zdravimo z antibiotiki.
Nos čistimo s fiziološko raztopino, ki vsebuje 0,9 %
natrijevega klorida. Čist in prehoden nos je zelo pomemben,
da bo otrok lahko normalno dihal skozi nos. Pri čiščenju
nosu lahko uporabimo tudi nosni aspirator, ki bo izsesal
sluz. Pred uporabo aspiratorja najprej navlažimo zasušeno
sluz v obeh nosnicah z nekaj kapljicami fiziološke raztopine.
Lahko uporabimo tudi fiziološko raztopino v ampulah za
enkratno uporabo ali v obliki pršil, ki so namenjena otrokom.
Majhnim otrokom ne izpiramo nosu z večjo količino fiziološke
raztopine, ker s tem lahko zanesemo mikrobe iz nosu v
srednje uho. Večji otroci si lahko poskusijo sami izpihati nos, in
sicer vsako nosnico posebej tako, da zamašijo eno nosnico in
skozi drugo pihnejo zrak.
Nezdravljena vnetja lahko trajno okvarijo sluh
Vnetja srednjega ušesa so relativno pogosta, predvsem
pri mlajših otrocih. Akutno vnetje poteka v glavnem brez
zapletov in mine po nekaj dneh. Vendar okužba vseeno
zahteva obisk pri zdravniku, saj se lahko razširi in povzroči
hude zaplete. Zato je zelo pomembno, da jo pravočasno
odkrijemo in prepoznamo ter pravilno ukrepamo.

Končno
lahko
uživam v
tišini.

MUČNO ZVONJENJE
IN ŠUMENJE V UŠESIH?
Leon, 59 let, tiskar: v tiskarni ni vedno nosil zaščitnih
slušalk, zato zdaj čuti posledice.
S prehranskim dopolnilom Tone™ je našel rešitev.
S prehranskim dopolnilom
Tone™ je življenje spet
normalno.

»Težave s sluhom so se prvič pojavile
pred petimi leti. Nenehni hrup v ušesih,
kot sta zvonjenje, šumenje, je postajal
čedalje bolj moteč. Pogovorom sem
težko sledil. Zaradi tega sem raje ostajal
doma, kar me je zelo žalostilo, saj
sem po naravi precej družaben. Žena
mi je po priporočilu farmacevta kupila
prehransko dopolnilo Tone™. Začel sem
ga redno jemati.«

Kmalu sem občutil
izboljšanje.

»Še preden sem porabil celo škatlico,
se je nekaj začelo dogajati. Hrup v
ušesih je postajal nekoliko manj moteč.
Po treh mesecih jemanja prehranskega
util veliko
dopolnila Tone™ pa sem začutil
spremembo. Končno sem ponovno
»slišal« tišino. Zdaj sem hvaležen za
vsako minuto v tišini. Hvala, Tone™.«

Blagodejni
vpliv rastlinskih
izvlečkov ajde,
hmelja, borovnic,
galganta, vitamina
B3 in mineralov na
mikrocirkulacijo v
ušesih.
Dostava

tudi na dom.

Dejstva o prehranskem
dopolnilu Tone™

Starostne težave s sluhom niso
ini, s
bolezensko stanje. Obstajajo načini,
katerimi vaš sluh lahko ostane vitalen še
dolgo v pozna leta.

tone

™

edino prehransko dopolnilo za sluh

strokovno svetovanje:

www.panakea.net

Panakea d.o.o.
Savska cesta 10
1000 Ljubljana

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor.
Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

intimno

Mamografija in
samopregledovanje
Mamografija je najzanesljivejša in najnatančnejša metoda za ugotavljanje začetnih
rakavih sprememb v dojki. Mamografija je slikanje dojk z rentgenskimi žarki, pri
katerem dojko predhodno stisnejo med dve plastični plošči in slikajo.

Besedilo: dr. Tanja Španić, dr. vet. med, predsednica združenja Europa Donna Slovenija

Aparat za slikanje dojk se imenuje
mamograf. Pri slikanju uporabljajo nizke
odmerke rentgenskih žarkov, ki potujejo
skozi tkivo dojke in na drugi strani
dojke naredijo sliko na film ali detektor.
Vsako dojko stisnejo in slikajo v dveh
projekcijah (v horizontalnem položaju
(CC-projekcija) ali v polstranskem
položaju (MLO-projekcija)). Mamografija
je najbolj zanesljiva in najbolj natančna
metoda za ugotavljanje začetnih rakavih
sprememb dojk. Spremembo v dojki
lahko odkrije veliko prej kot katera koli
druga preiskava.

menopavze naj bo to reden pregled
vsaki deseti dan po začetku
menstruacije, kasneje pa na izbrani dan
v mesecu.

Ženske z običajnim tveganjem,
torej tiste, ki nimajo nobenega
od pomembnejših nevarnostnih
dejavnikov, so v Sloveniji vključene v
presejalni program DORA za zgodnje
odkrivanje raka dojk. Ko dopolnijo 50
let, so vabljene prvič na presejalno
mamografijo in nato vsaki dve leti do 69.
leta starosti.

Preglej
Postavi se pred
ogledalo, roke
so sproščene
ob telesu. Bodi
pozorna na
prej opisane
spremembe dojk in bradavic. Roke
položi na boke in se rahlo izprsi. Znova
si pozorno oglej dojke in bradavice.
Dvigni roke nad glavo in skleni dlani. Še
v tem položaju se prepričaj, da ni vidnih
sprememb.

Pri mlajših od 50 let, kjer so dojke
še pod vplivom spolnih hormonov in
zato gostejše in manj pregledne, se
mamografijo priporoča le, če so bolj
ogrožene. To so:
• ženske, ki so se že zdravile zaradi raka
dojk;
• ženske, katerih mati, sestra ali hči je
že bila zdravljena zaradi raka dojk;
• ženske, ki so prvič rodile po 30. letu;
• ženske, ki imajo benigne spremembe
dojk, ki pomenijo večjo ogroženost za
raka dojk (bolezni z atipijami).
Samopregledovanje
Za zgodnje odkrivanje raka dojk
je pomembno redno mesečno
samopregledovanje.
Redno mesečno samopregledovanje
pripomore k zgodnjemu odkrivanju
raka dojk. Vsaka ženska bi morala že v
mladosti začeti s samopregledovanjem
in tako spoznati svoje dojke. Do
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Pri samopregledovanju dojk je treba
skrbno pregledati in pretipati obe dojki
in biti pozoren na zatrdline, spremembe
v velikosti in obliki dojk ter barvi kože,
uvlečenost bradavice ali izcedek iz nje
ali zatrdline. Pri spremembah se morate
posvetovati z izbranim zdravnikom.
Kako pravilno pregledati dojke

Pretipaj dojke
Dvigni desno
roko. Z levo
roko natančno
pretipaj vso
desno dojko v
smeri urnega
kazalca in z vseh robov proti bradavici.
Dvigni levo roko in postopek ponovi na
levi dojki.
Pretipaj dojke
Nagni se naprej
in z desno
roko podpri
desno dojko.
S krožnimi
gibi leve roke
natančno pretipaj dojko. Postopek
ponovi s podprto levo dojko.

izcedka.

Pretipaj
bradavici
S palcem in
sredincem
nežno stisni
vsako bradavico
in preveri, da ni

Pretipaj
pazduhe
Nagni se naprej,
spusti levo
roko in pretipaj
levo pazduho
z desno roko.
Najprej s stisnjenimi prsti in nato še z
razprtimi. Preglej še desno pazduho.
Pretipaj leže
Samopregled
lahko končaš
še leže. Desno
ramo podloži
z vzglavnikom
in dvigni
desno roko nad glavo. Z iztegnjenimi in
stisnjenimi prsti leve roke s krožnimi gibi
pretipaj desno dojko. Vzglavnik premakni
pod levo ramo in pregled ponovi na levi
dojki.

Ko dopolnijo 50 let, so
vabljene prvič na presejalno
mamografijo in nato vsaki dve
leti do 69. leta starosti.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

intimno

Naj vam hladnejših dni ne
pokvari vnetje mehurja!
Tudi letošnja jesen in zima nam zagotovo obetata zelo raznoliko vreme, ki pa s
seboj pogosto prinaša tudi neprijetna vnetja, med njimi tudi najpogostejše – vnetje
mehurja.
URIFAR forte – naravna pomoč pri
vnetju sečil
Ena izjemno učinkovitih naravnih
rešitev za vnetje mehurja, ki jo vsebuje
izboljšani URIFAR forte, je D-manoza.
D-manoza je naravni sladkor, ki ga
naše telo ne razgrajuje, saj nimamo za
to potrebnega encima. Tako se v že
30 minutah po zaužitju D-manoza v
nespremenjeni obliki pojavi v sečnem
mehurju. Tam se veže na bakterije
Escherichia coli, najpogostejše
povzročiteljice vnetja sečil, ki se izločijo
skupaj z urinom. Delovanje je tako
izjemno hitro, zato bo že pol ure zaužitju
pekoč občutek, ki običajno spremlja
vnetje, izginil.
Kako deluje URIFAR forte
URIFAR forte deluje HITRO in
UČINKOVITO: preverjena formula ima
sedaj izjemno, še močnejšo sestavo.

Zaradi razmeroma kratke sečnice so
ženske dovzetnejše za okužbo sečil
in zbolevajo kar 30-krat pogosteje
kot moški. Vsaka ženska se zagotovo
vsaj enkrat v življenju sreča z vnetjem
mehurja. Mnoge izmed njih, zlasti
mladostnice, ženske v menopavzi in
nosečnice, pa se s pogostim in pekočim
uriniranjem ter bolečino v mehurju
srečujejo mnogo pogosteje.

Vsebuje še višji odmerek D-manoze
(2000 mg), izvlečkov cvetov hibiskusa
in višnjevih pecljev (prispevajo k
zdravju spodnjega dela sečil in
podpirajo izločanje seča) ter vitamina A
(podpira delovanje imunskega sistema),
ki pomagajo izločiti škodljive bakterije
iz sečil in prispevajo k vzdrževanju
normalne sluznice.

oglasno sporočilo

Okužbe in vnetja sečil so med vsemi
ene najpogostejših bakterijskih okužb
in jih ne morete spregledati: pekoče
uriniranje, potreba po pogostih
obiskih stranišča, bolečine v
spodnjem delu trebuha, moten seč
in neprijeten vonj urina. Pri hujših
vnetjih se lahko pojavi tudi kri v urinu ali
bolečina v medenici in povišana telesna
temperatura. Vzrok za vnetje mehurja
so v kar 90 odstotkih primerov bakterije
Escherichia coli, ki se pritrdijo na steno
mehurja. Velik problem je tudi v tem,
da se okužbe sečnih poti zelo pogosto
ponavljajo.

Z naravnim okusom jagode
Če želimo skrbeti za zdravje sečil, je
ključnega pomena, da zaužijemo tudi
dovolj tekočine. Pitje namreč pomaga
redčiti urin in odplakovati škodljive
bakterije. URIFAR forte je zasnovan tako,
da ga boste z užitkom popili, saj vsebuje
popolnoma naravno aromo jagode!

POSEBNA AKCIJA
URIFAR forte lahko dobite v
lekarnah, prodajalnah Sanolabor
in drogerijah TUŠ še posebno
ugodno – ob nakupu dveh škatlic
boste prejeli kar 40-odstotni
popust. Pri nakupu ene škatlice
pa boste poleg prejeli GRATIS
Vitamin C!
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Nezdravljena
psoriaza – tleči
plamen v telesu
Psoriaza oziroma luskavica je danes bolezen, s katero je mogoče kakovostno živeti,
vendar pa je še vedno zelo stigmatizirana, zato jo bolniki pogosto skrivajo in ne
poiščejo zdravstvene oskrbe.
Besedilo: Sergeja Širca; Foto: Miran Juršič
»Ker pri nezdravljeni psoriazi v telesu
lahko tlijo tudi različne druge težave in
ker danes lahko učinkovito pomagamo
tudi bolnikom s hujšimi oblikami
te bolezni, vsem toplo svetujem
pravočasen obisk pri zdravniku,« je na
novinarski konferenci pred svetovnim
dnevom psoriaze, 29. oktobrom, poudaril
dermatolog prof. dr. Tomaž Lunder
z Dermatovenerološke klinike UKC
Ljubljana.
Letošnje sporočilo ob svetovnem dnevu
psoriaze opozarja na pomen obravnave
in razumevanja bolezni s ciljem
zmanjševanja stigme, ki zaznamuje to
bolezen. Zato je prof. dr. Lunder najprej
poudaril, da luskavica ni nalezljiva: »To
je namreč najpogostejši predsodek v
družbi. Predsodke povzročajo predvsem
vidne spremembe na koži, ki pač niso
estetske.«
Pravzaprav govorimo o psoriatični
bolezni, ki zajema psoriazo (slovenski
izraz je luskavica) in psoriatični artritis,
ki je pogosta posledica psoriaze.
Psoriaza je kronična vnetna bolezen,
povezana z okvaro imunskega sistema.

Tomaž Lunder
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»Najpogosteje se pojavi med 25. in 40.
letom, izjemoma lahko tudi v zgodnjem
otroštvu ali visoki starosti, a zelo
redko. Verjetnost, da jo bomo imeli,
je večja, če jo ima nekdo od našega
ožjega sorodstva. Je namreč gensko
pogojena – obstaja več deset genov, ki
naj bi bili odgovorni za razvoj luskavice.
Luskavico imajo od dva do trije odstotki
prebivalstva. Ocenjujemo, da je v
Sloveniji okoli 40.000 bolnikov, žal pa
niso vsi diagnosticirani in spremljani,« je
poudaril prof. dr. Lunder.
Prve in najbolj značilne spremembe pri
bolnikih z luskavico so kožne izbokline,
ki združene tvorijo luskaste ploskve.
Luskavica se najpogosteje pojavi na koži
lasišča, komolcev, kolen, ledvenega ali
križnega dela hrbtenice, dlani in stopal,
lahko pa tudi na nohtih. Redkeje se
izrazijo na obrazu, pri nekaterih bolnikih
pa lahko lezije luskavice nastanejo v
ustni votlini.
Luskavico danes zelo uspešno obvladujejo
»Večina ljudi ima blage oblike luskavice,
ki jo uspešno obvladujemo lokalno,

Žiga Rotar

s kremami, mazili ali losjoni, tako
zdravljenje večinoma vodijo družinski
zdravniki, ki lahko tudi postavi diagnozo
luskavica. Težje oblike pa obvladujejo
specialisti, te se najpogosteje pojavijo
na podplatih, dlaneh, nohtih, lasišču
in na intimnih predelih. Če je psoriaza
bolj razširjena, je potrebno dodatno
zdravljenje: fototerapija ali sistemsko
zdravljenje. Običajno začnemo s
starejšimi konvencionalnimi zdravili,
če pa tako zdravljenje ni uspešno
ali je kontraindicirano ali ga bolnik
ne prenaša, imamo od leta 2005 za
hujše oblike na voljo biološka zdravila.
Ta so naredila revolucijo v obravnavi
luskavice, saj z njimi lahko varno in
učinkovito pomagamo tudi bolnikom
s hujšimi oblikami bolezni. Nekatera
si bolniki lahko injicirajo celo sami,
kar doma,« je dejal Lunder in dodal,
da ravno zaradi učinkovitih bioloških
zdravil danes vidimo bistveno manj
ljudi z luskavico: »Z biološkimi zdravili
pri 90 odstotkih bolnikov dosežemo
vsaj 90-odstotno izboljšanje, pri dobri
polovici pa bolezenske spremembe na
koži popolnoma izginejo.«

Anja Plemenitaš
Spremljajte nas na
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Pri tretjini bolnikov se razvije psoriatični artritis
Revmatolog doc. dr. Žiga Rotar s
Kliničnega oddelka za revmatologijo
Interne klinike UKC Ljubljana je povedal,
da se pri približno tretjini bolnikov z
luskavico razvije psoriatični artritis.
»Verjetno k temu prispevajo tako
dedni dejavniki kot dejavniki iz okolja.
Bližnji sorodniki bolnikov z luskavico
imajo višje tveganja, da bodo imeli
tudi sami psoriatični artritis. Navadno
se psoriatični artritis razvije od pet
do osem let po vzniku luskavice.
Najpogosteje bolezen vznikne pri
bolnikih, starih okoli 50 let. Psoriatični
artritis v Sloveniji odkrijemo pri petih
od 100.000 odraslih letno. Bolečino
v sklepih pozna skoraj vsak med
nami, lahko so posledica poškodb,
preobremenitev, prebolevanja virusnih
okužb. Bolečino, ki nakazuje na
psoriatični artritis, pa običajno spremlja
dolgotrajna jutranja okorelost, bolečine
so hujše v mirovanju, bolečine gibanje
zmanjša, počitek pa jih intenzivira,« je
razložil. »Psoriatični artritis se kaže z
vnetjem sklepov in narastišč tetiv na
kosti, klobasastim otekanjem prstov,
prizadetostjo sakroiliakalnih sklepov
in hrbtenice, pa tudi izvenskeletnih
struktur, na primer z vnetjem oči ali
kronično vnetno črevesno boleznijo,«
je pojasnil doc. dr. Rotar in dodal:
»Če bi lahko prepoznali bolnike, ki so
zelo ogroženi za psoriatični artritis,
bi verjetno z zgodnjim in agresivnim
zdravljenjem luskavice odložili ali celo
preprečili vznik psoriatičnega artritisa.«
Doc. dr. Rotar je dejal, da kroničnih
vnetnih revmatičnih bolezni sicer ne
znamo pozdraviti. »Znamo pa jih vedno
bolje zdraviti. Vse večji delež bolnikov
z vnetnimi revmatičnimi boleznimi,
ki se tega zavedajo in pri zdravljenju
sodelujejo, lahko živi brez pomembnih
omejitev. Ker kronične vnetne
revmatične bolezni zvečajo tveganje za
srčno-žilne dogodke približno enako kot
sladkorna bolezen, je zelo pomemben

Podpora Društva psoriatikov Slovenije
Pri sprejemanju in obvladovanju bolezni je ljudem z luskavico v veliko podporo
Društvo psoriatikov Slovenije. »Predvsem poudarjamo svoje programe
rehabilitacije za ljudi s psoriazo. Vsako leto gre več kot 200 bolnikov na
obnovitveno 14-dnevno rehabilitacijo v zdravilišče, omogočamo pa tudi
družinsko rehabilitacijo v apartmajih društva. Vsem bolnikom s psoriazo
ponujamo psihoterapijo, ki poteka po telefonu. Organiziramo številna srečanja
in izobraževanja, med drugim o duševnem zdravju in samopodobi. S pomočjo
naše mreže prostovoljcev izvajamo program pomoči na domu, bolnike na
primer odpeljemo k zdravniku ali v trgovino. Izvajamo še program ozaveščanja
in zagovorništva. Zadnjih pet let izvajamo izobraževalni program v šolah, gre
za predavanje o bolezni s poudarkom, da ni nalezljiva in da je danes lahko tudi
dobro nadzorovana. Za manjše otroke smo izdali pravljico na temo luskavice,« je
povedal Jan Koren, predsednik Društva psoriatikov Slovenije.
Izdajajo društveno glasilo s strokovnimi prispevki in novicami o dogajanju
v društvu ter razne druge publikacije. »Ne glede na to, ali so bolniki člani
društva ali ne, so vabljeni k spremljanju naših aktivnosti in spletnih vsebin, kjer
najdejo veliko koristnih, predvsem
pa preverjenih informacij in poučnih
nasvetov. Bolniki lahko v našem
društvu dobijo res kredibilne
informacije o obvladovanju psoriaze,
saj so na spletu številne nepreverjene
in celo škodljive informacije. Hkrati
si zelo prizadevamo za ozaveščanje
javnosti o tej bolezni. Tako skušamo
zmanjšati stigmo, ki se še vedno drži
luskavice, čeprav v precej manjši
meri kot na primer pred desetimi
leti. Poznavanje bolezni je ključno za
zmanjševanja stigme v družbi, ki lahko
močno vpliva na bolnike,« je zaključil
predsednik Društva psoriatikov
Jan Koren
Slovenije.
zdrav življenjski slog, ki vključuje zdravo
prehrano, redno gibanje, vzdrževanje
normalne telesne teže izogibanje
razvadam, kot sta kajenje in prekomerno
uživanje alkohola,« je poudaril.
Kronični bolniki imajo pogosto
pridružene duševne motnje
Psihiatrinja asist. dr. Anja Plemenitaš
z Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor
je opozorila, da imajo kronični bolniki
pogosto pridružene duševne motnje.
»Za psoriazo je značilno, da imajo
bolniki lahko
pogosteje
slabšo
samopodobo,
spolne motnje,
depresivne
in anksiozne
motnje ter
povečano
tveganje za
samomorilnost.
Tudi delovna
uspešnost
je lahko
nekoliko nižja.
S kronično
boleznijo se

torej lahko začne spirala, kjer je bolezen
dodaten stres in ob pridruženem vnetju
lahko vodi v izrazito povečano tveganje
za pojav depresije, zlorabe psihoaktivnih
snovi, slabe samopodobe in slabšega
telesnega stanja,« je povedala. Pojasnila
je, da o depresiji govorimo, ko imamo
najmanj 14 dni znižano razpoloženje
in ne uživamo več v aktivnostih, ki so
nas prej veselile. Temu se pogosto
pridružujejo še motnje spanja,
povečana tesnobnost, motnje apetita,
utrudljivost, težave s koncentriranjem in
razmišljanjem in celo samomorilnost. V
takih primerih je smiselno hitro poiskati
pomoč. Stiske ob kronični bolezni, ki
se lahko zakomplicira z odklonom v
duševno motnjo, se ni treba sramovati,
saj imamo učinkovita zdravila, lahko
pa pomagajo že podporni ukrepi, ki ne
vključujejo dodatnega uvajanja zdravil,«
je dejala asist. dr. Plemenitaš.
Na novinarski konferenci pred
svetovnim dnevom psoriaze so
strokovnjaki poudarili, da danes lahko
učinkovito pomagamo tudi bolnikom
s hujšimi oblikami te bolezni. Foto:
Miran Juršič/Aetas
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KOŽO JE TREBA
NEGOVATI TUDI V
HLADNEJŠIH MESECIH
Mnogokrat nepravilno uporabljamo ali zamenjujemo izraza suha in izsušena koža.
Koža je suha takrat, ko ji primanjkuje maščob, izsušena pa takrat, ko ji primanjkuje
vlage. Lahko je hkrati suha in izsušena ter imamo občutek napete, pretesne kože, ki
Besedilo: Katja Hribar, farm. teh.
jo »vleče skupaj«.
Pogosto je pordela, pojavijo se
popokane kapilare, se lušči, lahko je
celo razpokana in poškodovana. Taka
koža tudi hitro vpije kremo. Poleg
blagih izdelkov z vlažilnimi sestavinami,
ki zagotavljajo ustrezno vlažnost
kože in zmanjšajo izhlapevanje vlage,
priporočamo tudi uporabo hranilnih in
negovalnih izdelkov z več maščobne
faze, ki zadržijo vlago v koži in preprečijo
njeno nadaljnje izhlapevanje.
Suha koža potrebuje pretežno maščobo,
izsušena pa vlago. Vsekakor ji je v mrzlih
mesecih priporočljivo nuditi dodatno
nego od zunaj in od znotraj.
Suha koža je tanka, se lušči in guba
Suha koža v mladosti je tanka, dobro
prekrvavljena, breskove barve, s
komaj vidnimi porami, brez ogrcev.

Suha zrela koža pa je tanka, skoraj
prosojna, brez sijaja, nežne rožnate
barve, neenakomerno pigmentirana,
na dotik hrapava in groba, pogosto se
zaradi pomanjkanja vode v roženi plasti
drobno lušči, ima slab tonus, pojavljajo
se gubice okoli oči, ust in po vratu. Prav
tako je nagnjena k pojavu razširjenih
kapilar ter rdečice, hitro se odzove
na zunanje in notranje spremembe,
prisotni so neprijetni občutki ščemenja,
zbadanja, pikanja ter srbenja. Za suho
kožo je značilno pomanjkanje vode v
roženi plasti zaradi manjše vsebnosti
naravnega vlažilnega faktorja,
spremenjene lipidne sestave ali obojega.
Zaradi pomanjkanja loja, ki ga povzroča
nezadostno izločanje žlez lojnic, je
okvarjena zaščitna funkcija kože, ki ščiti
pred izgubo vlage, posledično pa suha
koža postane izsušena.

Pilinge delamo le enkrat do dvakrat mesečno, izogibamo se
predelu oči.
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Vzroki za pojav suhe kože
Razlogi za izsušenost kože so tako
zunanji (nizka vlažnost, mraz, vročina,
veter, pretirano sončenje, nepravilna
nega kože, uporaba močnih detergentov,
prepogosto umivanje z vročo in trdo
vodo, nezdrav način življenja, nepravilna
prehrana z enoličnimi jedilniki, premalo
zaužite tekočine, stroge diete, kajenje)
kot notranji (genetska nagnjenost k suhi
koži, bolezenski procesi, ko so strukture
kože poškodovane – atopični dermatitis,
luskavica). Vzrok so lahko tudi nekatere
sistemske bolezni (motnje v delovanju
ščitnice, diabetes) ter staranje kože, ko
ženske v menopavzi in po njej zaradi
pomanjkanja estrogenov in propadanja
kožnih struktur pogosto pesti izsušena
koža.
Stanje suhe kože se poslabša v
jesenskih in zimskih mesecih, saj
smo pozimi bolj izpostavljeni večjim
temperaturnim razlikam. Takrat
moramo biti toliko bolj pozorni na
pravilno in pogostejšo nego. Še posebej
moramo zaščititi že poškodovano in
razdraženo kožo, kožo, nagnjeno k
alergijam, atopijskemu dermatitisu,
luskavici, rosacei, nežno otroško kožo in
izpostavljene dele telesa, torej obraz in
roke. Namesto alkalnih mil uporabljamo

Suha koža potrebuje pretežno
maščobo, izsušena pa vlago.
Spremljajte nas na
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Razlogi za izsušenost kože so tako zunanji
(nizka vlažnost, mraz, vročina, veter,
pretirano sončenje) kot notranji (genetska
nagnjenost k suhi koži, bolezenski procesi,
ko so strukture kože poškodovane – atopični
dermatitis, luskavica).

Je vaša
koža suha?
Imate srbečico, občutek neudobja,
zbadanja in zategovanja?

sindete in se izogibamo dolgim in vročim kopelim, ki
izsušijo kožo, saj izperejo varovalno plast maščob. Po
umivanju na še vlažno kožo nanesemo zaščitno hranilno
kremo, kajti navlažena in negovana koža je videti lepša,
bolj polna ter zdrava.

Pet nasvetov za nego suhe kože
• Ne uporabljamo agresivnih čistilnih izdelkov, alkalnih mil,
izdelkov z alkoholom in mask, ki se na koži strdijo, ker
razmastijo ter izsušijo kožo. Uporabljamo mlačno vodo in
nežne čistilne blazinice ter kože ne drgnemo preveč.
• Zjutraj kožo osvežimo s termalno vodo ali
brezalkoholnim tonikom, nanesemo dnevno kremo z
vlažilnimi sestavinami in UV-filtri. Lahko uporabimo tudi
serum in kremo za okoli oči.
• Zvečer kožo očistimo z nežnim čistilnim mlekom, ki ga
odstranimo z mlačno vodo, in tonikom brez alkohola ali
z micelarno tekočino, ki je ni treba izpirati. Nanesemo
bogato nočno hranilno kremo, pod katero lahko
nanesemo še serum in kremo za okoli oči.
• Pilinge delamo le enkrat do dvakrat mesečno, izogibamo
se predelu oči.
• Uporaba vlažilcev (hialuronska kislina, sečnina ali urea,
dekspantenol, glicerol, propilenglikol, sorbitol) ob visoki
atmosferski vlažnosti črpa zalogo vode iz globljih
plasti kože in zmanjša izhlapevanje vlage, zato moramo
hkrati uporabiti tudi hranilne in negovalne izdelke z
več maščobne faze (emoliente in okluzive), ki s tvorbo
vodoodpornega filma zadržijo vlago v koži, zmanjšajo
možnost luščenja in jo dodatno ščitijo. Mednje spadajo
lanolin, vazelin, mineralna ter silikonska olja, ki jih
nanašamo na vlažno kožo.

SABEX d.o.o., Poslovna cona A 18, 4208 Šenčur

Nahranimo kožo tudi od znotraj
Obraz je ogledalo našega zdravja in ne izraža le naših
občutkov, temveč tudi ravnovesje ali neravnovesje misli.
Če želimo, da bo naša koža optimalno delovala, moramo
zanjo skrbeti tako od znotraj z uravnoteženo prehrano,
bogato z vitamini in z zadostnim dnevnim vnosom vode,
da se izognemo dehidraciji kože in organizma, kot tudi od
zunaj s pomočjo pravilne nege ter negovalne kozmetike.
Poskrbimo še za zračenje in vlaženje prostorov in se
izogibajmo nezdravemu načinu življenja (kajenje, pretirano
uživanje alkohola, začinjena ter industrijsko predelana
hrana, stres …). Ne pozabimo niti na gibanje in zadostno
količino spanca. In odsev v ogledalu bo kmalu bolj
zadovoljen.

Izdelki Atoderm za suho, zelo suho in atopijsko kožo:
 pomirjajo razdraženost in srbenje
 trajno obnavljajo kožno bariero
 preprečujejo ponavljajočo se suhost kože
 zagotavljajo odlično kožno toleranco

Na voljo v vaši lekarni.

www.bioderma.si

IZDELKE BIODERMA PRIPOROČAJO
DERMATOLOGI IN PEDIATRI.

splošno zdravje

Z MANUALNO TERAPIJO
USPEŠNO NAD
BOLEČINE V HRBTENICI
Bolečina je lahko blaga, skoraj neopazna, vendar vedno prisotna in akutne narave,
posebej izražena v določenih posebnih gibih ali položajih telesa. Bolečine vplivajo na
vse starostne skupine, vzroki pa so lahko različni, včasih poklicno pogojeni, včasih
Besedilo: Petra Šauperl
posledica travme.
Zdravljenje s klasičnimi fizikalnimi
metodami včasih ne dajejo želenega
rezultata. Težava je v tem, da te metode
delujejo kot blaženje težav in ne na
njihov vzrok, kar je mehanski pritisk
na koren živca. Kadar tablete, injekcije
in fizikalne terapije ne delujejo več, se
običajno priporoča kirurški poseg.
Kaj je mogoče narediti
Pred morebitnim kirurškim posegom, bi
vam svetovali poskusiti neoperativno
dekompresijsko zdravljenje hrbtenice
in se s tem skušati izogniti operaciji in
morebitnim postoperativnim zapletom
ter dolgi in dragi rehabilitaciji.
Dekompresijska terapija hrbtenice
(dth)
Dekompresijska terapija hrbtenice v
primerjavi s klasično fizikalno terapijo,
ki v večini primerov deluje samo na
zmanjšanje simptomov, ima DTH
prednost v uporabi, saj je usmerjena k
zmanjševanju vzrokov nastanka bolečin.
Beseda je o učinkoviti neoperativni
metodi reševanja težav bolečin v križu,

ki se širi proti nogi, išiasu, bolečinah v
vratni hrbtenici, glavobolu, vrtoglavici,
šumih v ušesih, mravljincih vzdolž
roke in skoliozi. V 85 % primerov
dekompresijska terapija hrbtenice
zmanjšuje potrebo po operacijskem
posegu, v primerjavi s klasično fizikalno
terapijo, ki v večini primerov deluje le na
zmanjšanje simptomov.
Bolezen hrbtenice danes pesti že
vsako deseto osebo
Za to boleznijo je na hrvaškem
hospitaliziranih vsako leto tri milijone
ljudi, v Sloveniji 600.000, kar nas
uvršča v sam evropski vrh po obolenjih
hrbtenice, ki drastično zmanjšuje
delovno sposobnost in kakovost
življenja. Danes so bolečine v hrbtu
eden najpogostejših razlogov obiska
pri zdravniku in najpogostejši razlog
izostanka z dela, vzroki bolečin pa so
lahko različni, pogosto poklicno pogojeni,
bodisi kot posledica pretežno sedečega
načina življenja ali intenzivne fizične
aktivnosti. Bolezni hrbtenice ne samo
povzročajo velike zdravstvene težave,

V preprečevanju
nastanka težav
vezanih na
hrbtenico je
preventiva še
naprej najbolj
pomembna –
potrebno se
je izogibati
dvigovanju
težkih bremen
v pripognjenem
položaju in
daljšemu
sedenju.
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s seboj nosijo tudi veliko spremljajočih
stroškov, ki so lahko precej visoki:
stroški bolniškega dopusta, zdravljenja,
operativnih posegov in rehabilitacije.
Preventiva še naprej najpomembnejša
Pri preprečevanju nastanka težav,
povezanih s hrbtenico, je preventiva
še naprej najpomembnejša – treba se
je izogibati dvigovanju težkih bremen
v pripognjenem položaju in daljšemu
sedenju, medtem ko pravilna vaja in
rekreativno ukvarjanje s športom lahko
ugodno vplivata na stanje hrbtenice. Ko
pa je problem že prisoten, je so fizikalna
terapija in njene metode, s katerimi je
mogoče zmanjšati bolečino oziroma se
celo izogniti operaciji.
Elektroterapija
Metoda, osnovana na principu
elektroanalgezije, kjer prihaja do
stimuliranja živčnih vlaken A. S
stimulacijo vlaken A prihaja do zaviranja
vlaken C, odgovornih za prenos
bolečine na višji nivo živčnega sistema.
Električni dražljaji frekvence od 75 do
125 Hz in čas trajanja impulza 0,8 ms
najboljše stimulirajo živčna vlakna A.
Uporabljajo se pretežno dvokanalni
aparati z električno napetostjo od 0
do 9 V in jakostjo elektrike od 0 do 75
mA. Elektrika se uporablja s pomočjo
elektrod, po potrebi pa se dodajata gel
ali pasta, ki povečujeta prevodnost kože.
Aktivna elektroda se postavi na mesto
bolečine, druga pa na nasprotno stran.
Čas popuščanja bolečine je različen,
nekje med 10 in 30 min, kolikor traja
tudi terapija. Postopek se lahko ponovi
večkrat dnevno.
Kdaj uporabljam TENS:
• akutna in kronična bolečina, izzvana z
različnim patološkim procesom,
• revmatske bolezni,
• travme,
• ortopedske bolezni,
Spremljajte nas na
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• kirurgija,
• nevrologija,
• ginekološke in onkološke bolezni.
Manualna medicina
Manualna medicina predstavlja
dejavnost, ki se ukvarja z diagnostiko in
terapijo reverzibilnih funkcijskih motenj
lokomotornega sistema z metodami
mobilizacije, manipulacije in masaže.
Funkcijske motnje (neadekvatna
gibljivost sklepa, vendar brez izrazitih
patoloških zamenjav strukture;
motnje medsebojnih odnosov struktur
in funkcij lokomotornega sistema)
so najpogostejši vzrok bolečine v
lokomotornem sistemu, bolečina pa
je najpogostejši simptom funkcijskih
motenj. Čeprav so pisane sledi o
manualni terapiji iz časa več kot 3000
let pred Kristusom, se manualna terapija
začne uporabljati v medicini razmeroma
pozno. V Londonu šele v letu 1965
ustanovijo Mednarodno združenje za
manualno medicino (FIMM: International
Federation of Manual Medicine). V večini
evropskih držav je vse bolj izražena
tendenca integracije manualne medicine
v fizikalno medicino in rehabilitacijo.
Manualna terapija se izvaja po
subtilnem manualnem pregledu, ki
omogoča diagnozo najmanjših motenj

sklepne funkcije v kvalitativnem in
kvantitativnem smislu kot predpogoj
ciljne terapije, saj samo ciljna terapija
jamči najboljše rezultate.
Zakaj uporabiti manualno terapijo
pri bolnikih s sindromom hrbtenice
in lokomotornega sistema oziroma
aparata
Manualna terapija je dokazana kot
zelo uspešna metoda zdravljenja na
tem področju in je učinkovitejša od
konvencionalne fizikalne terapije, ki se
pogosto uporablja šablonsko – brez
individualnega pristopa. Najboljši
rezultati se dosegajo v reševanju
najpogostejših sindromov in stanj:
lumbago, lumboishialgija, sklepne
bolečine, bolečine in parestezija
(mravljinci) po rokah in nogah, bolezni
notranjih organov, povzročenih zaradi
dislokacije vretenc, skolioze, slabe drže,
glavobola, vrtoglavice, spondilolisteze in
drugo.
Manualna terapija deluje na vzrok
problema v primerjavi z alopatsko
(klasično) medicino, ki deluje samo
simptomatsko, tako da se na začetku
problema simptomi običajno umirijo,
vendar se največkrat pojavljajo ponovno,
in to v še močnejši obliki. Težave nato
prehajajo zaradi nereševanja primarnega

vzroka v kronične težave (ki so še bolj
zapletene ali se sploh ne morejo rešiti).
Preventivno lahko z manualnimi
tehnikami zelo dobro delujemo na
strukturo telesa v cilju preprečevanja,
upočasnitve ali blažitve mogočih
ali potencialnih težav, in to preden
nastanejo bolezenski simptomi. Takšen
sistem preventivne diagnostike in
terapije v klasični medicini na žalost ne
obstaja – pacienti zato nikoli ne odidejo
k zdravniku, da bi jim preprečil na primer
bolečino v križu (takšna zahteva bi
verjetno izzvala smeh in začudenje
zdravnika, čeprav je s stališča manualne
medicine popolnoma upravičena in
logična), že takrat ko imajo težave.
Nado koncept zdravljenja
Poliklinika Nado center zdravja je ozko
specializirana za zdravljenje različnih
oblik motenj hrbtenice. Ukvarjamo se
s predoperativno, postoperativno in
športno rehabilitacijo, poseben poudarek
je na dekompresijski terapiji hrbtenice
(DTH), ki jo imamo za učinkovitejšo od
drugih načinov zdravljenja v fizikalni
medicini in rehabilitaciji. V Sloveniji smo
postavili prvi center za dekompresijsko
terapijo hrbtenice(DTH), in sicer kot nov
koncept NADO KONCEPT ZDRAVLJENJA
v Ljubljani.

zdrav nasmeh

IZBOLJŠANA USTNA HIGIENA
JE LE KORAK STRAN

Tudi vam ščetkanje zob predstavlja izziv

Morda tega sploh ne veste, ampak če imate nenehne težave z zobmi in dlesnimi
(zobni kamen, zadah, krvaveče in občutljive dlesni), obstaja velika verjetnost, da pri
vsakodnevni ustni higieni nečesa ne delate prav. Raziskave namreč kažejo, da je v 90
Besedilo: Karolina Marolt
odstotkih za tovrstne težave kriva slaba ustna higiena.
Prava rešitev je lahko enostavnejša, a
učinkovitejša higiena zob in dlesni s
sonično tehnologijo. Slednja omogoča
mehanski način čiščenja zob, pri
čemer ste lahko bistveno bolj nežni in
natančni kot pri čiščenju z ročno zobno
ščetko. Zaradi dodatne hidrodinamične
turbulence v mešanici sline, vode
in zobne kreme v ustih pa lahko z
mehkimi ščetinami na nastavkih varno in
učinkovito odstranite bakterije tudi na
težko dostopnih mestih, recimo na robu
med zobmi in dlesnijo, kjer zobne obloge
povzročajo največ težav.

Inovativni nastavki z vlakni Curen®
Pomembna prednost zobnih ščetk
Curaprox so poliestrska vlakna Curen®, ki
čistijo nežno, učinkovito in brez tveganja
za poškodbe dlesni. Ker so tanke in gosto
vpete, učinkoviteje očistijo zobne obloge
– tudi na kritičnih in težje dosegljivih
mestih, kot je rob med zobmi in dlesnijo.
Ob tem je ključen še 10-15 stopinjski
nagib Curacurve®, zaradi katerega
težje dostopna mesta postanejo lahko
dosegljiva. Vsi nastavki so prilagodljivi in
tako združljivi z vsemi modeli Curaprox
Hydrosonic.

Za koga je sonična zobna ščetka
Curaprox Hydrosonic pro primerna
Primerna je vsakodnevno nego zob in
dlesni, za izboljšanje ustnega zdravja
pri posameznikih, ki imajo težave s
krvavenjem dlesni ali celo parodontalno
boleznijo. Po njej posezite v primeru
preventive pred kariesom, pa tudi
če imate težave z zobnim kamnom.
Odlično se odreže še v ustih s fiksnim
ortodontskim aparatom in zobnimi
vsadki.

En snop ščetin, številni načini uporabe
Nastavek »single« je izredno nežen in
primeren za vsakodnevno ščetkanje zob,
tudi za poliranje. V ustih doseže in očisti
najbolj skrite kotičke, zato je izvrsten
za čiščenje roba med zobmi in dlesnijo,
nosilcev fiksnih ortodontskih aparatov in

Sedem različnih načinov
čiščenja: odkrijte svojega in
uživajte v popolnem ščetkanju
zob.
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zobnih vsadkov. Še posebej nepogrešljiv
je za vse, ki jih pesti zobni kamen.
Kako ščekati
Najprej izberite želen način delovanja in
ustrezen nastavek. Nastavek »sensitive«
ali »power« položite na rob med zobmi
in dlesnijo. Pri ščetkanju se pomikajte
zob za zobom. Vsem, ki imate težave z
zobnim kamnom pa svetujemo uporabo
nastavka »single«. Z njim se brez pritiska
pomikajte po robu dlesni v programu
»clean« ali »smile«. In ne pozabite: na
dobro očiščenih zobeh se zobni kamen ne
nabira.
Zobni kamen, krvaveče in občutljive
dlesni ter zadah torej niso dejstvo, na
katerega se morate navaditi. Le pravo
rešitev za ustno higieno morate najti in
težava bo odpravljena.

Zobna ščetka Hydrosonic pro zagotavlja občutek profesionalno
očiščenih zob pri vsakem ščetkanju – tudi če imate zobni aparat,
vsadke, občutljive dlesni in težje dostopna mesta.
Spremljajte nas na
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prehrana

NORMALNA
TELESNA MASA
Normalna oz. priporočena telesna masa je širok pojem in je odvisen od posameznika
in njegovih značilnosti. Telesna masa je večinoma odvisna od količine maščobnega
in mišičnega tkiva v telesu, nanjo pa seveda vplivajo tudi številni drugi dejavniki, tudi
Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega portala o hrani in prehrani, Prehrana.si
kostna masa, količina vode v telesu idr.
Kadar ima oseba večji odstotek mišične
mase je navadno normalna telesna
masa višja, saj je mišična masa višja od
mase maščobnega tkiva.
Normalna telesna masa je ključna
za ohranjanje zdravja, saj sta tako
prenizka kot prekomerna telesna masa
povezani z mnogimi tveganji za zdravje.
Za ohranjanje telesne mase je ključno
ravnovesje med porabo in vnosom
energije. Pri zagotavljanju hranilne in
energijske uravnoteženosti prehrane in
telesne dejavnosti nam pomagajo tudi
priporočila vnos posameznih skupin
živil. Med zelo priporočene skupine živil,
katerih uživanje bo glede na trenutno
stanje morali povečati, sodijo zelenjava
in sadje, polnozrnati žitni izdelki in ribe,
bogate z omega-3 maščobnimi kislinami.
Za oceno prehranjenosti se uporabljajo
različni izračuni, najbolj enostaven
med njimi je indeks telesne mase
(ITM), ki upošteva zgolj telesno maso
in višino. Ta indeks ne upošteva vrste
drugih dejavnikov, ki so pomembni pri
vrednotenju stanja prehranjenosti in
sestave telesa – npr. obseg pasu, obseg
Indeks telesne
mase

Prehranski status

< 18,5

Prenizka telesna
masa

18,5 – 24,9

Normalna telesna
masa

25 – 29,9

Prekomerna telesna
masa

> 30

Debelost

Preglednica: Kategorizacija
indeksa telesne mase za
zmerno telesno aktivne
odrasle osebe (nad 20 let)
kavkazijske rase, z normalno
postavo (WHO)
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bokov, odstotek mišične mase, odstotek
maščobne mase in kožno gubo. Ocena
prehranjenosti je pomembna predvsem
za oceno tveganja izpostavljenosti
kroničnim nenalezljivim boleznim.
Prekomerna telesna masa in debelost
sta povezani s povečanim tveganjem
za nastanek komponent metabolnega
sindroma, sladkorne bolezni tipa II.,
povišanim krvnim tlakom, visokim
krvnim holesterolom, zamaščenosti jeter
in povezanimi stanji.
Prekomerna telesna masa nujno ne
pomeni tudi zadostne oskrbljenosti s
hranili, saj je energijsko bogata prehrana
pogosto revna z vitamini in minerali.
Tudi prenizka telesna masa predstavlja
tveganje za zdravje, saj ob premajhnem
vnosu hranil telo ne dobi vseh snovi
potrebnih za rast oz. normalno
delovanje, hkrati pa prenizke zaloge
maščobe (energije) v telesu predstavljajo

tveganje, če pride do bolezenskih stanj,
ko je začasno omejena zadostna oskrba
telesa s hrano.
Indeks telesne mase
Indeks telesne mase (ITM) (angleško:
body mass index, BMI) je mera, ki nam
pove v kakšnem razmerju sta telesna
masa in višina ter s tem nakazuje
prehranjenost osebe. Običajno je ITM
v sorazmerju z odstotkom telesne
maščobe, ne pa vedno. Indeks telesne
teže izračunate tako, da telesno maso
(v kilogramih) delite s kvadratom višine
telesa (v metrih) - enostavno pa si ga
lahko izračunate tudi s kalkulatorjem na
spletni strani CINDI.
Na osnovi indeksa telesne teže se
lahko naredi groba ocena prehranskega
statusa posametnika:
ITM = telesna masa (kg) /
(telesna visina (m))2

Indeks telesne mase (ITM) (angleško: body mass index, BMI)
je mera, ki nam pove v kakšnem razmerju sta telesna masa in
višina ter s tem nakazuje prehranjenost osebe.
Spremljajte nas na
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za lase in nohte
Prekomerna telesna masa nujno ne pomeni
tudi zadostne oskrbljenosti s hranili, saj je
energijsko bogata prehrana pogosto revna z
vitamini in minerali.

Fortifiant
ˇ lase
za mocne
ˇ
in cvrste
nohte

Poudariti je potrebno, da sta formula in kategorizacija
rezultatov primerni za odrasle osebe (nad 20 let)
kavkazijske rase, z normalno postavo. Za osebe mlajše od
20 let se uporablja drugačne kategorizacije, prav tako za
tiste, ki imajo manjši ali večji (športniki) odstotek mišične
mase, tovrstno vrednotenje ni primerno.
Stanje v Sloveniji
S prekomerno telesno maso in debelostjo se srečujemo
tudi v Sloveniji. Po zadnjih podatkih je prekomerno
hranjenih in debelih približno 40% odraslih (okrog 29%
žensk in 48% moških) ter 17% mladostnikov.
Kako zmanjšati energijski vnos in povečati energijsko
porabo?
Energijsko porabo lahko povečate predvsem na račun
povečane fizične aktivnosti, energijski vnos pa lahko
zmanjšate predvsem na račun zmanjšanega uživanja
energijsko bogatih živilih. K vnosu energije največ
doprinesejo maščobe, ki na gram vsebujejo največ energije,
in ogljikovi hidrati. Prebivalci Slovenije kljub trendu
zmanjševanja maščob v prehrani še vedno zaužijejo preveč
maščob. Med ključne probleme previsokega energijskega
vnosa štejemo tudi čezmerno uživanje sladkorja predvsem med otroki in mladostniki, saj njihov vnos
presega priporočila za 60 %. Večina sladkorja izvira iz pijač
z dodanim sladkorjem, sladkarij, peciva in slaščic – živil, ki
se otrokom in mladostnikom tudi zelo agresivno oglašujejo.
Po drugi strani pa je velik izziv tudi preprečevanje
podhranjenosti in doseganje prehranskih priporočil za
kronične bolnike ter starejše odrasle, zlasti zagotavljanje
vnosa kakovostnih beljakovin ter zagotavljanje energijskih
potreb.

Za oceno
prehranjenosti
se uporabljajo
različni
izračuni, najbolj
enostaven med
njimi je indeks
telesne mase
(ItM), ki upošteva
zgolj telesno
maso in višino.

Kératine +
ˇ
za poskodovane
lase in nohte

Anti-chute
proti izpadanju
las

Na voljo v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
@forcapil.slovenija
SABEX d.o.o., Poslovna cona A 18, 4208 Šenčur

prehrana

Kaj so probiotiki
in kako ti lahko
pomagajo

Če je število koristnih bakterij v črevesju zmanjšano, bomo telesu zelo koristili, če jih
bomo dodajali v telo s fermentiranimi živili, kot so kislo mleko, skuta in jogurt, ali pa
Besedilo: Petra Šauperl
bomo koristne bakterije vnašali v telo s prehranskimi dodatki.
Probiotiki in prebiotiki so koristne žive
mlečnokislinske bakterije, ki pomagajo
ohranjati ravnovesje v črevesni flori. Ko
v telo vnesemo probiotične bakterije,
se le-te pritrdijo na stene prebavnega
trakta in se začno razmnoževati. Kmalu
začnejo izpodrivati škodljive bakterije in
viruse, saj nevtralizirajo njihove toksine.
Probiotiki in prebiotiki pomagajo pri
razgrajevanju hrane in absorpciji hranil
ter preprečujejo prebavne motnje,
zmanjšujejo napihnjenost in blažijo
simptome razdražljivega črevesja. V
spletni trgovini so na voljo probiotiki
s prebiotiki, ki delujejo kot simbiotiki v
probiotičnih kompleksih, in probiotiki
v kapsulah, ki vsebujejo različne žive
bakterijske seve. Na voljo so tudi
klinično preizkušeni otroški probiotiki
v prahu ter probiotiki v tekoči obliki
oziroma kapljicah, ki so namenjeni
dojenčkom.
Probiotiki in prebiotiki – kako delujejo
Pa poglejmo, kaj sploh so probiotiki.
Probiotiki so skupek živih
mikroorganizmov, ki so za tvoje telo
zelo koristni. Čeprav bakterije pogosto
enačimo z boleznimi in umazanijo, pa
imajo določeni mikroorganizmi v telesu
izjemno pomembno nalogo. Zapomni si –
niso vse bakterije za v koš!

Nočem te zmesti, ampak tu so še
prebiotiki.
Medtem ko si za probiotike že slišal, pa
se s prebiotiki verjetno še nisi srečal.
Nič hudega! Prebiotiki niso pogosto
omenjeni, a so ključni.
Prebiotiki pospešujejo rast koristnih
mikroorganizmov. Lahko si jih
predstavljaš kot hrano za probiotike,
saj omogočijo, da se zaužiti probiotiki
v črevesju namnožijo. Kombinacija
probiotikov in prebiotikov je dokazano
najučinkovitejša za črevesno floro.
Tvoj prebavni sistem namreč potrebuje
veliko živih mikroorganizmov za:
• primerno razgradnjo hrane, ki jo
vneseš v telo,
• absorpcijo hranilnih snovi v mišične
celice,
• sintezo nekaterih vitaminov in
aminokislin,
• zaščito pred nevarnimi patogeni,
• sintezo protimikrobnih snovi.
Probiotiki in prebiotiki ustvarijo živi zid
v prebavnem traktu, ki poskrbi za tvoje
zdravje od znotraj.
Reši se napihnjenega trebuha
Probiotiki za zdravo črevesje
Probiotiki omogočajo normalno
delovanje celotnega prebavnega trakta
in zagotavljajo dobro odziven imunski

Črevesno
zdravje se
ti poruši
pogosteje,
kot bi
si mislil,
predvsem pa
pogosteje,
kot to opaziš.
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sistem.
Če živiš zdravo, se dovolj gibaš in ješ
samo organsko hrano, je tvoja črevesna
flora najverjetneje urejena. Ampak to je
skoraj misija nemogoče.
Vsi smo v istem košu. Moderni življenjski
slog zelo oddaljuje od sožitja z naravo,
saj je večina hrane pridelane z uporabo
gnojil in pesticidov. Moja in tvoja hrana
je pogosto tudi predelana in vsebuje
konzervanse ter umetna barvila.
Četudi se vsemu temu uspeš izogniti,
pa pogosto nimaš časa za skrbno
pripravljene obroke, ki so pravilno
razporejeni čez dan. Vse to namreč
vpliva na črevesno floro, ki jo dodatno
uničujeta tudi onesnaženost okolja in
vsakodnevni stres.
Povem ti, kaj se dogaja. Sovražniki
tvojega črevesja povzročijo, da se slabe
bakterije namnožijo in porušijo tvoj
največji imunski organ.
Da bo kristalno jasno, to so
najpogostejši povzročitelji črevesnih
težav, ki se jim moraš izogibati, kolikor
se le da:
• predelana hrana, ki vsebuje
konzervanse in umetna barvila,
• velika vsebnost sladkorja v živilih,
• slabi vzorci prehranjevanja,
• zdravljenje z antibiotiki,
• pomanjkanje kakovostnega spanca,
• stres v službi in doma.
Črevesno zdravje se ti poruši pogosteje,
kot bi si mislil, predvsem pa pogosteje,
kot to opaziš. Porušena črevesna flora
ne povzroča le težav v črevesju, ampak
vodi do kopice drugih težav, kot so:
• alergije in različni kožni izpuščaji,
• številna vnetja,
• genitalne težave,
• kopičenje odvečne maščobe,
• težave pri izgubi telesne teže,
• slabo psihično počutje, ki lahko
povzroča duševne težave,
• driska in gastroenteritis.
Spremljajte nas na
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Zdaj pa čisto iskreno, na prvo žogo bi
le drisko povezal s stanjem črevesja,
pri preostalih težavah pa ne bi pomislil,
da je njihov vzrok pomanjkanje dobrih
bakterij v črevesju.
Dejstvo je, da je od živih organizmov v
prebavi odvisno, koliko hranilnih snovi
in vitaminov bodo prejele tvoje mišice
in možgani. Slaba prebava lahko uniči
še tako dobro hrano, polno vitaminov in
mineralov.
Dobro si zapomni naslednje.
Pri vseh naštetih težavah ti lahko na
pomoč priskočijo probiotiki za črevesje,
ki uravnavajo razmerje med dobrimi in
slabimi bakterijami v prebavi.
Mikrobiološke kulture pa igrajo
pomembno vlogo tudi pri okrevanju
po napornih boleznih. S probiotiki
pomagaš telesu, da si opomore, in hkrati
preprečuješ nove zaplete.
Kaj je pomembno pri izbiri
Mnogi bi posegli po probiotikih, če bi
le vedeli, kako izbrati kakovosten in
učinkovit probiotik.
Prehranski dodatki niso poceni, to vemo
vsi. Tudi nakup probiotikov te lahko
pošteno udari po denarnici, zato velja
previdnost pri izbiri. Najslabši nakup je
tisti, pri katerem si denar zapravil za
izdelek, ki ti sploh ne pomaga.
Ni povsem preprosto, zato sem pripravil
seznam, ki ti bo pomagal pri izbiri.
Torej, na kaj moraš biti pozoren pri izbiri
probiotika? Kakovostni probiotiki so tisti,
ki vsebujejo širok spekter mikrobioloških
kultur v obliki, ki jih bo dostavila do
črevesja.
Tukaj je seznam štirih pomembnih
lastnosti, ki jih mora imeti dober
probiotik. Če pri izdelku lahko obkljukaš
vse našteto v nadaljevanju, je izdelek

vreden tvojega denarja. Pri probiotikih
res ni prostora za kompromise.
Mešanica bakterijskih sevov
Si vedel, da je v telesu kar petsto
različnih bakterijskih sevov? S probiotiki
ne vnašamo vseh bakterijskih sevov,
ki jih najdemo v telesu, temveč samo
tiste, ki so učinkoviti pri vzpostavljanju
črevesnega mikrobioma.
Zaradi pomanjkanja mlečnokislinskih
bakterij črevesje ne deluje učinkovito,
zato moraš nadomestiti karseda širok
spekter naravnih bakterijskih sevov. V
primeru probiotikov več pomeni več.
Probiotiki s prebiotiki
Spomni se, kaj sem ti povedal na
začetku. Idealno je, da tvoj izbran
probiotik vsebuje tudi prebiotike, ki
so hrana za dobre bakterije. Nameni
malo več pozornosti branju deklaracije
o izdelku, saj je ta podatek ključen za
učinkovitost probiotika. Dobre bakterije
namreč potrebujejo hrano, torej
prebiotike, da se razmnožijo.
Visoko število bakterijskih kultur
Baterijske kulture se merijo v
milijardah. Da, milijardah! Ampak koliko
milijard je dovolj? Večina zdravstvenih
strokovnjakov priporoča, da naj dnevno
zaužijemo vsaj 15 milijard aktivnih
probiotičnih kultur.
Na to številko bodi pozoren tudi pri
nakupu probiotikov v lekarni. Saj veš,
lekarniške police niso avtomatsko
zagotovilo za kakovosten probiotik za
črevesje. Prepričaj se, da ima izdelek vsaj
15 milijard aktivnih kultur na dnevno
doziranje.
Odpornost na želodčno kislino in žolč
Pazi, to je zelo pomembno!
Želodčna kislina je odlična bariera za
vse bakterije, ki jih telo ne potrebuje.
A razgradi tudi tiste, ki lahko telesu
pomagajo. Pri izbiri prehranskega

Z uravnovešeno prehrano zaužijemo veliko živil, ki uravnavajo
črevesno floro.
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dopolnila izberi izdelek, ki ne bo
razgrajen že v želodcu. Probiotiki v
tekočem stanju so nestabilni in niso
odporni na kislino.
Po vsem, kar sem naštudiral, se
najbolje odrežejo probiotiki za črevesje
v kapsulah, ki vsebino zaščitijo in
probiotikom omogočijo pot do črevesja.
Pri nakupu torej ne pozabi na obliko
probiotika, saj je od tega odvisna
učinkovitost izdelka.
Živila, bogata s probiotiki
Z uravnovešeno prehrano zaužijemo
veliko živil, ki uravnavajo črevesno floro.
Pa poznaš živila, ki so naravni probiotiki?
Na moji top listi naravnih probiotikov
so jogurt, kefir, tudi kokosov kefir in
kombucha, ki je pri nas vedno bolj
priljubljena in dostopna pijača. Vse to so
odlični naravni probiotiki.
Že stara mama mi je govorila, da je kislo
zelje naravno zdravilo. Tvoja tudi?
Sploh v zimskem času je na jedilniku
pogosto kislo zelje, ki zaradi
fermentacije razvije veliko organskih
kislin, ki v črevesju ustvarijo dobro
ravnovesje.
Probiotiki v hrani so vsekakor najboljše
sredstvo za zdravje črevesja.
Na žalost jih s hrano zaužiješ premalo,
da bi dobil dovolj dobrih bakterij. V tem
primeru si pomagaj s probiotičnimi
prehranskimi dopolnili, pri katerih
zagotovo veš, da si zaužil dovolj širok
spekter mikroorganizmov za črevesje.
NAJBOLJŠE PROBIOTIČNE KULTURE
Utrujenost, napihnjenost in slabo
počutje ti sporočajo, da v tvojem
črevesju vlada kaos.
Kaos lahko spraviš pod nadzor, zato
dobro poslušaj.
Red lahko ponovno vzpostaviš z
vnosom mikrobioloških kultur oziroma
s probiotiki. To so živi organizmi, ki
uravnotežijo črevesno floro in krepijo
tvoj imunski sistem. Z njimi ohranjaš
zdravje in preprečuješ širjenje slabih
bakterij.
Poglej, kaj počnem prav vsak dan.
Zjutraj vzamem probiotik, ker tako vem,
da bo črevesje delovalo, kot je treba.
Tudi ti lahko svojemu telesu pomagaš
premagovati stres in slabe okoljske
vplive. Najboljši probiotiki imajo širok
spekter bakterijskih sevov, vsebujejo
probiotike in prebiotike, veliko količino
bakterijskih kultur in so odporni na
želodčno kislino. In to je to!

Spremljajte nas na
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Banane za dobro kri,
možgane in prebavo
Banane (Musa sp.) so tropsko sadje, ki je danes eno izmed najširše dostopnih
sadežev po vsem svetu. Po svetu letno zaužijemo kar 100 milijard banan, kar
banane uvršča na četrto mesto najpomembnejših kulturnih rastlin (takoj za pšenico,
Besedilo: Petra Šauperl
riž in koruzo).
Plodovi banane rastejo na zelnati
rastlini, ki jo pri nas mnogi laično
poimenujejo bananina palma, čeprav s
palmami nima nič skupnega.
Banane rastejo v šopih, ki jih običajno
sestavlja med 50 in 150 banan.
Najpogostejše so banane z rumenim
olupkom, ki jih najdemo tudi na naših
trgovskih policah, poznamo pa še rdeče
in vijolične banane, škrobnate plantane
(za kuhanje), majhne rumene banane
itd. Plod divjega prednika bananeima
številna velika in trda semena, pri
gojenih različicah banan pa so semena
tako zmanjšana, da jih pravzaprav
skorajda ni več – ostale so le še majhne
črne pikice, ki potekajo vzdolž sredine
sadeža. Gojene vrste banan se zato

razmnožujejo izključno vegetativno (s
stranskimi poganjki). Ker so si zaradi
vegetativnega razmnoževanja vse
gojene banane genetsko identične, je
dovzetnost za okužbe celotnih plantaž
izjemno visoka. Najbolj znana je t.i.
Panamska bolezen (Panama disease),
ki je v petdesetih letih prejšnjega
stoletja uničila celotno produkcijo takrat
komercialno najbolj popularnih banan
sorte Gros Michel, danes pa bi se lahko
podobno zgodilo s trenutno najbolj
razširjeno sorto Cavendish.
Sestava banan in vplivi na zdravje
Zrele banane sestavljajo pretežko
ogljikovi hidrati, od katerih je približno
polovica sladkorjev, kar banane uvršča
med sadje z več sladkorja. V ne povsem

Hranilna vrednost v 100 g banan

% PDV*

89/371

4,5

0,3

0,4

0

0

Ogljikovi hidrati (g)

22,8

8,8

– Sladkorji (g)

12,2

13,6

Beljakovine (g)

1,1

2,2

Prehranske vlaknine (g)

2,6

8,7

Vitamin B6 (mg)

0,4

29

Vitamin C (mg)

8,7

10,9

Pantotenska kislina
(vitamin B5) (mg)

0,3

5

Riboflavin (vitamin B2) (mg)

0,07

5

Mangan (mg)

0,3

15

Kalij (mg)

358

17,9

Magnezij (mg)

27

7,2

Energijska vrednost (kcal/kJ)
Skupne maščobe (g)
– Nasičene maščobe (g)

Vitamini in minerali

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g banan
*Opomba: *%PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot delež priporočenega vnosa (%PV) za
povprečno odraslo osebo (8 400 kJ/2 000 kcal); za vitamine in minerale kot delež priporočenega
dnevnega vnos (%PDV) za odrasle - upoštevajoč Prilogo XIII Uredbe (EU) 1169/2011. Za prehranske
vlaknine kot delež običajno priporočenega vnosa za odrasle (30g). Vir: Različne podatkovne baze o
prehranski sestavi živil.
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zrelih bananah se večina škroba še
ni pretvorila v sladkorje, zato večji
del ogljikovih hidratov predstavlja
škrob in rezistentni škrob, ki spada
medprehranske vlaknine. Ne povsem
zrele banane tako vsebujejo še nekoliko
večji delež vlaknin kot zrele, čeprav tudi
slednje predstavljajo dober vir vlaknin.
Sadež vsebuje zelo malo beljakovin in
zanemarljivo količino maščob. Banane
so odličen vir vitamina B6 in kalija,
bogate pa so tudi z vitaminom C,
manganom, magnezijem in nekaterimi
drugimi vitamini iz skupine vitaminov B
kompleksa.
Zaradi visoke vsebnosti kalija so banane
koristne za preprečevanje nastanka
visokega krvnega tlaka in srčno-žilnih
obolenj ter za zdravje ledvic. Visoka
vsebnost vlaknin, kot so pektini in
rezistentni škrob, upočasnjuje prehod
hrane iz želodca v tanko črevo, kar
posledično upočasni dvig sladkorja v krvi
po obroku in podaljšuje občutek sitosti.
Vlaknine, ki jih najdemo v bananah
hkrati pripomorejo k redni prebavi in
izboljšujejo inzulinsko rezistenco.
Banane vsebujejo tudi pomembne
antioksidante, dopamin in katehine,
ki prispevajo k zdravju srca in ožilja.
Prepričanje, da banane zaradi vsebnosti
dopamina izboljšujejo razpoloženje, je
napačno, saj dopamin ne more prečkati
krvno-možganske pregrade in zato ne
more delovati neposredno na možgane.
Uporaba in shranjevanje banan
V nasprotju z nekaterimi drugimi sadeži
se zorenje banan ne ustavi, ko le-te
oberemo. Še ne povsem zrele, zelenkaste
banane, zato shranjujemo pri sobni
temperaturi, saj bodo le tako pravilno
dozorele. Topleje kot je v prostoru, hitreje
bodo banane zorele. Ko banane dozorijo,
jih lahko shranimo v hladilniku in jim
tako nekoliko podaljšamo uporabnost.
Zrele banane oddajo precej etilena,
plina, ki povzroči, da tudi nezrelo sadje v
neposredni okolici začne zoreti hitreje.
Spremljajte nas na
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VAŠA PRVA IZBIRA
ZA PUSTOLOVŠČINE
Preverite ponudbo vozil na zalogi na www.prvaizbira.si in odpeljite svojega Forda takoj.

Uradna poraba goriva: 5,8 l-7,7 l/100 km. Uradne emisije CO2: 134-175 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0124-0,0162 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 0,00014-0,00052 g/
km. Število delcev: 0,44-0,90 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejsi toplogredni plin. ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Z zdravim mehurjem
v aktivno življenje!

