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TEŽAVE Z 
MEHURJEM?
Za vaše neprijetnosti 

imamo rešitev!

IZBOLJŠANA 
formula za 
HITREJŠI 
učinek

URIFAR forte z izboljšano 
formulo podpira zdravje sečil in 
deluje HITRO ter UČINKOVITO.
Vsebuje izjemno kombinacijo 
D-manoze, izvlečkov cvetov

hibiskusa in višnjevih pecljev 
ter vitamin A!

Spomladanska utrujenost • Čas nadležnih alergij • Seneni nahod • Alergijski 
bronhioloalveolitis • Alergijski konjunktivitis • Virusi in viroze • Atopijski 
dermatitis • Kaj vemo o raku jeter? • Vse o raku prostate • Chronova bolezen in 
ulcerozni kolitis • Glavkom • Spalna apneja • GERB • Anemija • Prehlajen mehur  
Rekreacija in poškodbe • Koristni učinki branja • Regrat in zdravilni učinki

POMLAD: JO BOMO LAHKO ZADIHALI S POLNIMI PLJUČI?

www.zdrave-novice.si 
  ZdraveNovice

https://www.sensilab.si/sensilab-urifar-forte
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Better Biotics Strong in Extra Strong 
Kombinacija mikrobioloških kultur za odrasle z bogato vsebnostjo in raznolikostjo dobrih bakterij. 
Posebna kapsula zagotavlja, da se bakterije do črevesja ne uničijo.
Zagotovljena dolga in stabilna življenjska doba dobrih bakterij.

BREZ LAKTOZEBREZ GLUTENA BREZ DODANEGA
SLADKORJA

BREZ
KONZERVANSOV

VEGAN

Odlična kombinacija 
mikrobioloških kultur  
prilagojena otroškemu črevesju.

Za do 60 dni jemanja.

Več inna www.sitis.si ali 02 / 421 33 33.

Poskenirajte QR kodo za več 
informacij ali nakup na www.sitis.si
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UVODNIK KAZALO
V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

središče, Kranj
• zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica 

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

društvo; Sekcija za preventivno medicino

• doc. dr. Liljana Mervic, dr. med.
• prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica; 

Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni; 
Društvo MŽB

• Mirjam ROGL BUTINA, dr. med.specialistka 
dermatovenerologije

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

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

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

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

cervikofacialno kirurgijo

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

proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje,

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

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

• predsednica društva za pljučno hipertenzijo, 
Tadeja Ravnik

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

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

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

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

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

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, 
Inovativna skupina, d. o. o.
Plečnikova 7, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

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

Sedež uredništva: Zdrave novice: Media Element d.o.o., Ukmarjeva 
ulica 2, 1000 Ljubljana; e-pošta: info@media-element.si;  
www.media-element.si
Uredništvo revije: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Oglasno trženje: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Koordinatorka uredništva: Lana Janković, lana@media-element.si 
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.

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/ 

Kam je izginila korona 
Odkar vihra vojna med mogočno Rusijo in Ukrajino, ki je nedaleč 
stran od nas, se marsikdo sprašuje, kam je izginil virus covida-19?! 
Ta je namreč od prvega dne vojne praktično izginil z naslovnic, kjer 
smo mu mediji dve leti posvečali vso pozornost, tudi na račun novic 
o drugih dogodkih. Poleg tega še bodejo v oči dogodki, povezani 
s protivojnimi shodi, ki jih naši politiki pred volitvami tako radi 
poudarjajo, da so dobrodošli, čeprav so še pred meseci bili proti njim 
zaradi možnosti okužbe s koronavirusom. Kaj se pravzaprav dogaja?
Da je koronavirus ob tragičnih dogodkih v Ukrajini nekako v zelo 
kratkem času izgubil primat tako v slovenskih kot tudi v tujih medijih, 
kažejo tudi analitični podatki projekta Event Registry, ki s pomočjo 
umetne inteligence beleži poročanje okrog 150.000 medijev z vsega 
sveta. Samo v vednost, projekt Event Registry je namreč plod znanja 
slovenskih znanstvenikov z Instituta Jožef Stefan (op. p.).
Ta sistem namreč s pomočjo umetne inteligence zbira novice iz 
približno 150.000 virov z vsega sveta. Od približno milijona novic, ki 
jih vsak dan zabeleži v več kot 100 jezikih, jih te dni kar petina, okrog 
200.000 novic, omenja Ukrajino. Sistem spremlja tako spletne vsebine 
klasičnih medijev kot tudi tako imenovano blogosfero oziroma tiste 
bloge, ki so relevantni in dobro brani. Od trenutka, ko se novica pojavi 
v mediju, do trenutka, ko jo zabeleži, je le nekaj minut. Medtem pa se 
je poročanje o koronavirusu ne le pri nas, ampak povsod po svetu, 
občutno zmanjšalo. 
Epidemija je bila dve leti osrednja tema medijev, to potrjujejo tudi 
podatki registra dogodkov. Sploh na začetku epidemije se je pisalo 
skoraj samo o tej temi. Skorajda nismo vedeli, da se dogaja še kaj 
drugega, niti ali je kje kakšna vojna ali druga katastrofa. Situacija je 
bila v naših medijih zelo podobna kot v svetovnih medijih. 
Ali je bila osredotočenost na koronavirus v zadnjih dveh letih pravilna 
ali napačna, naj presodi vsak posameznik. Dejstvo pa je, da se ob 
velikih številkah po hitrih testih (HAG) in realnem stanju okužb, ki smo 
jim bili priča vsak dan, marsikdo upravičeno sprašuje, le kaj za vraga 
se je dogajalo zadnji dve leti. 
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice
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ZA NARAVNO RAVNOVESJE ESTROGENA V TELESU – 
ESTROLUX

TEGA O OZONU ZAGOTOVO ŠE NE VESTE

LEDVICE IN SRCE

V SEDMIH DNEH DO ČUDOVITIH STOPAL

Z INOVATIVNO TEHNOLOGIJO ODKRIJ MOČ SVOJE 
KOŽE MERVEILLANCE  

ČEMAŽ, GOZDNI PRIJATELJ ZA POMLADNO 
RAZSTRUPLJANJE

M-PAUSE – NARAVNA POMOČ ZA BLAŽENJE 
SIMPTOMOV MENOPAVZE

NARAVNA POMOČ PRI POVIŠANEM KRVNEM TLAKU

Povišana raven estrogena v telesu je 
pogosto povezana s pridobivanjem 
telesne teže, utrujenostjo, težavami 
s spanjem, napihnjenostjo in 
razdražljivostjo. ESTROLUX je zasnovan 
kot naraven hormonski detoks z 
delovanjem 3 v 1, ki podpira hormonsko 
ravnovesje. Kapsule glandline ESTROLUX 
vsebujejo edinstveno kombinacijo 
sedmih sestavin: rožmarin, rjava 
morska alga, klorela, melisa, patentiran ekstrakt brokolija 
BroccoRaphanin®, vitamin B6 in črni poper. Ne vsebuje soje 
ali hormonov. Poiščite v svoji lekarni. www.sensilab.si

Zelo pogosto se vzroki za številne bolezni in tegobe v 
sodobnih časih skrivajo v ne prav poznanem dejstvu – v 
zastrupljenosti organizma, za katerega je glavni vzrok 
hipoksija ali pomanjkanje kisika na celičnem nivoju. In svetla 
zvezda na nebu je v tem primeru ozon, čudežna molekula, 
ki odstranjuje toksične snovi iz organizma. Ozon v primeru 
terapevtske uporabe sčasoma varno očisti vse tekočine in 
tkiva v telesu in zagotovi okolje, 
bogato s kisikom, vsem celicam 
organizma. Celotno zgodbo o 
ozonu lahko preberete v rubriki 
dobro branje na spletni strani 
drclark.si. info@drclark.si,  
tel 01 561 01 55

Delovanje ledvic in srčno-žilnega sistema je tesno 
povezano. Bolezni ledvic so pomemben dejavnik tveganja 
za nastanek in poslabšanje bolezni srca in ožilja, kot 
je na primer srčno popuščanje. Po drugi strani tudi pri 
napredovanju srčnega popuščanja pogosto ugotavljamo 
poslabšanje ledvične bolezni. Ledvična bolezen, sploh 
v naprednejših oblikah, otežuje tudi 
zdravljenje samega srčnega popuščanja, 
saj se večina temeljnih zdravil izloča skozi 
ledvice in tako njihov predpis ni varen pri 
nižjih izračunanih glomerulnih filtracijah.

Razpokane pete so neprijetne in lahko tudi 
zelo boleče. Za vas pa je sedaj na voljo 
učinkovita rešitev – Schollov balzam za 
razpokane pete. Z aktivno formulo, ki vsebuje 
keratin K+ in ureo smo klinično dokazali, 
da pospešuje obnovo ter izgradnjo novih 
celic kože. Balzam se hitro vpije v kožo in je 
dermatološko testiran. Rezultat je opazen že 
po prvem dnevu uporabe, pete pa bodo gladke 
v sedmih dneh! Primeren za redno uporabo in 
tudi za diabetike. Scholl – strokovnjak za nego 
stopal. Na voljo v lekarnah in specializiranih 
prodajalnah.

Lift je nov lepotni ritual za korekcijo 
gub in učvrstitev kože. Pet negovalnih 
anti-age izdelkov, ki so prepojeni z 
dragocenim ultra korekcijskim oljem 
mikroalge, je bilo razvitih v skladu 
z zavezami Nuxe naravne lepote. 
Vsebujejo veganske formule brez 
silikona, ki se lahko pohvalijo z vsaj 96 
odstotki sestavin naravnega izvora. Poleg tega so izdelki 
pravi čutni zaklad z neverjetnimi teksturami s takojšnjim 
učinkom polnila in privlačno cvetlično dišavo, ki je kot 
prefinjen šopek frezije, magnolije in belega mošusa.

Čemaž, divji ali gozdni česen, medvedji luk, kačji lek … je 
ena izmed nam zelo prijaznih divjih rastlin, s katero nas 
narava vsako leto obdari že v februarju. Celotna rastlina 
je uporabna za čiščenje krvi, prebavil, dihalnih poti in kože. 
Čemaževi listi vsebujejo veliko vlaknin, vitamina C in B6. V 
primerjavi s česnom je čemaž bolj prijazen do želodca, zato 
ga lahko uživajo tudi posamezniki z občutljivo sluznico. 
Spomladanski ekološki namaz Čeghee združuje mlade 

čemaževe zeli z maslom Ghee, 
gorčičnimi semeni in solnim 
cvetom. Več o esencah narave, 
okusnih kombinacijah in 
harmoniji ustvarjanja prelistajte 
na www.zlati-ghee.si. 

V letih, ki vodijo do menopavze, kar 85 
odstotkov žensk doživlja simptome 
perimenopavze (prehodno stanje, ki lahko 
traja do deset let). Simptomi, ki lahko 
precej poslabšajo kakovost življenja, 
se lahko pojavijo že zelo zgodaj – celo 
v poznih tridesetih! Kapsule glandline 
M-PAUSE vsebujejo Lifenol® (ekstrakt 
hmelja) in rdečo deteljo, ki pomagata 
blažiti simptome, značilne za (peri)

menopavzo, kot so vročinski oblivi, potenje, nemir in 
razdražljivost. Korenina cikorije pa podpira izgubo odvečne 
telesne teže in njeno ohranjanje. Kapsule so zasnovane na 
rastlinski osnovi, BREZ SOJE in HORMONOV. Poiščite v vaši 
lekarni. www.sensilab.comPri mejno povišanem krvnem tlaku priporočamo naravne 

kapsule Tensivel XXI Soria Natural. Oljčni listi imajo 
vlogo pri zaščiti srčno-žilnega sistema. Glog podpira 
delovanje srca. Bela omela pa prispeva tudi k ohranjanju 
normalnega nivoja holesterola v krvi. Kapsule Tensivel 
XXI s podaljšanim sproščanjem poskrbijo za enakomerno 
delovanje cel dan in celo noč. V podjetju Soria Natural 

se z naravno medicino 
ukvarjamo že več kot 40 
let. Rastlinske kapsule 
ne vsebujejo barvil in 
konzervansov. Poiščite jih 
v lekarnah, Sanolaborju, 
specializiranih trgovinah ali 
na www.soria-natural.si.



MOČNA FORMULA ZA RAZBREMENITEV JETER IN 
PREBAVIL V SUPER AKCIJI KORONSKO (NE)SPANJE IN MOŽGANSKA MEGLA

DRAMATIČNE RAZMERE V ZAVETIŠČIH ZA ŽIVALI V 
UKRAJINI

Z RDEČIMI BALONI NA OKNIH NAD PREDSODKE OB 
MEDNARODNEM DNEVU REDKIH BOLEZNI, POZIVA 
ZAVOD 13

Koncentriran izvleček kurkume v liposomalni obliki 
dokazano obvladuje protivnetne procese, podpira 
normalno funkcijo jeter in žolčnika, pripomore k boljši 
presnovi maščob ter zdravim in prožnim sklepom. 
Liposomalni kurkumin Curosome z izvlečkom Cureit® 
je sodobna transportna oblika s celostnim bioaktivnim 
izvlečkom kurkume, ki zagotavlja kar 16,73-krat višjo 

biološko uporabnost v tvojem telesu, 
če ga primerjaš z običajnim izvlečkom 
kurkumina. Tvoje telo bo tako bolj 
optimalno izkoristilo prednosti kurkumina 
in ga absorbiralo v tkiva. Posebna akcijska 
ponudba s kar 50-odstotnim popustom 
na voljo le na www.hisa-zdravja.si ali na 
brezplačni številki 080 80 12.

Možgani so naš najbolj zapleten in dovršen organ ter edini 
organ, ki ga ni mogoče zamenjati. V sodobnem svetu, zlasti 
med pandemijo, se je močno razširila uporaba sodobne 
tehnologije. Vse to pomembno vpliva na našo zbranost, 
spomin in spanje? Zato od 14.3. do 18.3. obeležujemo 
mednarodni teden možganov in svetovni dan spanje. Če 

opazite upad miselnih sposobnosti, 
zmanjšanje zbranosti, uhajanje misli, 
slabše pomnjenje, za svoje možgane 
poskrbite z Bilobilom.
Če pa je vaš spanec prekratek 
ali premalo kakovosten, si lahko 
pomagate z zdravilom Noctiben 
Mea. Več na www.bilobil.si in  
www.noctibenmea.si.

V zavetiščih za zapuščene živali v Ukrajini so zaskrbljeni, 
saj bo zaradi vojnih razmer in posledično težav z oskrbo 
vsak čas zmanjkalo hrane za njihove varovance. Trenutno 
so brez elektrike in vode. Na nujno pomoč ukrajinskim 
zavetiščem za živali se pripravlja mednarodna organizacija 
IFAW (International Fund for Animal Welfare), ki je v 
Ukrajini že delovala v preteklih letih. Pomoč je ponudil tudi 
zavod SVSP iz Ljubljane, kjer 
so se odločili, da pomagajo 
z brezplačno namestitvijo in 
veterinarsko oskrbo živali, ki 
bodo skupaj s svojimi lastniki 
uspele ubežati vojni.

Že od leta 2015 ob mednarodnem dnevu redkih bolezni, 
zadnjem dnevu februarja, Zavod 13 pozove ljudi, naj se jim 
pridružijo na poti k premagovanju predsodkov na pohodu 
z rdečimi baloni. Zaradi trenutnih razmer letos pozivajo k 
izražanju podpore z 
nalepljenimi rdečimi 
baloni na oknih po 
vsej Sloveniji in tudi 
drugod. 

NARAVNA MEDICINA ZA DOBER SPANEC, OBNOVO JETER IN PRI ALERGIJAH PRIPOROČA:
Za dober spanec in pomirjanje
Baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno. Umirja in sprošča 
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 kapljice 
brez alkohola Baldrijan XXI Soria Natural, ki so do 25-krat 
učinkovitejše od običajnih. Kapljice ne vsebujejo alkohola in 
konzervansov. Uporabniki jih zelo pohvalijo.
Naravna rešitev za dober spanec

Pegasti badelj za jetra
Nalaganje telesne teže okrog pasu, napihnjenost, povišan 
holesterol … kažejo na obremenjena jetra. Obremenjujejo jih 
alkohol, zdravila, mastna hrana, sladkarije, kava, konzervansi, 
ojačevalci okusa v jedeh. Zato v kapljicah Pegasti badelj 

Soria Natural ni alkohola, konzervansov, sladkorja ali sladil. 
Preproste so za uživanje in prijazne do telesa.

Naravna pomoč pri alergijah
Pri alergijah imunske celice pretirano reagirajo na sicer 
nenevarne snovi. Pri alergikih na cvetni prah se imunski sistem 
odzove s senenim nahodom. Telo izloča preveč histamina in to 
občutimo kot pordele in vnete oči, kihanje, draženje na kašelj … 
Med zdravilnimi rastlinami izpostavimo črni ribez. Priporoča se 
jemanje od začetka cvetenja alergenih rastlin do konca sezone. 

Soria Natural na čudoviti planoti severne Španije pridela več 
kot 70 vrst zdravilnih rastlin. Kapljice so farmacevtske kakovosti, 
brez alkohola in konzervansov. V vseh lekarnah, Sanolaborju in 
specializiranih trgovinah ter na www.soria-natural.si

https://www.soria-natural.si
https://www.soria-natural.si
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Zlahka jo prepoznamo, saj najverjetneje 
nikomur od nas niso nepoznani 
simptomi, kot so brezvoljnost, 
utrujenost, zaspanost, izčrpanost in 
upad energij, ki spremljajo spomladanska 
utrujenost. Z utrujenostjo seveda 
prihaja do padca delovne učinkovitosti, 
zmanjšane fizične zmogljivosti, pa tudi 
zmanjšane odpornosti organizma.

Utrujenost in izčrpanost sta pogosta 
pojava. Po nekaterih ocenah petina ljudi 
navaja utrujenost. Če so težave omejene 
na prva pomladna meseca, ljudje to 
pogosto poimenujemo spomladanska 
utrujenost, ki pa v medicinski 
terminologiji nima oznake bolezni.

Antropologi domnevajo, da smo 
spomladansko utrujenost razvili z 
evolucijo. Pračlovek je pozimi miroval, 
spomladi pa je začel loviti, nabirati in 
ustvarjati. Zaradi nenadne povečane 
aktivnosti je porabil več energije, kar je 
telo utrudilo.

Na spomladansko utrujenost lahko 
vpliva tudi premikanje urnih kazalcev
Spomladanska utrujenost se pojavi 
v mesecu marcu in izzveni do konca 
aprila. Za mnoge je to stanje tako 
neprijetno in moteče, da se odločijo 

pijače uživajmo zmerno, izogibajmo 
se pretiranemu pitju kave. Če kadimo, 
razmislimo, da bi to opustili.

Zakaj se pojavi spomladanska 
utrujenost
Spomladanska utrujenost vsekakor ni 
bolezen, pač pa stanje organizma, ki se 
pojavi ob menjavi letnega časa in ob 
nastopu menjave vremena. Moč sončnih 
žarkov se spomladi poveča, temperature 
se zvišajo, človeško telo pa se mora 
vsem tem naravnim spremembam 
prilagoditi. Zato se posledično razširijo 
žile, pretok krvi se poveča in presnova 
organizma se pospeši. Vse to je za telo 
velik napor, poraba energije se poveča 
in zato telo zapade v stanje utrujenosti. 
Vsekakor lahko vzrok najdemo tudi 
v zimskem času, ki je nekoliko bolj 
lenoben v smislu fizične aktivnosti. 
Pozimi se manj gibljemo, kar se pokaže 
tudi na izgubi kondicije, ki jo moramo 
spomladi utrditi.

Kaj lahko storimo
Seveda lahko spomladanska utrujenost 
preprečimo ali jo vsaj nekoliko ublažimo.
• V prvi vrsti je pomembna svetloba;

dnevna izpostavljenost sončni
svetlobi na nas deluje blagodejno.
Izpostavljenost svetlobi namreč zveča
izločanje serotonina, ki ga imenujemo
tudi hormon sreče in ugodno vpliva na
naše razpoloženje. Hkrati pa svetloba
zmanjša količino melatonina, ki
povzroča zaspanost.

• Potrebo po svetlobi lahko koristno
združimo s sprehodom, športno
aktivnostjo, skratka z gibanjem na
svežem zraku, ki nam povrne tudi
kondicijo in napolni zaloge energije.
Med gibanjem se sproščajo tudi
endorfini, hormoni sreče, ki nas
zagotovo tudi zdramijo.

• Vsekakor ne smemo pozabiti na
zdravo in uravnoteženo prehrano. Po
navadi je zimska hrana bolj kalorična

KAKO PREMAGATI 
SPOMLADANSKO 
UTRUJENOST?
Prvi sončni žarki so nas že razveselili in naznanili pomlad. Dnevi postajajo daljši in 
toplejši, vse več je svetlobe, pa vendar – zanimivo, vse to ne prinese takojšnjega 
boljšega psihofizičnega stanja telesa, kot bi bilo pričakovati. Po navadi se ob vsem 
tem pojavi tako imenovana spomladanska utrujenost. Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.

za obisk zdravnika. Doživljamo jo kot 
slabo razpoloženje, občutek, da smo 
brez energije, utrujeni, leni, nemirni. 
Spremljajo jo lahko glavobol in bolečine 
v mišicah. Čeprav spimo dovolj, si želimo 
počivati, spati. Spomladanska utrujenost 
bolj prizadene vremensko občutljive in 
tiste, ki so slabše fizično pripravljeni. 
Pojav spomladanske utrujenosti je 
pogostejši pri ženskah.

Na slabo počutje v pomladanskih 
mesecih lahko vpliva tudi premikanje 
urnih kazalcev v marcu, ki zmoti našo 
notranjo uro in deluje stresogeno. 

Pravega vzroka za spomladansko 
utrujenost ne poznamo
Pravega vzroka za pojav spomladanske 
utrujenosti ne poznamo. Lahko je 
posledica hormonskih sprememb. 
Daljši dnevi in krajše noči povzročijo v 
našem telesu hormonsko neravnovesje. 
Pozimi, ko je svetlobe manj, imamo več 
melatonina, hormona, zaradi katerega 
dobro spimo. Spomladi pa se začne 
tvoriti več serotonina, hormona sreče, ki 
je odgovoren za dobro počutje. Mogoče 
je, da je utrujenost tudi posledica 
zmanjšane fizične pripravljenosti, ker 
se v zimskih mesecih po navadi manj 
gibljemo. Nanjo lahko učinkujejo tudi 
višje zunanje temperature, ki vplivajo na 
naš krvni obtok.

Pomlad je odlična priložnost, da 
zaživimo bolj zdravo in lepše. Privoščimo 
si zdravo hrano, z dovolj svežega sadja 
in zelenjave, bogato z vitamini, minerali, 
vlakninami in zdravimi maščobami. 
Poskrbimo, da popijemo dovolj tekočine, 
na primer vode, nesladkanega čaja, 
naravnih sokov. Izogibajmo se sladkim, 
gaziranim pijačam. Privoščimo si krožnik 
svežega regrata, ki smo ga sami nabrali 
v prijetni družbi na čistem travniku. 
Zjutraj redno zajtrkujmo, nato pa imejmo 
še tri do štiri manjše obroke. Alkoholne 

Spomladanska utrujenost 
se pojavi v mesecu marcu in 
izzveni do konca aprila.
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Spomladanska 
utrujenost 
vsekakor ni 
bolezen, pač 
pa stanje 
organizma, 
ki se pojavi 
ob menjavi 
letnega časa 
in ob nastopu 
menjave 
vremena. 

in revnejša z vitamini in minerali, zato 
je treba zapolniti nastali primanjkljaj. 
Pripravljajmo si lahke in polnovredne 
obroke z veliko sadja in zelenjave, ki 
bodo zapolnili zimske vrzeli.

Pomembni so prav vsi vitamini in 
minerali! Nekaj več poudarka dajemo 
vitaminu C, ker je pomemben za 
normalno delovanje imunskega sistema 
in krepi našo odpornost. Najdemo ga 
predvsem v sadju in zelenjavi: citrusi, 
paprika, kivi, šipkovi plodovi ...

Vitamini skupine B so prav tako 
pomembni, predvsem vitamin B3, ki krepi 
zbranost in odzivnost. Najdemo ga v 
ribah, kvasu, mleku in listnati zelenjavi.

Tudi železo je zelo pomembno, saj 
celice oskrbuje s kisikom, kar je 
pomembno za proizvajanje energije. Če 
nam primanjkuje železa, zapademo v 
slabokrvnost in prav utrujenost je tisti 
prvi simptom, ki nas na to opozori. Zato 
naj v naši prehrani ne manjka mesa, 
jetrc, bučk in fig, ki so naravni viri železa.

Pomoč v lekarni?
Vsekakor je v prvi vrsti pomemben zdrav 
način življenja. Če pa ne zadostimo 
potrebam telesa s prehrano, lahko 
dodamo vitaminsko-mineralne pripravke. 
V lekarni je na voljo kar nekaj teh 
pripravkov, ki se dobijo brez recepta.

Pomemben je tudi koencim Q10, ki 
je zakladnica energije in je zato zelo 
dobrodošel v boju z utrujenostjo.

K prehrani lahko dodamo tudi matični 
mleček, ki je bogat vir potrebnih 
vitaminov in mineralov. Priporočljivi so 
tudi pripravki, ki vsebujejo ginseng – 
korenino moči in prav tako krepijo telo 

ter povečajo našo zmogljivost.

Čaj iz regrata in kopriv, še posebej 
poganjkov, dobrodejno deluje na naš 
organizem in ga je spomladi priporočljivo 
popiti večkrat na dan.

Skratka, zdrav način življenja, po potrebi 
pa posezimo po kakšnem pripravku 
iz lekarne – po predhodnem posvetu 
s farmacevtom. In brez pretiravanj 
v kateri koli smeri: ne naenkrat 
prevelikih obremenitev in aktivnosti 
in ne lenarjenje ter na drugi strani ne 
stradanje in ne preobjedanje, tista zlata 
sredina torej, pa bodo pomladni dnevi 
takšni, kakršnih si želimo in jih letos že 
komaj čakamo!

Gibanje naj postane rutina
Ne pozabimo na dovolj gibanja. Kljub 
številnim obveznostim, ki jih zahteva 
naš ritem življenja, si vzemimo čas zase, 
poskrbimo za dobro svojega telesa in 
duha. Naj nam gibanje postane rutina, 
izkoristimo vsakodnevne aktivnosti 
za to, da krepimo svoje mišice; po 

vsakodnevnih opravkih se odpravimo 
s kolesom, namesto z dvigalom raje 
stecimo po stopnicah. Krepke mišice 
izboljšajo naše počutje. Izkoristimo 
blagodejne učinke narave, gibanje v 
naravi deluje sproščujoče in zmanjša 
negativne učinke stresnega življenja.

Gibanje v naravi
Izpostavljenost svetlobi zavre tvorbo 
melatonina, ki povzroča zaspanost. 
Izberimo si tisto rekreacijo, ki je 
primerna za naše zdravstveno stanje 
in ki nam je všeč. Ko čutimo, da smo 
utrujeni, počivajmo. Privoščimo si kratek, 
krepčilen popoldanski dremež. Poiščimo 
v življenju tisto, kar nas osrečuje in 
napolni z energijo.

Če pa utrujenost vztraja ali če se ji 
pridružijo še drugi simptomi, kot so 
bolečine, povišana telesna temperatura, 
hujšanje, zadihanost, je treba poiskati 
zdravniško pomoč. Vzroki za te težave 
so lahko slabokrvnost, pomankanje 
železa, bolezni ščitnice, ledvic, jeter in 
drugo.
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Mnogokrat se sprašujemo, zakaj 
alergijske bolezni sodijo med 
najpogostejše težave v razvitem svetu, 
in vse kaže, da njihova pogostost še 
narašča. Najpomembnejši razlog je 
ozaveščenost, diagnostika in tudi boljša 
dostopnost do zdravljenja.

Ampak zakaj ravno danes? Kaj je bilo 
včasih tako drugače, da takšne mavrice 
alergijskih bolezni niso poznali? Če 
pogledamo samo pršice v hišnem prahu 
(predvsem v posteljah), ki uspevajo v 
prostorih z visoko vlažnostjo in visoko 
temperaturo čez celo leto. Se še 
spomnite pripovedovanja naših babic 
in dedkov, kako so imeli v spalnici 
pozimi mraz, prostore pa so stalno 
prezračevali? Čemu? Takšnih razmer 
alergeni nimajo radi. Danes pa imamo 
ekološke hiše, varčujemo z energijo, 
stalno skrbimo za čistočo in si sami 
ustvarjamo odlične pogoje za uspevanje 

Tistim z obema staršema z alergijo se ta 
obeta s kar 75-odstotno verjetnostjo.

Alergijska bolezen je bolezen imunskega 
sistema, ki se lahko pokaže kjer koli 
v našem telesu. Tudi če se simptomi 
pokažejo na koži, je še vedno vzrok 
imunski sistem. Ni pa vedno vsak 
srbeč izpuščaj, ki traja malo dlje časa, 
alergijska bolezen (lahko pomislimo tudi 
na garje, iritativni kontaktni dermatitis 
ali druge kožne bolezni). Ko prvič 
pridemo v stik z alergeni, pride najprej 
do senzibilizacije, tj. tvorbe protiteles. 
To pomeni, da ko nas prvič piči čebela 
oziroma prvič vzamemo določeno 
zdravilo, po navadi še ne more priti 
do alergijskega odziva, saj se imunski 
sistem še nikoli ni srečal s tem strupom, 
nima spomina in se ne zna odzvati. Tisti, 
ki postane alergičen, v telesu namesto 
zaščitnih protiteles naredi protitelesa, 
ki po naslednjem stiku z alergenom 
ustvarijo alergijo. Sproščajo se histamin 
in druge snovi, ki povzročijo različne 
težave: srbenje, pordečitev, otekanje 
sluznic, solzenje, kihanje, lahko pa tudi 
drisko, bruhanje, omotičnost in celo 
dušenje. Če bi mesec po piku čebele 
človeku odvzeli kri ali napravili teste, bi 

ALERGIJA V 
NAJRAZLIČNEJŠIH 
OBLIKAH
Dejstvo je in mimo tega žal ne moremo, da smo si večino alergenov sami prinesli 
domov. Sodobni način življenja, psihična in fizična (pre)obremenjenost, drugačna 
pridelava in predelava hrane ter spremenjene razmere v okolju so nas prisilili v to, 
da se danes širi, lahko bi celo rekli, epidemija alergijskih bolezni. Besedilo: Barbara Mlinarič, mag. farm., Pomurske lekarne

pršic. Prav tako smo v bivališča prinesli 
lončnice – in vemo, kjer je zemlja, so tudi 
plesni. Da o higieni naših dojenčkov in 
otrok niti ne govorimo. Bi lahko rekli, da 
včasih pretiravamo s higieno? Dejstvo 
je, da otroci zaradi okužb ne umirajo 
več. Vendar pa vsak dober ukrep s seboj 
prinese tudi pomanjkljivost – na »oblast« 
so prišle druge bolezni, ki so nadležne, 
niso pa življenjsko ogrožajoče. Imunski 
sistem je narejen tako, da je po rojstvu 
zelo nagnjen k razvoju alergije. Včasih 
je bil ob rojstvu otrok bolj izpostavljen 
umazaniji, kjer so naseljene različne 
bakterije. Z njimi je imunski sistem hitro 
prišel v stik in preklopil z alergije na 
normalen imunski odziv. Tega danes 
v mnogih primerih žal ni več. In zato 
mnogi ljudje, ki so gensko dovzetni za 
alergije, to tudi razvijejo. Otroci, katerih 
eden od staršev ima katero izmed 
alergij, imajo približno 50-odstotno 
verjetnost, da jo bodo razvili tudi sami. 

Alergijska bolezen je bolezen imunskega sistema, ki se lahko 
pokaže kjer koli v našem telesu. 

Prehajanje ene alergijske 
bolezni v druge imenujemo 
alergijski marš.



Otroci, katerih eden od staršev ima katero izmed alergij, imajo 
približno 50-odstotno verjetnost, da jo bodo razvili tudi sami. 

ugotovili, da je alergičen. Težava pa je, 
da je alergijski odziv pravzaprav na neki 
način popolnoma normalen odziv. To 
pomeni, da protitelesa (pozitivni test) še 
ne pomenijo alergije. Prav tako negativni 
testi nimajo stoodstotne napovedne 
vrednosti. Pri določenih alergenih so 
testi slabo občutljivi ali pa postane 
bolnik preobčutljiv in alergičen šele 
pozneje. Rezultat testa velja torej le v 
tistem trenutku. 

Paziti moramo tudi na možnost 
navzkrižne alergije. Pri alergiji na 
cvetni prah ene vrste trav res lahko 
pričakujemo, da se bo alergija pojavila 
tudi na cvetni prah vseh vrst trav in še 
žit povrhu (botanično sorodstvo). Ste 
kdaj pomislili, da bi se ob njej pojavila 
tudi alergija na krompir ali paradižnik? 
A žal je tako, da so navzkrižne alergije 
nepričakovane, tudi simptomi so lahko 
popolnoma drugačni od simptomov 
osnovne alergije. Alergijski rinitis zaradi 
cvetnega prahu in bruhanje, driska ali 
celo dušenje zaradi zaužitega jabolka, 
krompirja ali paradižnika na prvi pogled 
nimajo nič skupnega. Morda pa vendar?

Zanimivo je tudi, da alergija žal ni vedno 
omejena le na del telesa, kjer se je 
pojavila prvič. Prehajanje ene alergijske 
bolezni v druge imenujemo alergijski 

marš. Alergija, ki povzroča prebavne 
težave in je pogosta pri majhnih otrocih, 
lahko preide v kožno alergijo (atopijski 
dermatitis), nato pa še v težave na 
dihalih (alergijski rinitis ali celo astma). 
Tak potek je večkrat mogoče prepoznati 
pri otrocih, redkeje pa pri odraslih.

Alergija ni tako enostavna bolezen, saj 
telo včasih burno reagira na povsem 

naravno snov. Pomembno je zgodnje 
prepoznati simptome in se nanje 
karseda hitro odzvati. V določenih 
primerih je dovolj, da se oglasite v 
lekarni. Lekarniški farmacevti vam 
bomo pomagali pri izbiri ustreznega 
zdravila in uspešnem samozdravljenju. 
Včasih pa je nujen posvet z zdravnikom 
dermatologom ali alergologom.

https://www.mb-lekarne.si/
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Zelo burno obliko alergijskega rinitisa 
spremlja splošno slabo počutje, 
glavoboli, lahko celo bolečine v sklepih. 
Rinitisu se pri 30–40 odstotkih ljudi v 
nekaj letih pridruži še astma, zato je 
potrebno protialergijsko zdravljenje 
rinitisa, da preprečimo alergiji pohod 
navzdol v pljuča.

Vrste alergijskega rinitisa
Ločimo trajni alergijski rinitis, sezonski 
alergijski rinitis, pa tudi trajni rinitis s 
sezonskimi poslabšanji.

Kako potrdimo alergijski rinitis
Prisluhnemo opisu bolnikovih 
težav in že je na mestu odločitev 
za kožne teste alergije, včasih tudi 
dokazovanje alergije z analizo krvi. 
Glede na bolnikovo pripoved usmerimo 
testiranja na alergene, ki jim je 
oseba izpostavljena vse leto, doma 
ali pri delu, ali na sezonsko prisotne 
alergene. Med celoletne alergene 
sodijo pršice in sorodni organizmi, v 
določenih okoliščinah (vlaga, ustrezna 
temperatura) plesni, morda kakšno 
zdravilo. Najbolj znan sezonski alergen je 
cvetni prah različnih rastlin, ki je navzoč 
v sezoni, ko kritična rastlina cvete. 
Najbolj poznan je cvetni prah cvetočih 
dreves zgodaj spomladi in le nekaj 
kasneje različnih trav in žit.

Včasih je za ugotovitev kritičnega 
alergena potrebno natančnejše 
poznavanje biologije, mikrobiologije, 
botanike. Posamič laboratorijsko 
pregledamo tudi sestavo nosnega 
izcedka ali solz. Ovirano prehodnost 
nosu lahko tudi merimo z meritvijo 
pretoka zraka ali pa upora zraku v 
nosnih hodnikih.

Alergeni rinitisa
Vzrok sezonskega rinitisa so od januarja 
do marca pelodi leske in jelše, od marca 
do maja pelodi breze, manj pogosto so 

nos. Poleg tega so skoraj neizogibno 
potrebna še protivnetna pršila 
glukokortikoidov za nosno sluznico, 
ki posredno delujejo protivnetno tudi 
na očesno veznico. Zdravnik posreduje 
navodilo, kako in kolikokrat uporabiti 
lokalno zdravilo za sluznico, enako tudi 
za tablete antihistaminika. V terapijo 
hudega rinitisa lahko vključimo tudi 
tablete s protivnetnim zdravilom proti 
levkotrienom.

Najvišja stopnja terapije je specifična 
imunoterapija, krajše SIT. Ta je v rokah 
specialistov alergologov in predstavlja 
dolgotrajen postopek nekakšnega 
»cepljenja« proti specifičnemu alergenu,
ko z običajno terapijo ne ublažimo težav.
Danes je ta postopek v obliki podkožnih
injekcij in v obliki nanašanja specifičnega
alergena na ustno sluznico. O obojem
bolnika dobro poučimo, napravimo načrt
zanj in postopek izvajamo najmanj
tri leta, zaželeno pa je pet let. V tem
obdobju je bolnik v občasnem stiku
s svojim alergologom, da prilagajata
postopek in ocenjujeta doseženi uspeh
te terapije. Bolniku pomagamo tudi z
napovedjo aktualnih pelodov v zraku,
katerim krajem naj se izogiba v določeni
sezoni. Svetujemo jim tudi izbrana
področja za dopust.

ALERGIJSKI RINITIS 
ALI SENENI NAHOD
Danes ima alergijski rinitis že 20–30 odstotkov prebivalcev. Predstavlja vnetje 
sluznice v nosnem organu, torej tudi v obnosnih votlinah. Bolezen se kaže s 
srbenjem v nosu in očeh, kihanjem, izcedkom iz nosu, slabše prehodnim nosom za 
zrak, tudi pordečelostjo oči, solzenjem in srbenjem v očeh.

Besedilo: prof. dr. Ema Mušič, dr. med., specialistka pulmologije in alergologije

vzrok tudi pelodi vrbe, bresta, platane, 
hrasta in topola. V zgodnjem poletju 
so vzrok rinitisa pelodi trav in žit, v 
zrelem poletju kislice in plevelov, tudi 
ambrozije. V poznem poletju prevzamejo 
vodilno vlogo pleveli in plesni, kar se 
nadaljuje v jesen. Tedaj so v zraku pelodi 
trpotca, navadnega pelina, metlike. Med 
jeseni navzočimi plesnimi so Alternaria, 
Cladosporium, Pullularia in Botrytis.

Navzkrižne alergije 
Alergični na pelode dreves lahko 
razvijejo alergijo v ustih kot srbenje 
in otekanje, če uživajo koščičasto 
sadje, jabolka, hruške, lešnike, orehe, 
kivi, mešanico karija, janež in začimbe. 
Alergični na navadni pelin se alergijsko 
močno odzivajo na zeleno, korenje, 
kamilice, kari, janež, muškat, poper, 
papriko, česen, ingver in kumino. 
Alergični za travne pelode in rž so 
navzkrižno lahko alergični na sojo, 
različne moke, arašide, paradižnik.

Trajni alergijski rinitis povzročajo pršice 
in njim sorodni insekti, med plesnimi pa 
Aspergillus, Penicillium, mucor, Rhizopus 
in Serpula. Celoletni alergeni ob človeku 
so še živalski epiteliji, ki jih ustvarjajo 
mačka, pes, morski prašiček, hrček, zajec, 
konj, ptice, govedo, svinje in glodavci.

Zdravljenje alergijskega rinitisa
Najpomembnejše je izogibanje 
kritičnemu alergenu, ne gre pa tudi 
brez zdravil. Osnovna zdravila so 
antihistaminiki, ki zavirajo delovanje 
histamina, ki se sprošča v sluznicah pri 
alergijskem vnetju tedaj, ko vdihavamo 
alergen. Antihistaminiki so danes 
varna zdravila, tako da se nekatera 
med njimi v lekarni lahko izda kar brez 
zdravnikovega recepta. Pri nas so 
na razpolago loratadin, desloratadin, 
cetirizin, levocetirizin, terfenadin in 
ketotifen, nekateri obstajajo tudi kot 
kapljice za nos in oči ali kot pršila za 

Ločimo trajni alergijski rinitis, 
sezonski alergijski rinitis, pa 
tudi trajni rinitis s sezonskimi 
poslabšanji. 
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Različne raziskave razkrivajo, da 
obstaja povezava med upadom 
glutationa (najmočnejšega telesnega 
antioksidanta) in nekaterimi očesnimi 
obolenji, kot so starostna siva mrena, 
starostna degeneracija mrežnice, 
glavkom in diabetična retinopatija. Pri 
tem ugotavljajo tako sistemski (v krvi) 
kot lokalni (v očesu) upad glutationa. 
Kar lahko pomeni, da za zdravje oči ni 
pomembna le pomoč antioksidantov, 
kot so lutein, zeaksantin in drugi, ki 
očesna tkiva ščitijo lokalno, ampak je 
dobrodošla tudi podpora telesu pri 
sistemskem obvladovanju oksidativnega 
stresa. 

Oksidativni stres nastane, kadar je 
zaradi določenih vzrokov ali dejavnikov 
v telesu več prostih radikalov, kot jih 
lahko telo nevtralizira z antioksidanti. 
Prosti radikali ali tako imenovane 
reaktivne kisikove spojine nastajajo 
kot stranski produkt oziroma odpadni 
material celic. Njihova raven je denimo 
visoka v primeru telesnih vnetij. Njihovo 
nastajanje pa pospešimo med drugim 
tudi z vdihavanjem onesnaženega 
zraka, uživanjem hrane, polne toksinov 

telesne energije. 

Za optimalne rezultate v boju z 
oksidativnim stresom je omenjen 
biokoncentrat dobro uživati vsaj 
tri mesece, 10 ml zjutraj in zvečer. 
Popijemo ga samostojno ali z vodo, 
najbolje pred, lahko pa tudi po obroku.

Več informacij: www.regulat.si,  
info@regulat.si, FB@Regulatpro.

OKREPITE OČI 
– OBVLADAJTE
OKSIDATIVNI STRES
Znano je, da antioksidanta lutein in zeaksantin krepita oči, manj pa je znano, da k 
zdravju oči lahko prispevamo tudi z obvladovanjem oksidativnega stresa. Kako? 
Podpremo nastajanje antioksidanta glutationa. Besedilo: Adriana D.

(konzervansi, barvila, ostanki pesticidov, 
oksidirane maščobe …), nego kože z 
nenaravno kozmetiko, izpostavljanjem 
UV-sevanju in radiaciji, kroničnim 
psihičnim stresom ter premalo počitka 
in spanja.

Oksidativni stres (in s tem pomanjkanje 
antioksidantov) povzroča številne 
poškodbe celic. Slabi delovanje celic 
ter s tem vodi v nastanek raznovrstnih 
obolenj. Med njimi pa niso le omenjene 
težave z očmi, ampak tudi srčno-žilna 
obolenja, vnetja sklepov, avtoimunska 
obolenja, obolenja dihal, oslabljena 
odpornost in druge.

Telo ima svojo sistemsko antioksidativno 
obrambo, ki celice ščiti pred prostimi 
radikali. Ena teh obramb je tudi 
antioksidant glutation. Njegovo 
nastajanje lahko pospešimo na 
popolnoma naraven način, in sicer s 
kaskadno fermentiranimi biokoncentrati 
Dr. Niedermaierja (na primer Regulatpro 
Metabolic). Ti dokazano povečajo tvorbo 
telesnega antioksidanta glutationa za 
400 %. Prav tako izboljšajo delovanje 
jeter in ledvic ter prispevajo k dvigu 

Oksidativni stres (in s tem 
pomanjkanje antioksidantov) 
povzroča številne poškodbe 
celic.
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To prehransko dopolnilo pomaga telesu, da ponovno 
doseže ravnovesje, saj prispeva k uravnavanju  

krvnega sladkorja, krvnega tlaka in delovanja srca.

FORMULA BOOSTERJA:   
14 vrst sadja, zelenjave in svežih orehov  

iz ekološkega kmetovanja.

www.regulat.si Na voljo v trgovinah Sanolabor, lekarnah in trgovinah s prehranskimi dopolnili.
Distributer: Eurosolar d.o.o. 

Energijski booster
Regulatpro®Metabolic

ŠPORTNIKI

ŠTUDENTI

REKREATIVCI

100% ORGANSKA / 100% NARAVNA / 100% ZELENJAVA

https://www.regulat.si
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Alergijski konjunktivitis je vnetje veznice, 
ki nastane kot posledica alergijske 
reakcije telesa na določeno snov, ki je za 
nas alergen, na primer cvetni prah. Veke 
so z notranje strani pokrite z membrano, 
ki jo imenujemo veznica in pokriva 
tudi zrklo vse do roženice. Veznica je 
zelo občutljiva na draženje z alergeni 
posebej v času sezonskega senenega 
nahoda. Alergijski konjunktivitis je 
prisoten pri od 10 do 20 odstotkih vse 
populacije, najbolj pa so prizadeti otroci 
in mladostniki.

Kakšne vrste alergijskega 
konjunktivitisa poznamo
Obstajata dve glavni obliki alergijskega 
konjunktivitisa, in sicer akutni in kronični.
Akutni je kratkotrajno bolezensko stanje, 
ki se najpogosteje pojavlja v sezoni 
alergij, torej najpogosteje spomladi, 
lahko pa tudi zaradi cvetnega prahu 
določenih rastlin, na katerega je nekdo 
alergičen. Tako ima lahko nekdo najhujše 
težave spomladi, drug pa poleti ali celo 

alergični na nekaj, obramba vašega 
telesa reagira in proizvaja močne 
kemikalije, kot so histamini. Histamin je 
v prvi vrsti odgovoren za solzne, srbeče 
oči in mnogo drugih tipičnih simptomov 
alergije. Ni jasno, zakaj nekateri ljudje 
razvijejo alergijo, drugi pa ne. Simptomi 
se lahko začnejo pri kateri koli starosti, 
vendar so otroci in mladi odrasli bolj 
dovzetni za alergije. Najpogostejši 
alergeni so na voljo prosto v našem 
okolju. Oči so seveda zelo podvržene 
pogostim alergijskim reakcijam 
zaradi stalne izpostavljenosti okolju. 
Očesni simptomi so lahko posledica 
neposrednega stika alergena z veko 
ali veznico ali pa je lahko posledica 
večje alergijske reakcije, kot na primer 
pri senenem nahodu. Tudi uporaba 
nekaterih kapljic za oči z zdravili ali 
raztopine za leče lahko povzročijo 
alergijski konjunktivitis.

Alergeni, ki najpogosteje povzročijo 
simptome na očeh, so:
• cvetni prah dreves, trav in plevela,
• hišni prah,
• plesni,
• dlaka živali in perje.

RDEČE, SRBEČE 
OČI – ALERGIJSKI 
KONJUNKTIVITIS
Če ste vi ali samo vaše oči izpostavljeni neki snovi, kot na primer cvetnemu prahu, 
lahko oči postanejo rdeče, srbeče in se močno solzijo. To se zgodi samo, če imate 
alergijski konjunktivitis. Besedilo: Marija Ana Schwarzbartl Pfeifer, dr. med., Očesni kirurški center dr. Pfeifer

jeseni. V premeru akutnega alergijskega 
konjunktivitisa veke nenadoma zatečejo, 
srbijo, oči nas pečejo, so rdeče in se 
obilno solzijo. Pogosto te težave 
spremlja še nadležno smrkanje iz nosu.
Pri kroničnem alergijskem 
konjunktivitisu, ki je mnogo manj pogost, 
se pekoče oči, srbenje in občutljivost na 
svetlobo pojavljajo celo leto. To vrsto se 
lahko hitro zamenja s suhim očesom ali 
ne alergijskim konjunktivitisom, včasih 
celo s psihosomatskimi težavami. Vnetja 
je razmeroma malo, alergeni pa so 
običajno snovi, s katerimi smo stalno v 
stiku: prah, hrana, perje …

Kaj povzroča alergijski konjunktivitis
Telo se z obrambno reakcijo bori 
proti alergenom. Alergeni so snovi, ki 
povzročajo alergijske reakcije. To je v 
bistvu obrambna reakcija telesa na 
tujo snov v telesu. Alergija je reakcija 
telesa v smislu imunskega obrambnega 
sistema na snov, ki jo telo prepozna 
kot »tujo« in se je želi znebiti. Ko ste 

Zdravnik oftalmolog s pregledom oči pod biomikroskopom in 
natančnim pogovorom o morebitnih drugih alergijah ali pojavom 
le-teh v družini ter natančno anamnezo pogosto lahko že 
postavi diagnozo. 

Veke so z notranje strani 
pokrite z membrano, ki jo 
imenujemo veznica in pokriva 
tudi zrklo vse do roženice. 
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Alergijski konjunktivitis je vnetje veznice, ki nastane kot 
posledica alergijske reakcije telesa na določeno snov, ki je za nas 
alergen, na primer cvetni prah. 

Nujno je vlaženje očesa z 
umetnimi solzami pri blagih 
oblikah, kapljice za lokalno 
zmanjšanje vnetja na očeh, 
vasokonstriktorne kapljice, ki 
skrčijo žile na veznici, vendar 
se te lahko uporabljajo zelo 
kratkotrajno. 

Kdo je bolj dovzeten za pojav 
alergijskega konjunktivitisa
Ljudje, ki imajo alergije, v večjem 
odstotku razvijejo tudi alergijski 
konjunktivitis. Pojavlja se torej v od 10 
do 20 odstotkih populacije. Pogosteje 
se pojavlja v določenih družinah. Če 
imate nagnjenje k alergijam in živite v 
okolju, kjer je veliko alergenov, je večja 
možnost, da zbolite za alergijskim 
konjunktivitisom. 

Kako postavimo diagnozo 
alergijskega konjunktivitisa
Zdravnik oftalmolog s pregledom oči 
pod biomikroskopom in natančnim 
pogovorom o morebitnih drugih alergijah 
ali pojavom le-teh v družini ter natančno 
anamnezo pogosto lahko že postavi 
diagnozo. Rdečica na belem delu očesa, 
torej na veznici, in številne majhne 
izboklinice na notranjih straneh vek so 
vidni znaki alergijskega konjunktivitisa.

Včasih so potrebna dodatna 
testiranja:
• Kožni testi na alergene, kjer v kožo

najpogosteje na podlakti z iglico
nanesemo določene alergene in
proučimo odziv telesa, ki se lahko
kaže v rdečici ali otekanju kože okoli
alergena.

• Krvni test se izvaja redkeje, z njim
ugotovimo, ali vaše telo proizvaja
proteine (protitelesa), da se zaščiti
pred specifičnimi alergeni, kot so
plesni ali prah.

• Postrganje veznice z odvzemom celic
vaše veznice lahko prikaže prisotnost
eozinofilcev. Eozinofilci so bele krvne
celice, ki se aktivirajo, če imate alergije.

Kako zdravimo alergijski 
konjunktivitis
Veliko lahko storimo kar sami s 
pravilnim načinom življenja. Da se 
minimalizira izpostavljenost alergenom, 
zaprite okna in ne zračite stanovanja v 
času, ko je prisotna velika koncentracija 
alergenov v zraku, če imate možnost, 
se v času cvetenja tiste rastline, 
na katere cvetni prah ste alergični, 
preselite v drugo okolje, v stanovanju 
naj bo čim manj prahu, uporabljajte 
notranje čistilce zraka, izogibajte 
se barvam, parfumom, kemikalijam 
za lase in drugim alergenom, ne 
drgnite si oči, čeprav vas srbijo, veke 
si hladite s hladnimi obkladki, ki bodo 
zmanjšali vnetje in ublažili srbenje. 
Če to ne pomaga, je potrebna pomoč 
zdravil: antihistaminiki, ki zmanjšajo 
sproščanje histamina ali blokirajo 
njegovo izločanje, samo vlaženje očesa 
z umetnimi solzami pri blagih oblikah, 
kapljice za lokalno zmanjšanje vnetja 
na očeh, vasokonstriktorne kapljice, 
ki skrčijo žile na veznici, vendar se te 
lahko uporabljajo zelo kratkotrajno, 
stabilizatorji mastocitov, da je vnetne 
reakcije manj, steroidne kapljice samo 

v zelo resnih primerih, kombinacije 
različnih sestavov in v kapljicah.

Kako lahko preprečimo nastanek 
alergijskega konjunktivitisa
Popolno izogibanje alergenom oziroma 
snovem v okolju, ki povzročajo alergijski 
konjunktivitis, je zelo težko. Najlažje je, 
da se izogibamo ali čim bolj zmanjšamo 
izpostavljenost alergenom nas samih. 
Če vemo, na kaj smo alergični, se temu 
izogibajmo. Ne hodimo na sprehode, ko 
je v zraku ravno tisti cvetni prah ali kaj, 
na kar smo alergični. Ne imejmo živali z 
dlako kot domačo žival, če smo alergični 
na dlako. Ne imejmo v stanovanju 
preprog, veliko omar in polic, na katerih 
se nabira prah, če smo alergični na 
prah. Kupimo si vzglavnik iz umetnih 
materialov, če smo alergični na perje. 
Ugotovimo, kaj nam škodi in kaj koristi, 
ter se tega držimo in upoštevajmo. 
Pogovorimo se z drugimi, ki imajo iste 
težave, in ugotovili bomo morda še kaj 
novega, čemur se je bolje izogibati, in 
kaj lahko počnemo, da bodo simptomi 
čim blažji in življenje čim lažje kljub 
alergijskemu konjunktivitisu.

https://www.pharmaclassic.com
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Vzroki ekstrinzičnega alergijskega 
bronhioloalveolitisa (EABA)
Slednje vdihavamo, z njimi se seznani 
naš imunski sistem, ki se odzove s 
proizvodnjo protiteles precipitinov 
in z vzburljivostjo imunsko odzivnih 
limfocitov. Pri ponovnem vdihavanju 
antigena se razvije vnetje pljučnih 
mešičkov, ki povzroča hude motnje 
dihanja in splošne znake, ki so podobni 
gripi. Aktivnosti precipitinov iz krožeče 
krvi in limfocitna razpoznava antigena 
povzročita burno imunološko vnetje 
ostenja alveolov, kar se razvije 6-8 ur po 
ponovnem vdihavanju antigena. Nastane 
burna bolezen z dušenjem, suhim 
kašljem, povišano telesno temperaturo 
in mrzlico. Taka je akutna oblika EABA. 
Če se to ponavlja večkrat, postane 
vnetje v pljučih kronično. Posledica pa 
je otrdevanje in neelastičnost pljučnih 
mešičkov ter njihovo brazgotinjenje – 
fibroza pljuč. To predstavlja kronični 
EABA. Razvije se pri osebah, ki niso 
imele odkritega vzroka akutnih pojavov 
bolezni in so škodljivo snov vdihavale 
kar naprej.

Poznanih je vedno več vzrokov za EABA, 
pa tudi rizičnih poklicev za to bolezen. 
Vse več znanja in zgodnja misel na 

sčasoma odpovedala pljučna funkcija. 
V tem sestavku želim predstaviti 
pogostejše in tudi manj znane vzroke 
bolezni ter izvore v poklicih.

ALERGIJSKI 
BRONHIOLOALVEOLITIS
Bolezen poznamo že nad 30 let. Označuje jo preobčutljivostno (alergijsko) vnetje 
ostenja pljučnih mešičkov (alveolov) in najmanjših bronhiolov. Proces se razlikuje od 
alergije na cvetni prah, pršice in druge alergene, povzročajo pa ga zelo raznovrstne 
organske snovi, ki jih imenujemo antigeni. Besedilo: prof. dr. Ema Mušič, dr. med., specialistka pulmologije in alergologije

tako dogajanje v pljučih omogočata 
bolezen razpoznati v akutni obliki. Ko 
antigen odpravimo, se mu izogibamo in 
preprečimo kronično obliko, v kateri bi 

Poznanih je vedno več vzrokov 
za EABA, pa tudi rizičnih 
poklicev za to bolezen. 

Tabela 1: Pogostejši vzroki EABA
Antigen Izvor Bolezen

Termofilne bakterije 

Micropolyspora faeni Vlažno seno Farmarska pljuča

Thermoactinomyces 
species

Kompost za gojenje gob
Topli rezervoarji vode

EABA gojilcev gob, vrtnarjev
EABA klimatskih naprav, inšta-
lacij

Netermofilne bakterije

Bacillus subtilis Voda, pralni praški EABA peric

Bacillus cereus Detergenti Pljuča peric

Plesni

Aspergillus sp. Vlažno seno, voda Farmarska pljuča

Cladosporium sphaeros-
permum

Vlažne stene EABA vlažnih hiš 

Penicillium casei, P. roque-
forti

Sir Pljuča delavcev v sirarnah

Amebe

Naegleria gruberi Okužena voda Vodnjaki, hišni vodometi, klimat-
ske naprave

Acanthamoeba polyphaga Okužena voda Klimatske naprave, stoječa voda, 
vlažilci

Živalski proteini

Ptičji proteini Ptičji iztrebki, perje Pljuča rejcev golobov, papig, 
kanarčkov, perutninarjev

Urin, serum, dlake Glodavci - hišni ljubljenci, tudi 
okolja, kjer so miši, podgane

EABA zaradi glodavcev

Kemikalije

Toluen diisocianat (TDI) Barve, laki, spreji, prevleke, 
umetno usnje, elastična vlakna, 
izolacijski materiali, deli avto-
mobilov

EABA tekstilcev, papirničarjev, 
delavcev v industriji plastike, 
lepil, kemikalij

Difenilmetan diisocianat 
(MDI)

Poliuretanske pene, spreji, lepila, 
prevleke, laki

EABA v čevljarski industriji 

Trimelitični anhidrid Plastika, barve EABA tekstilcev, plastikov,

Pyrethrum Pesticid EABA dezinfektorjev  

Bakrov sulfat Tako imenovana bordojska 
mešanica

Pljuča vinogradnikov, kletarjev
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Osnovni ukrep je izogibanje 
alergenu, kar je v akutni obliki 
dovolj. 

EABA povzročajo mikroorganizmi, proteini in kemikalije v 
vdihanem zraku, pa tudi snovi, ki po krvi prispejo v pljuča, na 
primer zdravila. 

Aktivnosti precipitinov iz 
krožeče krvi in limfocitna 
razpoznava antigena 
povzročita burno imunološko 
vnetje ostenja alveolov, kar se 
razvije 6-8 ur po ponovnem 
vdihavanju antigena.

Vzročne snovi – kje se nahajajo
EABA povzročajo mikroorganizmi, 
proteini in kemikalije v vdihanem zraku, 
pa tudi snovi, ki po krvi prispejo v pljuča, 
na primer zdravila. Vzročna snov mora 
imeti lastnosti antigena, ki je sposoben 
senzibilizirati, to je vzburiti, imunski 
sistem k tvorbi protiteles (precipitinov) 
in aktivirati procese celične (limfocitne) 
imunosti, kar sproži alveolitis ob 
ponovnem vdihavanju kritične snovi.

Obstaja še cela vrsta vzrokov, ki se 
pojavljajo v vdihanem zraku, vendar 

termofilne bakterije v različnih poklicih 
in bivalnih okoljih ter pri hobijih.
 
Kako potrdimo diagnozo
Zgovorna je pripoved bolnika o 
težavah v dihalih, ki se ponavljajo 
po določenem delu ali v določenem 
okolju. Z osluškovanjem pljuč sliši 
zdravnik nenormalne pokajoče zvoke, 
kar je značilno za bolezni pljučnega 
parenhima. Z RTG-slikanjem se prikažejo 
razširitve alveolnih sten, to je pljučnega 
intersticija. Danes je ustrezna slikovna 
metoda HRCT, ki jo naroči pulmolog ob 
sumu take bolezni. Opravimo tudi širše 
teste pljučne funkcije. V krvi določamo 
posebna protitelesa – precipitine proti 
kritičnemu alergenu.
 
Zdravljenje EABA
Osnovni ukrep je izogibanje alergenu, 
kar je v akutni obliki dovolj. V 
subakutni in kronični obliki zdravimo 
z glukokortikoidi še aktivna vnetna 
področja, ki jih še ni zajela fibroza.

Tabela 2: Manj pogosti vzroki – različen prah, kemikalije, zdravila
Vzrok Izvor

Prah školjčnih lupin Predelovanje školjk

Prah slame Plesnive slamnate strehe

Kavin prah Pražarne kave

Obruski, opilki nohtov, stopal Nega stopal in nohtov

Mikroorganizmi v stoječi vodi Vodometi v prostorih, avlah

Bakrov sulfat Vinogradništvo

Natrijev dizobenzensulfat Kromatografija

Izocianati Industrija umetnih mas, lakov

Soli ftalne in trimelitne kisline Industrija umetnih snovi

Amiodaron Antiaritmik pri aritmijah srca

Nitrofurantoin Uroantiseptik pri vnetjih sečil

Soli zlata Antirevmatik pri vnetnem revmatizmu

taki primeri vzrokov za EABA zares 
niso pogosti. Pri delu v lesni industriji 
so antigen večkrat plesni kot sam 
lesni prah, na primer prah sekvoje, 
mahagonija, cedre in borovcev. Kronični 
EABA mizarjev pa ni prav redek pojav. 
Mlinarjem in pekom so vzročni antigen 
lahko žužki v žitu. Mešanice živalske 
hrane, zlasti s primesmi soje, so možen 
vzrok. Zmleta paprika je možen antigen 
pri pakiranju ali pri kuharjih. Med 
zdravili so možen vzrok še kaptopril, 
perindopril (v zdravljenju hipertenzije), 
busulfan, bleomycin in nekateri drugi 
citostatiki. Zdravilo karbamazepin proti 
epilepsiji je že poznan vzrok. Opažen 
vzrok je bil tudi že silikon kot sestavina 
plastičnih implantatov. Zobotehniki 
lahko zbolijo za EABA zaradi vdihavanja 
prahu akrilatov in keramičarji zaradi 
cirkonija. V splošnem pa je znano, da so 
najpogostejši antigeni različne plesni in 
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Zanesljivo vemo, da je dovzetnost za 
okužbe povečana pri osebah s slabše 
delujočim imunskim sistemom. Naše 
zdravje je torej odvisno tudi od dobro 
delujočega imunskega sistema. Prav 
tako vemo, da je naloga imunskega 
sistema preprečiti okužbe, onesposobiti 
vsiljivce in izločiti škodljive snovi iz 
telesa.

Kako vemo, da gre za prehlad
Prehlad je najpogostejša okužba v vseh 
starostnih obdobjih. Odrasla oseba za 
prehladom povprečno zboli od tri- do 
petkrat letno, otroci pa še pogosteje. 
Povzroča ga lahko preko 200 različnih 
virusov.

Okužba se prenaša z vdihavanjem 
drobnih kapljic v zraku potem, ko 
obolela oseba kihne ali zakašlja, lahko 
pa tudi z dotikanjem okuženih površin in 
prenosom v usta ali nos. Okužba se hitro 
širi v zaprtih kolektivih. Družinski člani 

Prehlad običajno traja sedem dni, 
simptomi so najintenzivnejši med 
drugim in četrtim dnevom bolezni. Nato 
postopoma izzvenijo. Pri 25 % bolnikov 
ostane trdovraten kašelj, ki lahko traja 
še več tednov.

Kako lahko pomagamo našemu 
imunskemu sistemu? 
Kot najbolj ključne za delovanje 
imunskega sistema so navedli vitamine 
A, C in D, cink, selen in omega-3 
maščobne kisline.

Vitamin A (pravzaprav njegov presnovek 
– retinolna kislina) je z imunološkega
vidika nujen za ohranjanje barierne
vloge kože in sluznic. Dnevna potreba
po vitaminu A znaša 3000 IE. Zaradi
možnega teratogenega učinka pozor
pri nosečnicah – ženske v rodni dobi ne
smejo preseči 6000 IE dnevno.
Vitamin C je med ljudmi najbolj znan
imunski vitamin. Pomemben je za
delovanje pljuč, za razvoj in aktivnost
vseh obrambnih celic ne glede na
njihovo nalogo, protimikrobni učinek,
regeneracijo vitamina E, antioksidativni
učinek. V kliničnih študijah za
imunološki učinek omenjajo odmerek
1–2 g. Če želimo vitamin C polno
izkoristiti, je treba količino vitamina C
zaradi zmožnosti resorpcije razdeliti
na več odmerkov. Iz tega razloga je
primernejše uživanje vitamina C s
počasnim sproščanjem. Pomemben
je še podatek, da vitamin C v vročih
pogojih razpada, tako da ga raje užijmo
s toplimi kot vročimi napitki.

 Vitamin D imenujemo tudi sončni 
vitamin. Znano je, da vpliv sonca 
ugodno deluje na naš imunski 
sistem, saj povzroča njegovo sintezo 
v koži, ampak pozor, le če je tega 
izpostavljanja nekaj minut na dan. 
Prekomerno izpostavljanje deluje ravno 

VIRUSI IN VIROZE SE 
ŠE NISO POSLOVILI
Medtem ko so bila prehladna obolenja predvsem zgornjih dihalnih poti do nedavnega 
le sezonska, so s pojavom novega virusa iz skupine koronavirusov postala obolenja 
zgornjih ter žal tudi spodnjih dihalnih poti močno prisotna čez celo leto in 
neprimerno bolj nevarna. Besedilo: Maja Kolšek Šušteršič, dr. med., spec. druž. med.

običajno zbolevajo v razmiku od enega 
do petih dni.

Diagnozo običajno postavimo s 
kliničnim pregledom, zdravimo pa 
le simptomatsko, torej z lajšanjem 
motečih simptomov. Med simptomi so 
najizrazitejši izcedek iz nosu, zamašen 
nos, kihanje, praskajoče in pekoče 
bolečine v žrelu, solzenje oči, suh kašelj, 
lahko tudi blago povišana telesna 
temperatura in blag glavobol.

Zdravljenje prehlada
Pri zdravljenju sta pomembna počitek 
in dobra hidracija, pomagamo si lahko z 
grgranjem tople slane vode, izpiranjem 
nosu s fiziološko raztopino, inhalacijami 
ter uporabo nosnih dekongestivov.
Gre za benigno stanje, ki mine samo od 
sebe, redko pa se zaplete, na primer z 
vnetjem sinusov ali srednjega ušesa, 
akutnim poslabšanjem astme ali okužbo 
spodnjih dihal.

Okužba se prenaša z vdihavanjem drobnih kapljic v zraku potem, 
ko obolela oseba kihne ali zakašlja, lahko pa tudi z dotikanjem 
okuženih površin in prenosom v usta ali nos. 



Prehlad je 
najpogostejša 
okužba 
v vseh 
starostnih 
obdobjih. 

nasprotno, toda o tem mogoče kdaj 
drugič … Večina starejših, predvsem 
žensk, ga načeloma že uživa v 
postmenopavzi zaradi preprečevanja 
osteoporoze, kar je sicer drugo 
področje, a je vseeno pomembno 
poudariti, saj tako obenem skrbimo 
tudi za imunski sistem. Po raziskavah 
v Evropi je naša preskrbljenost z 
vitaminom D pod najnižjo želeno 
mejo, zadnji dve leti se to predvsem 
zaradi covida-19korenito spreminja. 
Ugotavljajo, da se pri prenizkih 
koncentracijah vitamina D možnost 
okužbe zgornjih dihalnih poti poveča 
kar za dvakrat. Priporočila za dnevni 
vnos so različna, od 1000 do 2000 
IE, zasledimo tudi višje odmerke. Prav 
zaradi omenjene epidemije so določena 
priporočila mogoče celo pretirana. 
Vsekakor je zimski čas v Evropi tisti, ki 
ne zagotavlja primernega nastajanja 
vitamina D v naši koži, zato ga je treba 
dovajati. Prednost ima vsakodnevno 
uživanje pred tedenskim uživanjem 
visokih odmerkov naenkrat, vedno pa s 
hrano, ki vsebuje maščobe.

Cink je mineral z največ različnimi vplivi 
na imunski sistem. Najpomembnejša 
je njegova vloga pri dozorevanju, 
specializaciji in aktivnosti številnih 
različnih obrambnih celic. Brez cinka 

saj se nahaja predvsem v morskih 
hrani, ki pa jo iz ekološkega, finančnega 
in toksikološkega razloga uživamo 
premalo ali sploh ne. Predlagan dnevni 
odmerek je 50 do 100 mikrogramov, 
zaradi optimalnega vnosa v telo prav 
tako pol ure pred ali tri ure po hrani in 
ne skupaj z vitaminom C.

Omega-3 maščobne kisline so že 
vsaj nekaj desetletij znane po svoji 
pomembni vlogi pri avtoimunskih 
obolenjih, prekomerno odzivni 
imunski sistem umirjajo in tako lažje 
obvladujemo bolezen. 

naša obramba ne bi zmagovala. 
Priporočljiv odmerek je 15 miligramov 
na dan, zaradi otežene resorpcije je 
pomembno, da ga zaužijemo na prazen 
želodec pol ure pred ali tri ure po jedi.
Selen je mineral s pomembno 
antioksidantno dejavnostjo. Sam sicer ni 
antioksidant, je pa ključni mineral v 25 
antioksidativnih encimih, ki skrbijo za 
delovanje imunskih celic. Pomanjkanje 
lahko vodi v okužbo in izzove razvoj 
avtoimunskih bolezni. V raziskavah 
ugotavljajo tudi, da ob pomanjkanju 
selena virusi lažje mutirajo in povečajo 
svojo patogenost. Pravzaprav težko 
zaužijemo zadostno količino selena, 

https://www.lekarnar.com/izdelki/strepfen-pastile
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Kakšni so simptomi
Simptomi se lahko pojavijo v različnih 
oblikah in se razlikujejo od osebe do 
osebe. Lahko je prisotnih več različnih 
stanj hkrati. Najpogostejši kazalniki so 
lahko:
• suha koža po celem telesu;
• srbenje je močno in bolj kot ne vedno 

prisotno;
• ponavljajo se vnetja kože;
• koža je pordela;
• lahko se delajo mehurji;
• rdeča območja lahko tudi rosijo;
• značilna sta videz in razporeditev 

kožnih sprememb;
• lahko se naredijo tudi bunčice;
• zaradi praskanja je koža lahko 

odebeljena in hrapava.

Kaj so možni poslabševalci
• nekatera živila,
• živali,
• pršice in inhalatorni alergeni (cvetni 

prah ...),
• atopije (astma, seneni nahod,  

alergije …),
• hladen in suh zrak v zimskem času,
• slabši imunski sistem v času drugih 

obolenj (prehlad, gripa, vnetje ušes, 
okužbe …),

• stik z dišavami, mili, losjoni in drugimi 
dražečimi kemikalijami,

• mehčalec, neustrezen pralni prašek,
• nebombažna oblačila in drugi dražeči 

materiali (pliš, lateks, filc, volna, 
elastan ...),

• temna oblačila (črna, rjava, rdeča, 
modra ...),

• kreda, pesek, silikon ...,
• različne kovine,
• stres,
• preveč vroče ali preveč hladno 

ozračje, tudi nenadne spremembe 
temperature,

• potenje,
• fizična aktivnost,
• plesen,
• močno sonce.

ATOPIJSKI DERMATITIS – 
POTREBUJE VELIKO NEGE
ATOPIJSKI DERMATITIS (AD) je kronična, ponavljajoča se, močno srbeča kožna 
bolezen. Združuje ATOPIJO, ki je neobičajen odgovor na običajne snovi iz okolja, in 
DERMATITIS, ki pomeni vnetje kože. Gre za eno najpogostejših kožnih boleznih v 
današnjem času, ki se večinoma pojavlja pri otrocih (15–20 odstotkov), lahko pa tudi 
pri odraslih (trije odstotki). Ta odstotek se v zadnjih letih vztrajno povišuje.

Besedilo: prim. Vlasta Dragoš, dr. med, specialistka dermatovenerologije

Prizadeta področja po telesu
Simptomi se lahko pojavijo v različnih 
oblikah in se razlikujejo od osebe do 
osebe. Za določeno starostno obdobje je 
tipično prizadet določen del telesa:

Dojenčki Majhni 
otroci

Starejši 
otroci in 

mladostniki
Odrasli

Obraz 
(predvsem 
lica), lahko 
se širi na 
zgornji 
del trupa 
in iztezne 
dele 
okončin.

Gležnji, 
zapestja, 
lahko 
se širi 
tudi po 
izteznih 
delih 
okončin, 
tudi po 
prstih 
rok in 
nog.

Pregibi 
sklepov 
(komolčne 
in kolenske 
jame), tudi 
hrbtna stran 
rok, nog in 
prstov.

Poleg mest, 
značilnih 
za starejše 
otroke in 
mladostnike, 
še vrat, veke 
in obraz.

Simptomi se lahko pojavijo v različnih oblikah in se razlikujejo od 
osebe do osebe. 

Zdravljenje je izredno 
zahtevno, dolgotrajno in 
prilagojeno posamezniku. 
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Ustrezna in redna nega, ki jo vsakodnevno izvajamo doma, je 
ključnega pomena. 

Vzroki za atopijski dermatitis
Še vedno ni čisto jasno, zakaj do izbruha 
atopijskega dermatitisa pride in kako ga 
preprečiti ali se ga znebiti. Je pa znano, 
da na pojavnost vpliva več dejavnikov.

Ko govorimo o atopijskem dermatitisu, 
govorimo o motnji kožne pregrade. 
Gre za to, da sta zaščita in vlaženje 
kože oslabljena, zaradi česar prihaja do 
zgoraj naštetih težav, koža je posledično 
bolj suha, poškodovana in veliko bolj 
dovzetna za okužbe.

Na pojav atopijskega dermatitisa 
pomembno vpliva tudi dednost, in 
sicer je zelo pogosto, da ima nekdo v 
družini tudi katero od atopij (atopijski 
dermatitis, alergije, astma, seneni 
nahod). Ključen je torej genski faktor.

Potem je tukaj še stafilokok, bakterija, 
ki jo najdemo praktično povsod. Pri 
atopikih je te bakterije na koži več, kar 
pripomore k poslabšanju stanja kože. 
Vse bolj se izpostavlja tudi pomen 
prehrane in ne gre izključiti vpliva stresa 
ter pomanjkanja spanja.

Lahko pa se zgodi, da ni vzrok nič od 
tega, ampak se atopijski dermatitis 
enostavno pojavi. Pomembno je, da 
znakov ne ignoriramo, ampak se raje 
izogibamo poslabševalcem in poiščemo 
zase ustrezno terapijo, pristop k 
zdravljenju.

Načini zdravljenja
Zdravljenje je izredno zahtevno, 
dolgotrajno in prilagojeno posamezniku. 
Praksa v našem zdravstvenem 
sistemu so alergološki testi in 
pregled pri dermatologu, mazanje z 
negovalno kremo in dodatna mazila ali 
antihistaminiki, ki v določenih primerih 
pomagajo pri srbenju in hitrejšem 
celjenju kože.

Za zdravljenje zdravniki predpisujejo 
oziroma svetujejo
• negovalna, hladilna mazila – vlažijo

in hladijo kožo (krema na vodni osnovi,
krema na oljni osnovi …);

• antiseptiki – uničujejo
mikroorganizme, ščitijo pred okužbo
(Octenisan …);

• antihistaminiki – proti srbenju
(Fenistil, Claritine, Zyrtec, Aerius …);

• protivnetna mazila
(imunomodulatorji) – zmanjšujejo
vnetje kože in preprečujejo
poslabšanje (Elidel, Protopic …);

• antibiotična mazila – zdravijo okužbe
kože (Fucidin, Garamycin …);

• lokalni kortikosteroidi – blažijo
vnetja, tanjšajo odebeljeno kožo
(zmerni – Afloderm, Locoidon; močni –
Elocom, Advantan, Kuterid, Diprosone);

• sistemsko zdravljenje –
Ciklosporin, Metotreksat (sistemski
imunomodulator), biološka zdravila …

Ustrezna in redna nega, ki jo 
vsakodnevno izvajamo doma, je 
ključnega pomena. S tem namreč 
lahko občutno izboljšamo stanje kože, 
zmanjšamo možnosti za dodatne okužbe 
in si olajšamo vsakdanje življenje.

Dejstvo pa je, da so zdravniki precej 
omejeni s sredstvi za pomoč. Za 
dolgoročno uspešnejše blaženje 
simptomov atopijskega dermatitisa je 
treba upoštevati več dejavnikov.
Ključnega pomena je zato celostni 
pristop k zdravljenju. Da se poišče in 
izloči poslabševalce, da se izvaja redno 
in ustrezno nego kože in da se okrepi 
imunski sistem (zdrava, kakovostna 
prehrana in dodatki k prehrani).

Kdaj k zdravniku
Poleg atopijskega dermatitisa se 
lahko pojavijo dodatne težave na koži, 
sami boste po določenem času znali 
prepoznati, kdaj je nekaj del atopijskega 
dermatitisa in kdaj gre za nekaj drugega.
Obiščite zdravnika, ko:
• se atopijski dermatitis ne izboljša kljub

redni in ustrezni negi;
• se simptomi občutno poslabšajo in

zdravljenje ne deluje;
• se pojavijo znaki okužbe (vročina,

bolečina, rdečina …);
• in ko imate občutek, da stanja ne

obvladujete več doma.

Možne dolgotrajne posledice
• brazgotine,
• razbarvana koža,
• stranski učinki od neustrezne uporabe

določenih mazil,
• posledice nerednega spanja,
• vpliv na samopodobo in druge

psihološke posledice.

Uporabna dejstva
• Koža potrebuje štiri tedne, da se

obnovi sama od sebe.
• V (vsaj) 25 odstotkih so laboratorijski

testi na določen alergen napačni!
• Atopijski dermatitis se pogosto

pojavlja hkrati z astmo ali alergijami.
Alergije in astma ne povzročajo
atopijskega dermatitisa in prav tako
atopijski dermatitis ni vzrok za alergije
ali astmo.

• Pogosto tuširanje oziroma kopanje
je sicer priporočljivo, ker se zmanjša
možnost okužbe kože, vendar pa ne
smejo to biti dolge in vroče kopeli.

• Kremo po kopanju je nujno uporabiti,
še ko je koža vlažna, torej čim prej (v
treh minutah), da se ne izsuši.

• Nohti naj bodo kratko pristriženi,
nekateri otrokom dajo tudi rokavice.
Če se odločite za rokavice, uporabite
take na prste, preostale vrste namreč
dokazano lahko povzročijo težave v
pravilnem gibanju dlani.

• Ko je čas dolgih rokavov, se priporoča
mazanje z negovalno kremo dvakrat
na dan, ko je čas za kratke, pa enkrat
na dan, kadar je koža atopikov zdrava.
Ko ni, pa večkrat.

• Nosite bombažna oblačila svetlih barv.
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»Ženske drugače sprejemamo bolezen 
kot moški. Spominjam se, kako smo že 
kar nekaj časa nazaj začele govoriti o 
raku dojk, zdaj pa prve korake delamo 
tudi na področju moškega zdravja. 
Želim si, da bi o raku prostate slišalo 
čim več ljudi, pa da bi jih to znanje 
dejansko potrebovalo čim manj,« je po 
zadnjem predavanju v Strunjanu dejala 
predsednica Zveze Irena Ule. Predavanja 
potekajo po vsej Sloveniji na regionalnih 
ali nacionalnih srečanjih Zveze kmetic 
Slovenije.
 
Rak prostate – najpogostejši rak pri 
moških
Rak prostate je najpogostejši rak pri 
moških v Evropi in tudi pri nas. To je 
pretežno bolezen starejših moških 
in zaradi pričakovanega staranja 
prebivalstva bo tudi obolevnost za 
rakom prostate naraščala. Rak prostate 
je eden najbolj ozdravljivih rakov, če je le 
pravočasno diagnosticiran in zdravljen. 
Ker sta poglavitni predispoziciji za to 

oziroma odlašajo z obiskom zdravnika, 
kar lahko pripelje do prepoznega 
odkritja in zdravljenja bolezni. To je še 
posebej pomembno v času covida-19, ko 
je novo odkritih primerov raka prostate 
manj kot pred epidemijo – kar seveda ne 
pomeni, da bolezni ni, le diagnostika je 
zastala.
 
Kako naj ženska moškega spodbudi k 
skrbi za zdravje
Na predavanjih v sklopu projekta 
Ženske – steber (tudi) moškega 
zdravja predavajo zdravniki urologi iz 
regionalnih bolnišnic, ki posebno skrb 
namenjajo razumljivosti podanih sporočil. 
Psihiatrinja prof. dr. Maja Rus Makovec, 
vodja Centra za izvenbolnišnično 
psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične 
klinike Ljubljana, pa udeležencem 
predstavlja komunikacijske veščine 
za motivacijska ravnanja. Poudarja, da 
ženska ni in ne sme biti odgovorna 
za zdravje moškega, lahko pa ga s 
pozitivnim in skrbnim odnosom spodbudi 

ŽENSKE – STEBER 
(TUDI MOŠKEGA) 
ZDRAVJA
Članice Zveze kmetic Slovenije se v zadnjih mesecih udeležujejo predavanj o raku 
prostate, številne spremljajo tudi moški. V okviru projekta Ženske – steber (tudi) 
moškega zdravja namreč zdravniki moške s pomočjo žensk vabijo k preventivnim 
pregledom, ki omogočajo zgodnje odkritje raka prostate. Avtor: Sergeja Širca, Petra Šauperl, Foto: Miran Juršič/Aetas 

bolezen starost in dedna obremenitev, 
na pojavnost težko delujemo 
preventivno. Zato je toliko pomembneje, 
da moški po 50. letu opravlja preglede 
in spregovori o morebitnih težavah na 
področju urološkega zdravja, kamor 
uvrščamo tudi področje spolnosti.

»Polovica moških gre na pregled na 
pobudo ženske«
Kot v splošni populaciji je tudi na 
podeželju zdravje družine največkrat 
v ženskih rokah. Moški se običajno 
s svojim zdravjem manj ukvarjajo in 
le redko pomislijo, da bi bilo lahko z 
njimi kaj narobe. Ženske so pogosto 
pobudnice za obisk zdravnika, tudi ko 
gre za moške preventivne programe. 
Predsednik Društva uroloških bolnikov 
Slovenije Franc Hočevar pravi, da 
preventivni urološki pregled kar 50 
odstotkov moških opravi na pobudo 
ženske. Ker gre za intimno področje 
človekovega telesa in življenja, namreč 
moški pogosto težko poiščejo pomoč 

Irena UleSrečko Rakuša Ivana Korle
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k razmisleku in aktivni skrbi za njegovo 
zdravje. »Odnos med partnerjema pri 
tem ne sme biti okvarjen,« poudarja 
psihiatrinja. Zelo pomembno je, da 
ženska moškemu preventivni pregled 
svetuje, ker jo skrbi zanj, in pri tem 
poudari pomen njegove vloge v ožjem 
in širšem družbenem okolju ter ga ne 
obtožuje, da slabo skrbi zase.

O raku prostate se premalo 
pogovarjamo
Štirih predavanj v sklopu projekta 
Ženske – steber (tudi) moškega zdravja, 
ki so potekala od novembra 2021 do 
konca februarja 2022, se je udeležilo 
nekaj več kot sto žensk in dvanajst 
moških. Odzivi na projekt so zelo 
spodbudni, saj so predavanja vedno 
bolje obiskana. Sicer so izobraževanja o 
zdravju in zdravem življenjskem slogu 
eden prioritetnih ciljev Zveze kmetic 
Slovenije.

»Tema je bila zelo zanimiva, ker se
običajno o raku prostate ne govori
veliko. Vsi mislimo, da smo zdravi,
in šele ko pridemo v leta, začnemo
razmišljati o bolezni. Če nas nekdo
spodbudi k takemu premisleku, je to
gotovo pozitivno. Taka kakovostna
predavanja res pozdravljamo, saj se
v družinah, posebno starejši, o tem
premalo pogovarjamo, čeprav to vedno
bolj potrebujemo in niti ne vemo, da to
pogrešamo,« je dejal udeleženec enega
od predavanj Srečko Rakuša iz Gornje
Radgone.

»Tako predavanje je zelo poučno tudi
za ženske, zato bi takšno druženje
priporočila tudi preostalim članicam
Zveze. Poučno je tudi za vse druge,
predvsem mlajše, da redno hodijo na
preglede, čeprav nimajo teh težav,« je
dejala Ivana Korle iz Trebnjega.

Katera koli oblika raka je 
neozdravljiva.
Zmota. Veliko vrst raka je dandanes 
popolnoma ozdravljivih. Še posebno, 
če je bolezen odkrita v zgodnji fazi in 
se začne čim prej zdraviti. Prej lahko 
rečemo, da so vsi raki ozdravljivi, če 
jih odkrijemo dovolj zgodaj. Več kakor 
polovico bolnikov z rakom popolnoma 
pozdravimo. Seveda lahko rečemo tudi, 
da je kozarec na pol prazen, in govorimo, 
da polovice ne pozdravimo, ampak 
rezultati zdravljenja so vsako leto boljši, 
za kar se vsi skupaj zelo trudimo.

Ljudje, ki zbolijo za rakom, lahko le 
ležijo v postelji in so pasivni.
Zmota. V skladu z zmožnostmi so 
oboleli fizično aktivni. Veliko ljudi, ki zboli 
z rakom, še naprej živi aktivno življenje, 
ki vključuje tako vsakdanja opravila, 
kakor tudi šport. Veliko bolnikov ohranja 
odlično formo, hodi v hribe, na plese 
… Rak nikakor ne pomeni, da bolnik 
lahko le leži v postelji. Bolnike celo 
spodbujamo, da so aktivni. Opažamo pa, 
da so svojci tisti, ki pogosto omejujejo 
bolnika, češ da ne sme delati na vrtu, 
hoditi iz hiše ali podobno. Pomemben 
je pogovor z zdravnikom, v katerem 
običajno razrešimo vse dileme glede 
bolnikove aktivnosti.

Rak je ozdravljiv le, če imaš srečo. 
Zmota. Veliko oblik je – še posebno ob 
pravočasnem odkritju – popolnoma 
ozdravljivih. Preventiva in pravočasno 
odkrivanje sta ključnega pomena. 
Ljudje se premalo zavedajo pomen 
presejalnih programov, kot so SVIT (za 
raka črevesja), ZORA (rak materničnega 
vratu) in DORA (rak dojk). Cilj teh 
programov je odkriti rakavo obolenje 
v zgodnji fazi, ko je ta še ozdravljiv. 
Pogosto slišim, da so ljudje dobili poziv, 
da se udeležijo programa SVIT in vabilo 
vrgli v smeti. Ko pa slišijo, da so nekomu 
s pomočjo tega programa odkrili raka 
in je ozdravel, gredo hitro brskat po 
smeteh, ali je še kje to vabilo, ter se 
programa udeležijo.

Če v širši družini nismo imeli rakavih 
obolenj, potem me rak ne zanima.
Zmota. Dednost je le eden od dejavnikov 
in pripomore k nastanku majhnega 
števila rakavih obolenj. Za večino oblik 
raka ljudje zbolijo zaradi drugih vzrokov, 
kot so škodljivi vplivi okolja, kajenje … 
Tako je zmotno razmišljati, da če nihče v 
družini ni imel raka, ga tudi mi ne bomo 
dobili.

Pljučnega raka dobimo zgolj zaradi 
kajenja.
Zmota. Kajenje je pomemben dejavnik, 
vendar so tu še drugi dejavniki: 
Izpostavljam dednost, onesnaženo 

Irena Ule, predsednica Zveze kmetic 
Slovenije, pa je dodala, da so udeleženci 
na predavanjih o pomenu zgodnjega 
odkrivanja raka prostate najprej 
nezaupljivi in celo rahlo prestrašeni. 
»Po predavanjih pa so polni izključno
pozitivnih vtisov in vsi menijo, da je
znanje zelo pomembno pri reševanju
zdravstvenih težav. Predavanja so zelo
kakovostna, polna nevsiljivih nasvetov,
ki jih lahko upoštevamo tudi pri drugih
težavah. Vesela sem, da se je Zveza
kmetic Slovenije vključila v ta projekt,
ker menim, da je naše podeželje nekoliko
težko ozavestiti na zdravstvenem
področju,« je dejala predsednica Zveze
kmetic Slovenije in se hkrati zahvalila
podporniku projekta podjetju Janssen.

DEJSTVA IN ZMOTE, POVEZANE Z 
RAKOM 

Zdravljenje raka je napornejše kot 
bolezen sama.
Zmota. Seveda ima zdravljenje tudi 
sopojave, a nikakor ne moremo reči, da 
je zdravljenje napornejše kot bolezen 
sama. Trditev izvira iz zgodovine, ko tako 
imenovano »podporno zdravljenje« še ni 
bilo tako razvito in so na primer bolniki, 
ki so dobili kemoterapijo, močno bruhali. 
Dandanes imamo zelo učinkovita zdravila, 
ki to preprečijo. Je pa tudi res, da bolniki 
zdravljenju pogosto pripisujejo težave, ki 
jih to v resnici ne povzroča. Za bolnika 
je lažje, če najde »krivca« v zdravljenju. 
Tak primer je lahko bolnik, pri katerem 
obsevamo področje prsnega koša, njega 
pa bolijo noge. Prej bo bolnik pomislil, da je 
obsevanje krivo, kakor pa na primer težave 
z ožiljem v nogah, ki so pravi razlog. V 
današnjem času je zdravljenje prilagojeno 
bolniku bolj kot kadar koli prej. Če bolnika 
čaka naporno zdravljenje, se pred tem z 
njim pogovorimo, mu razložimo, zakaj je to 
potrebno in bolnik sam pove, ali se strinja 
s predlaganim ali ne.
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delovno okolje, radon v stavbah …  
15–20 % bolnikov s pljučnim rakom 
ni nikoli kadilo. Je pa kajenje dejavnik 
tveganja, ki ga je mogoče preprečiti, 
zato je ozaveščanje o škodljivih 
posledicah kajenja zelo pomembno.

Kemoterapija je telesu škodljiva in je 
le v interesu farmacevtskih družb.
Zmota. Kemoterapija je ena od 
uveljavljenih možnosti za zdravljenje 
raka. Vsako zdravilo pa ima seveda 
tudi stranske učinke. Trditi, da je 
kemoterapija le v interesu farmacevtskih 
družb, je pretirano. Vprašajte človeka, ki 
je zaradi kemoterapije zdrav.

Rak je ozdravljiv, če je odkrit dovolj 
zgodaj. Zato je pomembna preventiva.
Dejstvo. Drži, prej ko je rak odkrit, 
boljše so možnosti ozdravitve. Na tem 
mestu še enkrat poudarjam pomen 
presejalnih programov. Ljudje bi se jih 
morali udeleževati bolj množično, kot se 
jih zdaj.

Sladkor hrani raka in pripomore k 
hitrejši širitvi. 
Zmota. Raziskave presnove na človeških 
organizmih kažejo, da rasti tumorjev 
s povečanim vnosom sladkorjev ne 
pospešimo.

Raka lahko izstradamo.
Zmota. Prej kot raka izstradamo sebe. 
Pri večini bolnikov, ki so zboleli za rakom 
in se zaradi raka zdravijo, se razvijejo 
presnovne spremembe, ki vodijo v 
stresno stanje presnove. Za stresno 
presnovo so značilni tudi procesi, pri 
katerih se tvori glukoza iz beljakovinskih 
in maščobnih zalog telesa. Nezadosten 
vnos hrane ali stradanje nastajanje 
glukoze še pospeši. Na ta način se 
telesno propadanje ob rakasti bolezni 
še pospeši. S tem rakastih celic ne 
ubijemo, saj imajo sposobnost, da tako 
ali drugače dobijo zadostne vire energije 
in posameznih hranil.

Nasprotno, imamo številne znanstvene 
dokaze, da izguba telesne teže 
pripomore k slabšim uspehom 
zdravljenja rakaste bolezni. Zato je 
ustrezna prehranska podpora rakastega 
bolnika po sodobnih medicinskih 
priporočilih del zdravljenja rakaste 
bolezni.

12 NASVETOV PROTI RAKU 

Vsakdo ima svoje zdravje v svojih rokah!
Za svoje zdravje lahko ogromno storite 
sami. Upoštevajte spodnje nasvete* 
in si zagotovite brezskrbno in zdravo 
prihodnost.

Ne kadite!
Preprosto: ne kadite in ne uporabljajte 
tobačnih izdelkov v kakršni koli obliki. Če 
kadite, kajenje opustite čim prej!

Tudi druge obvarujte pred cigaretnim 
dimom.
Če kajenja še niste opustili, se zavedajte, 
da to lahko škoduje zdravju ljudi v 
vašem okolju. Zato tega ne počnite ne 
doma, ne v javnem prostoru in ne na 
delovnem mestu!

Vzdržujte zdravo, normalno telesno 
težo.
Debelost povzroča raka debelega 
črevesa in danke ter številna druga 
rakava obolenja. Zato vzdržujte 
normalno telesno težo z uravnoteženo 
prehrano z veliko sadja in zelenjave ter s 
telesno dejavnostjo.

Vsak dan bodite telesno dejavni.
Čim bolj omejiti čas, ki ga preživite sede. 
Redno se lotite raznih aktivnosti, na 
primer teka, hitre hoje, kolesarjenja, 
plavanja, teka na smučeh ipd.

Prehranjujte se zdravo
Jejte veliko polnozrnatih izdelkov, 
stročnic, sadja in zelenjave. Ne jejte 
preveč kalorične hrane (hrane z 

veliko sladkorja in mastnih živil) in se 
izogibajte sladkim pijačam. Izogibajte 
se tudi mesnim izdelkom ter jejte manj 
rdečega mesa in preslanih živil!

Omejite vse vrste alkoholnih pijač.
Za preprečevanje raka je najbolje, da 
alkoholnih pijač sploh ne pijete. A če že 
kaj popijete, potem moški lahko največ 
dve enoti alkoholnih pijač dnevno, 
ženske pa eno. Enota pomeni od osem 
do deset gramov etanola oziroma 
kozarec vina, piva ali šilce žgane pijače.

Previdno se sončite.
Sončite se le pred 11. uro dopoldan in 
po 15. uri popoldan. Pri tem obvezno 
uporabljajte zaščitna oblačila, pokrivala 
in kozmetiko. Pazite, da vas, še posebej 
pa otrok, ne opeče sonce! Tudi sončenje 
v solariju ni varno, saj je učinek podoben 
kot pri soncu.

Na delovnem mestu se zaščitite pred 
nevarnimi snovmi, ki povzročajo raka.
Pozanimajte se, s kakšnimi snovmi imate 
opravka na delovnem mestu. Obvezno 
upoštevajte vsa navodila za varnost in 
zdravje pri delu.

Varujte se pred ionizirajočim 
sevanjem.
Če živite ali delate na zemljišču, kjer je 
več radioaktivnega elementa radona, ta 
lahko prodira v stavbe. Zato prostore 
redno zračite, saj boste s tem zelo 
zmanjšali koncentracijo radona v 
prostoru in se zaščitili pred nastankom 
pljučnega raka.

Ženske, pozor!
Ste vedele, da dojenje zmanjša 
ogroženost z rakom? Če je le mogoče, 
zato dojite svoje otroke! Prav tako pa 
omejite jemanje hormonskih zdravil 
za lajšanje menopavznih težav, saj so 
povezana z nekaterimi vrstami raka!

Poskrbite, da bodo vaši otroci 
cepljeni.
Poskrbite za zdravje svojih otrok. 
Novorojenčke cepite proti hepatitisu B, 
deklice pa pred humanim papilomskim 
virusom (HPV).

Udeležujte se organiziranih 
presejalnih programov
Po 50. letu starosti opravite test na 
prikrito krvavitev v blatu, ki ga omogoča 
program SVIT. Ženske naj nujno redno 
hodijo h ginekologu na pregled celic 
v brisu materničnega vratu. Če dobite 
vabilo na pregled v programu ZORA, 
se odzovite! Ženske, starejše od 50 
let, pa se naročite tudi na preventivni 
mamografski pregled. Če dobite vabilo 
programa DORA, se odzovite!Dednost je le eden od dejavnikov in pripomore k nastanku 

majhnega števila rakavih obolenj. 



PROGRAM za aktivnejše življenje 
bolnikov z rakom prostate

TISOČ 
KORAKOV

Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 401 18 00C
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Informacije na spletni strani ne nadomeščajo svetovanja vašega lečečega zdravnika.

www.janssen4patients.com

BROŠURA za bolnike
Nasveti za moške, ki se morajo spopasti z rakom prostate 
in hočejo narediti korak naprej, ker hočejo še naprej  
polno uživati življenje.

https://www.janssen4patients.com
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Epidemiologija in dejavniki tveganja
Hepatocelularni rak (HCC) v več 
kot 80 % nastane v cirotično 
spremenjenih jetrih. Najpogostejši 
nevarnostni dejavniki za razvoj 
ciroze so virusne okužbe, alkohol, 
izpostavljenost rakotvornim snovem 
iz okolja ter presnovne bolezni, kot so 
hemokromatoza, Wilsonova bolezen 
in druge. Takšna jetra predstavljajo 
nevarnost za vznik raka na več mestih 
hkrati in za ponovitev tumorja.

Bolezenski znaki
Najpogostejši klinični znaki 
hepatocelularnega raka so slabost, 
utrujenost, slab apetit, hujšanje, 
zlatenica in bolečine v zgornjem delu 
trebuha. Hepatoblastom značilnih 
znakov nima, razen simptomov, ki so 
posledica pritiska tumorja na okolne 
organe. 

ki se pojavlja pri dojenčkih in otrocih 
in je sestavljen iz tkiva, ki spominja 
na fetalne jetrne celice, zrele jetrne 
celice ali celice žolčevodov. Običajno se 
pojavijo s trebušno maso. Bolezen se 
najpogosteje diagnosticira v prvih treh 
letih otrokovega življenja.[1] Ravni alfa-
fetoproteina (AFP) so običajno povišane, 
če pa AFP ob diagnozi ni povišan, je 
prognoza slaba.[2]

Hepatoblastomi izvirajo iz nezrelih 
jetrnih prekurzorskih celic, so običajno 
unifokalni, pogosteje prizadenejo desni 
reženj jeter kot levi reženj in lahko 
metastazirajo. Razvrščeni so v dve 
vrsti: »epitelni tip« in »mešani epitelni/
mezenhimski tip«.

RAK ŽOLČNEGA SISTEMA

Epidemiologija in dejavniki tveganja
Med rake žolčnega sistema spadajo 
rak žolčnika in rak žolčnih vodov. 
Predstavljajo 2 % vseh rakov. V Sloveniji 
je v letu 2018 za rakom žolčnika in 
žolčnih vodov na novo zbolelo 190 ljudi.

KAJ VEMO O 
RAKU JETER IN 
ZDRAVLJENJU?
V Sloveniji vsako leto za rakom jeter na novo zboli približno 220 ljudi. Najpogostejši 
jetrni tumor je hepatocelularni rak (HCC). V Sloveniji predstavlja manj kot 1 % na 
novo odkritih rakov. Mnogo pogostejši je pri moških, najpogosteje nastane v šestem 
desetletju življenja. Vir:  prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.; Onkološki inštitut

Diagnoza in stadij bolezni
Osnovna diagnostična preiskava je UZ 
trebuha, ki ga pri bolnikih s kronično 
spremenjenimi jetri ponavljamo v 
rednih presledkih. Diagnozo potrdimo 
s kontrastnimi slikovnimi preiskavami – 
CT ali MRI, pa tudi UZ. V laboratorijskih 
preiskavah krvi določimo tumorski 
označevalec AFP. 

Osnove zdravljenja in spremljanje 
bolnikov po zaključenem zdravljenju
Za vrsto zdravljenja HCC se odločimo 
glede na tumorski stadij bolezni, stanje 
jetrnega tkiva in splošno bolnikovo 
stanje. Kirurško zdravljenje je mogoče v 
15–30 % in predstavlja edino zdravljenje 
HCC, ki je usmerjeno na vzrok.

Hepatoblastom – maligni jetrni tumor 
pri otrocih.
Hepatoblastom je maligni rak jeter, 

V Sloveniji vsako leto za rakom jeter na novo zboli približno 220 
ljudi. 

Hepatoblastomi izvirajo iz 
nezrelih jetrnih prekurzorskih 
celic, so običajno unifokalni, 
pogosteje prizadenejo desni 
reženj jeter kot levi reženj in 
lahko metastazirajo. 
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Hepatocelularni rak (HCC) v več kot 80 % nastane v cirotično 
spremenjenih jetrih. 

Nevarnostni dejavniki za nastanek raka 
žolčnika so: žolčni kamni, predvsem 
v povezavi s kroničnim vnetjem 
žolčnika, žolčni polipi, tako imenovani 
porcelanasti žolčnik in nekatere 
rakotvorne snovi iz okolja.
Nevarnostni dejavniki za nastanek raka 
žolčnih vodov so: sklerozantno vnetje 
žolčnih vodov, dedne spremembe v 
obliki cist, propadanje jetrnih celic s 
tvorbo pigmentnih kamnov in prisotnost 
parazitov v žolčnih vodih.

Bolezenski znaki in preventiva
Simptomi rakov žolčnega sistema so 
neznačilni, najpogosteje se pojavljajo 
anoreksija, slabost, bolečine v trebuhu, 
hujšanje, akutno vnetje žolčnika, 
zlatenica s srbenjem kože in patološki 
jetrni testi. Skoraj petino jih odkrijemo 
slučajno med operacijo žolčnika.

Diagnoza in stadij bolezni
Zgodnejše odkrivanje rakov žolčnega 
sistema ni mogoče, ob sumu na bolezen 
opravimo naslednje diagnostične 
slikovne preiskave trebuha: rentgensko 
slikanje žolča in žolčnih vodov s 
kontrastnim sredstvom, CT trebuha 
in dvojni ultrazvok. Od preiskav krvi 
opravimo osnovne preiskave krvne 
slike ter biokemične preiskave, ki lahko 
pokažejo povečane vrednosti bilirubina 
in bolezenske spremembe jeter. 

Osnove zdravljenja in spremljanje 
bolnikov po zaključenem zdravljenju
Osnovni način zdravljenja rakov 
žolčnega sistema je kirurško zdravljenje. 
Če je rak žolčnika lokalno omejen, je 
dovolj operacijska odstranitev žolčnika 

zmanjšanja stranskih učinkov, kar vodi 
do izboljšanega terapevtskega indeksa. 
Drug način povečanja terapevtskega 
indeksa je tarčen vnos in racionalno 
kombiniranje terapevtskih pristopov. 
Na našem oddelku raziskujemo, kako 
izboljšati terapevtski indeks na več 
načinov: i) razvoj in ovrednotenje novih 
tarčnih metod vnosa kemoterapevtikov 
in genov, ii) uporaba novih tarčnih 
molekul za zdravljenje tumorjev, iii) 
ovrednotenje učinkovitosti kombinacije 
različnih terapij za zdravljenje raka 
s poudarkom na iv) translaciji naših 
raziskav v kliniko.

Razvoj in ovrednotenje novih tarčnih 
metod vnosa kemoterapevtikov in 
genov
Naša skupina se obsežno vključuje 
v razvoj biomedicinskih aplikacij 
elektroporacije. Tehnologija uporablja 
aplikacijo električnih pulzov kot dostavni 
sistem in se jo lahko uporabi za vnos 
zdravil ali plazmidov v tumorje in druga 
tkiva. Elektrokemoterapija (slika 1) je 
usmerjena v vnos kemoterapevtikov, kot 
sta bleomicin in cisplatin, v tumorje in je 
sprejeta v kliniki. Genski elektroprenos 
je po drugi strani še vedno v razvoju, a 
ima visok potencial za klinično aplikacijo, 
še posebej za gensko terapijo raka in 
vakcinacijo z DNA. Testirali so ga že v 
prvih kliničnih raziskavah s plazmidom, 
ki kodira imunomodulatorni protein 
interlevkin 12 (IL-12), in s plazmidom, ki 
kodira antiangiogen peptid AMEP, kjer so 
pokazali varnost in izvedljivost genskega 
elektroprenosa.

Raziskovati smo začeli tudi uporabo 
hladne plazme (slika 2) kot nove 
nevirusne metode vnosa genov v 

(holecistektomija), če pa je bolezen 
lokalno razširjena, se opravi odstranitev 
žolčnika, dela jeter, peritoneja in bezgavk 
ter včasih tudi žolčnega voda. 
Ko je bolezen napredovala, pride v 
poštev paliativno zdravljenje z drenažo 
žolča in vstavitvijo opornic v žolčne 
vode. 

Inovativni pristopi
Novi inovativni terapevtski pristopi za 
zdravljenje raka so še vedno potrebni. 
Z razvojem molekularnih tehnik se 
razvijajo ciljane terapije z namenom 
povečanja specifičnosti terapevtskih 
molekul za tumorske celice in 

Klinične raziskave uporabe elektroporacije za zdravljenje 
globoko ležečih tumorjev so potrebne tako v veterinarski kot v 
humani onkologiji. 
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celice. Uporaba plazme za vnos genov 
v celice kože kaže izjemen potencial, 
čeprav so raziskave še v začetnih 
fazah. Plazma je ioniziran tok plina, 
ki ob stiku s tarčnim tkivom povzroči 
nastanek reaktivnih zvrsti, ki sodelujejo 
v nadaljnjih bioloških procesih. Podobno 
kot elektroporacija plazma vodi do 
nastanka električnega polja na površini 
tarčnega tkiva, zadostnega za nastanek 
por v celični membrani. Uporaba plazme 
je tako zanimiva z vidika razvoja novin 
nevirusnih dostavnih metod za vnos 
terapevtskih genov v tarčna tkiva.
Uporaba novih tarčnih molekul za 
zdravljenje tumorjev
Žilno ciljane terapije so se že pokazale 
kot učinkovite za zdravljenje raka, tudi 
v kombinaciji z obsevanjem, vendar se 
zaradi neželene toksičnosti trenutno 
uporabljanih žilno ciljanih terapevtikov 

antiangiogeni pristop s protitelesi 
bevacizumab. Drug način kombiniranja 
antiangiogenih ali imunomodulatornih 
pristopov je z genskim elektroprenosom 
ali spreminjanjem imunskega odziva 
na tumor. To smo v naši skupini že 
pokazali s plazmidom, ki kodira citokin 
interlevkin 12 (IL-12). Celotno področje 
kombiniranja žilno ciljane genske 
terapije z radioterapijo še ni bilo 
raziskano in ima velik potencial.

Translacija naših raziskav v kliniko
Na osnovi naših izkušenj s pripravo in 
izvedbo kliničnih raziskav v veterinarski 
(v sodelovanju z Veterinarsko Fakulteto, 
Univerza v Ljubljani) in humani onkologiji 
pričakujemo translacijo znanja, 
pridobljenega v predkliničnih raziskavah, 
v klinične raziskave.

Klinične raziskave uporabe 
elektroporacije za zdravljenje globoko 
ležečih tumorjev so potrebne tako v 
veterinarski kot v humani onkologiji. 
Genski elektroprenos je še vedno 
v zgodnjih fazah kliničnih testiranj, 
zato bomo klinične raziskave najprej 
izvedli v veterinarski onkologiji, kjer 
bomo skušali potrditi varnost in 
učinkovitost genskega elektroprenosa. 
Klinične raziskave, ki jih izvajamo 
na živalskih pacientih so izrednega 
pomena za prenos našega znanja iz 
bazičnih raziskav na miših v kliniko, 
ker so spontani živalski tumorji zelo 
podobni človeškim, kar ne velja za 
eksperimentalne mišje tumorje. Na 
tak način smo že pokazali, da je lahko 
genski elektroprenos učinkovita 
adjuvantna metoda standardnim 
terapijam.

Način delovanja elektrokemoterapije (ECT). Po sistemskem ali 
lokalnem vnosu kemoterapevtika tumorju dovedemo električne 
pulze preko elektrod, ter na tak način omogočimo vstop 
kemoterapevtika v tumorsko celico, kar posledično vodi v smrt 
tumorske celice.

išče nove tarče, ki ciljajo celične poti, 
ki niso povezane s potjo VEGF. Ena od 
potencialnih tarč je endoglin, koreceptor 
TGFβ. Pokazali smo, da utišanje 
endoglina prepreči rast novih žil in 
poruši obstoječe tumorsko žilje.
Poleg novih tarč je potrebno gensko 
terapijo napraviti bolj specifično z 
uporabo tkivno specifičnih promotorjev, 
ki bi omogočili tudi varnejšo terapijo. 
Med promotorji, ki so primerni za naše 
tarče, so promotorji za endotelin, gama 
aktin gladkih mišic in kolagen, ki so 
specifični za žile, mišice in kožo.

Ovrednotenje učinkovitosti 
kombinacije različnih terapij za 
zdravljenje raka
Mnoge biološke terapije so že v 
uporabi v kliniki kot adjuvantne terapije 
k radioterapiji. Med temi je primer 

V svetovnem merilu je več 
kot 80 % jetrnih rakov še 
vedno diagnosticiranih v 
poznih stadijih.
Rak jeter je šesti 
najpogostejši rak na svetu, pri 
nas pa po podatkih združenja 
EuropaColon Slovenija za 
njim vsako leto na novo zboli 
več kot 200 ljudi.
Kar 90 % primarnih 
rakov jeter predstavlja 
hepatocelularni karcinom 
(HCC). Pojavlja se predvsem 
pri bolnikih s cirozo jeter ali 
drugimi kroničnimi boleznimi 
jeter, zato sta redno 
presejalno testiranje pri teh 
bolnikih in zgodnja diagnoza 
izjemnega pomena.

https://www.pharmaclassic.com
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Kaj je dobro vedeti o raku jeter
Rak jeter je šesta najpogostejša oblika raka na svetu. Večino (90 %) primarnih rakov jeter v svetu in 
doma predstavlja hepatocelularni karcinom (angl. HCC) ali jetrnocelični rak.1,2 Pojavlja se predvsem 
pri bolnikih s cirozo jeter ali drugimi kroničnimi boleznimi jeter.3

Pojavnost raka jeter v Sloveniji 
NARAŠČA3,4

Rak jeter je v začetku pogosto 
TIH3,4,6

• V Sloveniji je v letu 2018 za rakom jeter na novo 
zbolelo 231 ljudi.11

• Moški zbolevajo sedemkrat pogosteje kot ženske. 
• Ob diagnozi so stari povprečno med 50 in 60 let. 

• pogosto uporabljena sodobna peroralna onkološka zdravila,
• z delovanjem na specifične signalne poti v rakavih celicah preprečijo tumorju 

dovod krvi in hranil,
• pomagajo preprečevati rast in razsoj tumorskega tkiva.

• so biološka zdravila, razvita za pomoč pri odkrivanju in za premagovanje raka,
• pomaga našemu imunskemu sistemu prepoznavati, napadati in uničiti 

tumorske celice.

• V zgodnjem stadiju je lahko asimptomatski.
• Običajno ga odkrijemo naključno pri ultrazvočnem 

(UZ) pregledu trebuha pri bolnikih s cirozo, ki jih
spremljamo z rednimi UZ pregledi ali zaradi drugih 
vzrokov.

Večina HCC (85 %) se pojavi v kronično bolnih ali v cirotično spremenjenih jetrih. Ciroza jeter je končna stopnja jetrne 
okvare in je posledica številnih kroničnih jetrnih bolezni.2

V nekaterih primerih je možno del jeter s tumorjem operativno odstraniti.8 Tumorsko tkivo se lahko tudi uniči s segrevanjem, 
kemičnimi snovmi, zamrzovanjem ali električno napetostjo ter prekinitvijo dotoka krvi do tumorja.9,10 HCC je edini tumor pri 
človeku, ki ga v določenih skrbno izbranih primerih lahko zdravimo s presaditvijo jeter.3 V ostalih primerih raka jeter pride v 
poštev sistemsko zdravljenje z zdravili, kar pomeni, da pride zdravilo po krvi do vseh organov v telesu. Tovrstno zdravljenje 
je lahko v obliki tablet, injekcij ali kot intravenska infuzija (IV).  Z IV infuzijo se zdravilo aplicira v žilo, na bolnišničnem 
oddelku, kar traja določen čas.5,7

Več informacij najdete na www.rocheprotiraku.si in www.europacolon.si. 

Posvetujte se o svoji bolezni in zdravljenju z osebnim zdravnikom ali zdravnikom specialistom. Informacije, predstavljene zgoraj, ne morejo nadomestiti nasveta 
zdravnikov. Prosimo, upoštevajte, da je povezava do spletne strani tretjih oseb zgolj praktične narave. Roche ne odgovarja za točnost informacij, vsebovanih na 
spletni strani tretje osebe. Vaša uporaba spletne strani tretjih oseb je na lastno odgovornost ter je predmet določil in pogojev uporabe te spletne strani.

Pripravljeno februar 2022
M-SI-00000421 (v1.0)

Reference:  [1] WHO: Globocan 2018 – Liver cancer factsheet. Dostopano 29. julija 2020. Na voljo na: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/11-Liver-fact-sheet.pdf. [2] Llovet J., et al. Hepatocellular carcinoma. Nat Rev Dis Primers. 2016;2. [3] P. Strojan 
and M. Hočevar, Onkologija, učbenik za študente medicine, 2018. [4] Novak K. Ciroza jeter. Farmacevtski Vestnik 2019; 70: 249-32. [5] Štabuc B., Gavrić A., Janša R. et al. Povzetek zadnjih evropskih smernic za obravnavo hepatoceličnega carcinoma. Gastroenterolog 
2018; 3: 16–38. [6] Fitzmorris P., Singal AK. Surveillance and Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterol Hepatol 2015; 11(1): 38-46. [7] Hepatocellular Carcinoma: A guide for patients. ESMO Patient Guide Series. 2020. Dostopano 29. julija 2020. Na voljo: 
https://www.esmo.org/content/download/304418/6053252/1/EN-Hepatocellular-Carcinoma-Guide-for-Patients.pdf. [8] Ivanecz A., Sremec M., Jagrič T. Hepatocelični rak – možnost resekcije jeter. Onkologija, 2014; 18(2): 92-96. [9] Hartke J., Johnson M., Ghabrih 
M. The diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. Semin Diagn Pathol. 2017; 34(2):153-159. [10] Trotovšek B., Đokić M. Electrochemotherapy of Primary Liver Tumors. In Handbook of Electroporation; Miklavčič, D., Ed.; Springer: Cham, Švica, 2016. 
[11] https://www.onko-i.si/za_javnost_in_bolnike/vrste_raka/tumorji_jeter_in_zolcnega_sistema. Dostopano 9. februarja 2022.

V zadnjem času je bilo poleg kemoterapije raziskovanih in odobrenih več zdravil za zdravljenje raka jeter. 
Pri nekaterih zdravljenjih se zdravila celo kombinirajo. Tukaj je pregled skupin zdravil, ki so na voljo:

bolečina  
v trebuhu

utrujenost, slabše 
počutje in apetit

hitrejši pojav 
podplutb in krvavitev

nabiranje tekočine 
v trebuhu

nepojasnjeno 
hujšanje

zlatenica

https://www.rocheprotiraku.si
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Ulcerozni kolitis je pogostejši kot 
Chronova bolezen. Razlika v pojavnosti 
med spoloma ni velika, bolezni se 
najpogosteje pojavljata med 15. in 
30. letom. Chronova bolezen je vse
pogostejša tudi pri otrocih, ulcerozni
kolitis pa ima še en vrh pojavljanja po
50. letu.

Pri Chronovi bolezni je prizadeta 
celotna prebavna cev, od ust do 
zadnjične odprtine. Predelom vnetno 
spremenjenega črevesja sledijo 
predeli popolnoma zdrave sluznice. 
Vnetje zajame vse plasti črevesne 
stene, mezenterij in občrevesne 
bezgavke. V obolelem delu črevesa 
nastajajo granulomi. Pogosti so tudi 
izvenčrevesni znaki.

prisotne. Tako pride do vnetnega 
dogajanja, ki okvari črevesno steno, 
odpove tudi regulacija imunskega 
odgovora.

Chronova bolezen se pogosteje pojavlja 
v nekaterih družinah oziroma pri 
ožjih sorodnikih bolnikov. Dolgotrajen 
negativen stres slabo vpliva na imunski 
sistem in tako lahko igra pomembno 
vlogo v nastanku kronične vnetne 
črevesne bolezni.

Simptomi in znaki
Značilni simptomi in znaki so 
ponavljajoča se trebušna bolečina in 
krči, dlje časa trajajoča driska, ki je 
lahko tudi krvava in s primesjo sluzi, 
nujni in boleči pozivi za odvajanje blata, 
boleče odvajanje blata, nočno odvajanje, 
splošna utrujenost in slabo počutje, 
hujšanje, anemija, podhranjenost in 
nepopolna absorpcija hranil.

Izvenčrevesni znaki bolezni so lahko 
tudi prvi znaki začetka bolezni. 
Na skeletno-mišičnem sistemu 

CHRONOVA BOLEZEN 
IN ULCEROZNI KOLITIS 
Kronična vnetna črevesna bolezen je stanje kroničnega vnetja v črevesni steni 
in zajema dve različni entiteti – Chronovo bolezen in ulcerozni kolitis. Bolezni se 
pogosteje pojavljata v razvitem svetu – največja prevalenca je v državah Severne 
Evrope in Amerike, opažamo pa trend naraščanja tudi v Aziji ter Srednji in Južni 
Ameriki. Besedilo: Maja Kolšek Šušteršič, dr. med., spec. druž. med. 

Pri ulceroznem kolitisu je vedno 
prizadet končni del debelega črevesa 
(rektum), bolezen se lahko zvezno širi 
navzgor na celotno debelo črevo, brez 
vmesnih zdravih predelov. V obolelem 
delu črevesja ne nastajajo granulomi. 
Tudi pri ulceroznem kolitisu so pogosti 
izvenčrevesni znaki.

Vzrok ni natančno poznan
Vzrok za nastanek kronične vnetne 
črevesne bolezni ni natančno poznan. 
Vlogo pri razvoju bolezni imajo tako 
okoljski kot tudi genetski dejavniki. 
Najbolj uveljavljena je domneva, da 
telo pri posameznikih z določenim 
genetskim nagnjenjem premočno 
oziroma neustrezno odreagira na 
bakterije, ki so v črevesju normalno 

. Chronova bolezen je vse pogostejša tudi pri otrocih, ulcerozni 
kolitis pa ima še en vrh pojavljanja po 50. letu.

Težje oblike zahtevajo 
zdravljenje v bolnišnici, kjer 
poteka nadomeščanje tekočin, 
včasih tudi hrane. 
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Od nefarmakoloških ukrepov je izredno pomembna pravilna 
prehrana, čas za obroke, ki naj bodo razporejeni čez cel dan.

Značilni simptomi in znaki so ponavljajoča se trebušna bolečina 
in krči.

lahko ugotovimo osteoporozo 
ali revmatološke bolezni, kot so 
ankilozirajoči spondilitis, sakroiliitis, 
periferni artritis, pogosto so prisotne 
težave s kožo v smislu eritema 
nodosum (rdeče in boleče izbokline, 
predvsem na golenih) in pioderma 
gangrenozum (globoke rane z 
razpadom tkiva v glavnem na golenih), 
lahko se pojavijo otekline ustnic 
ali razjede v ustnih kotih, nekateri 
imajo težave z očmi, kot so uveitis in 
sklerokonjunktivitis, pri otrocih lahko 
pride do zaostanka v rasti, pogosteje se 
pojavljajo tudi obolenja jeter (na primer 
primarni sklerozantni holangitis) ter 
motnje strjevanja krvi.

Najenostavnejša preiskava je 
ultrazvok trebuha
Sum na bolezen postavimo na 
podlagi skrbne anamneze, telesnega 
pregleda in dodatnih laboratorijskih in 
slikovnih ter endoskopskih preiskav. 
V laboratorijskih izvidih pogosto 
ugotavljamo anemijo, pomanjkanje 
vitamina D, lahko je zvišan CRP (protein 
akutne faze vnetja, ki nastaja v jetrih), 
SR. S preiskavo blata izključimo druge 
vzroke za drisko, pametno je izključiti 
tudi hipertirozo.

Najenostavnejša preiskava je ultrazvok 
trebuha, ki pa le redko prikaže vzrok 
težav. V poštev pridejo rentgenske 
kontrastne preiskave črevesja, ki lahko 
pokažejo zožitve, sluznične spremembe, 
polipe ali fistule. CT ali MR abdomna 
lahko dodatno razjasnita netipične ali 
zapletene primere, občasno se izvaja 
tudi MR s kontrastom.

Zlati standard pri postavljanju 

skupine 5-ASA (sulfasalazin, olsalazin, 
mesalazin), kortikosteroide (čim krajši 
čas), v poštev pride tudi zdravljenje s 
ciprofloksacinom ali metronidazolom 
(predvsem ob zagonih).

Težje oblike zahtevajo zdravljenje v 
bolnišnici, kjer poteka nadomeščanje 
tekočin, včasih tudi hrane. Za 
vzdrževalno zdravljenje uporabljamo 
imunosupresive (ciklosporin, azatioprin, 
metotreksat itn.). Na tržišču so v 
zadnjih letih tudi tarčna ali biološka 
zdravila, ki edina omogočijo zacelitev 
črevesne sluznice. Niso pa povsem 
brez stranskih učinkov, zato specialist 
gastroenterolog skrbno izbere 
primerne bolnike in jih tudi ustrezno 
pripravi pred uvedbo terapije. Včasih je 
ob zapletih (absces, zapora črevesja, 
fistula) bolezni potreben tudi operativni 
poseg. 

Drisko lahko lajšamo z loperamidom 
– pod nadzorom zdravnika, ki spremlja
zdravljenje. Bolnika mora redno
spremljati gastroenterolog, ki odreja
pogostost kontrolnih endoskopskih
preiskav z namenom zgodnjega
odkrivanja malignomov prebavil, ki so v
povezavi s temi boleznimi pogostejši.

Prebavne težave
Od nefarmakoloških ukrepov je izredno 
pomembna pravilna prehrana, čas za 
obroke, ki naj bodo razporejeni čez cel 
dan, hrana naj bo manj mastna, sladka 
in začinjena, hkrati pa mešana in pestra. 
Pomemben dejavnik pri vsaki bolezni 
je spoprijemanje s stresnimi situacijami 
oziroma izogibanje pretiranemu stresu. 
Potrebna je opustitev kajenja.

diagnoze pa so endoskopske preiskave 
– ezofagogastroduodenoskopija in
kolonoskopija. S temi metodami
specialist gastroenterolog pregleda
notranjost črevesja in odvzame vzorce
za histološko preiskavo, ki lahko potrdi
značilne spremembe.

Jemanje zdravil in zdrav življenjski 
slog
Bolezen zdravimo z rednim jemanjem 
zdravil, izrednega pomena je tudi zdrav 
življenjski slog.

Zdrav življenjski slog
V zdravljenju glede na stopnjo resnosti 
bolezni uporabljamo zdravila iz 
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Prevladujoča oblika je tako imenovana 
obstruktivna apneja, ki načeloma 
pomeni, da ima posameznik na uro 
spanja okoli 15 prekinitev dihanja, ki 
trajajo dlje kot deset sekund (blaga 
apneja). Če je teh prekinitev od 15 do 
30, govorimo o zmerni apneji, če ima 
bolnik kar 30 prekinitev na uro spanja, 
pa gre že za zelo resno stanje.

Pri smrčanju in motnjah dihanja 
v spanju gre za posledice tako 
imenovanega Bernoullijevega principa. 

Razlog za smrčanje in motnje dihanja
Najpogostejše prirojene ožine v zgornjih 
dihalih so na nivoju mehkega neba in 
na korenu jezika. Na teh mestih pride 
do pospešenega pretoka zraka, do 
vibriranja sluznice ter turbulence zraka 
in glasnega dihanja oziroma smrčanja. 
Smrčanje zasuši nosno sluznico, ki 
postane lepljiva in se zlepi, s čimer se 
lahko celo prekine dihanje skozi nos. 
Kadar ne moremo več dihati skozi nos, 

povzroči turbulenco zraka in trepetanje 
mehkega neba, kar vodi do nosnega 
smrčanja.
Pri hkratnem dihanju skozi nos in usta 
lahko koren jezika vibrira in se dotika 
zadnje stene žrela. Govorimo o ustnem 
smrčanju, ki je pogostejše pri čokatih 
ljudeh s kratkim in debelim vratom ter 
zadebeljenim korenom jezika.
Za nosno varianto smrčanja se pri 
določenih pacientih opravijo posegi na 
mehkem nebu, na primer uvuloplastika. 
Pri ustnem smrčanju pa se lahko 
koren jezika odmakne proč od žrela 
(z nočnimi zobnimi protezami ali s 
kirurškim dvigom podjezične kosti), 
seveda le pri izbranih pacientih.
Smrčijo tudi ljudje, preobčutljivi na 
pršice, ki imajo zaradi alergijskega 
vnetja zožene nosne hodnike. Take 
bolnike zdravimo s steroidnimi nosnimi 
pršili in tabletami proti alergijam.
Prav tako lahko smrčijo in imajo motnje 
dihanja v spanju nekateri mlajši bolniki 
s povečano žrelnico ali mandeljni. Ko jih 
odstranimo, se stanje izboljša.
Veliko debelih ljudi pa smrči in imajo 
apneje zaradi sistemsko zoženih dihal 
ob debeli plasti maščobnega tkiva tik 
pod dihalno sluznico. Takim bolnikom 
pomagamo z aparati, ki proizvajajo 
stalni pozitiven tlak v zgornjih dihalih 
(CPAP).

SPALNA APNEJA – 
MOTNJE DIHANJA
Spalna apneja je zdravstvena težava, ki povzroča krajše prekinitve dihanja med 
spanjem, in sicer zaradi delne ali popolne zapore zgornje dihalne poti (sprostitev 
mišic mehkega neba in žrela). Besedilo: Igor Koren, dr. med, specialist interne medicine in pulmologije

zadihamo skozi usta. Jezik, ki je med 
dihanjem skozi nos z zaprtimi usti 
stabilen in fiksiran na trdo oziroma 
mehko nebo, se pri odpiranju ust odlepi 
od neba in lahko zdrsne v žrelo ali 
celo v grlo. Dihalna pot se tako lahko v 
celoti zapre. Pojavi se tako imenovana 
apneja, bolnik se ob tem napol zbudi 
in poskuša zadihati. Po davljenju in 
lovljenju sape omotično izrine jezik 
nazaj v ustno votlino in spet zadiha. 
Posledica tega je, da smo zjutraj 
utrujeni in neprespani.

Zdravljenje smrčanja in motenj 
dihanja v spanju
Zgornja dihala so po obliki podobna 
frači. Začnejo se z dvema nosnima 
prehodoma, sledijo žrelo, grlo z 
glasilkama in sapnica kot začetek 
spodnjih dihal.
Smrčanje nastaja pogosto tik nad 
mehkim nebom, kjer se enakomeren 
(laminaren) tok zraka iz obeh nosnih 
prehodov združi v enotno žrelo. To 

Spalna apneja je zdravstvena težava, ki povzroča krajše 
prekinitve dihanja med spanjem.

Če je teh prekinitev od 15 do 
30, govorimo o zmerni apneji, 
če ima bolnik kar 30 prekinitev 
na uro spanja, pa gre že za 
zelo resno stanje.
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Ob prirojenih napakah v zgornjih dihalih se pri specialistih ORL 
opravijo ustrezni operativni posegi. 

Smrčanje nastaja pogosto tik nad mehkim nebom, kjer se 
enakomeren (laminaren) tok zraka iz obeh nosnih prehodov 
združi v enotno žrelo. 

Potek dela v ambulanti za motnje 
dihanja v spanju
Običajno naredimo poglobljen pregled 
zgornjih dihal in snemanje spanja 
(respiratorna poligrafija). Nekaterim 
bolnikom se opravijo še endoskopija 
dihal (nazoskopija), alergijski testi, 
slikanje obraznih kosti in/ali obnosnih 
votlin. Pri bolnikih s težjimi oblikami 
apnej naredimo tudi analizo plinov v 
arterijski krvi.
Ob prirojenih napakah v zgornjih dihalih 
se pri specialistih ORL opravijo ustrezni 
operativni posegi. Alergije se zdravijo s 
steroidnimi pršili in/ali antihistaminiki. 
Pri nestabilnih nosnih krilcih si lahko 
pomagamo z razpirali nosnega 
preddvora. Svetujejo se tudi splošni 
ukrepi, kot so hujšanje, prenehanje 
kajenja in pitja alkohola ter izogibanje 
določenim uspavalom in močnejšim 
protibolečinskim zdravilom.
Osnovni ukrep za blaženje smrčanja 
in izboljšanja prehodnosti nosu pa 
je redno vlaženje nosnih hodnikov s 
fiziološko raztopino (slano vodo), tako 
zvečer pred spanjem kot zjutraj, preden 
vstanemo.

Kdo najpogosteje smrči
Med prebolevanjem nahoda smrči 
skoraj vsakdo.
Samo smrčanje seveda ni bolezen. 
Največkrat je bolj moteče za partnerja 
kot za samega smrčača.
Prevalenca smrčanja pri odraslih je od 
30 do 40 %, torej več kot tretjina ljudi 
smrči vsaj občasno.
Pogosteje smrčijo čokati moški 

v grlu, utrujenost, čemernost in 
otopelost. Podnevi je tipična moteča 
zaspanost.
Apneje se pri nekaterih bolnikih 
lahko pojavljajo tudi do stokrat 
v uri in trajajo vsaka od 10 do 
120 sekund. Hipoksemija oziroma 
upad koncentracije kisika v krvi in 
oksidativni stres, ki nastaneta pri 
apnejah, povzročata številna obolenja: 
metabolni sindrom, težje vodljivo 
sladkorno bolezen, zaplete na ožilju 
(koronarna obolenja, možganska kap), 
arterijsko hipertenzijo, motnje srčnega 
ritma, demenco, depresijo, erektilno 
disfunkcijo ...

Kako si lahko sami pomagamo
Priporočamo zdrav življenjski slog: s 
telesno aktivnostjo, najbolje v naravi, 
kjer je zrak vlažen in svež, skrb za 
ustrezno telesno težo, izogibanje 
uživanju alkohola, kajenju ter 
uspavalom in močnim protibolečinskim 
zdravilom, ki imajo centralno delovanje.

Kdaj vas mora zaskrbeti 
Če ponoči težko dihate skozi nos 
in se zjutraj zbujate z zasušenim in 
hrapavim grlom. Če ponoči smrčite, 
med smrčanjem občasno prenehate 
dihati in se zjutraj zbujate utrujeni ter 
nenaspani.
Vprašalnik STOP-BANG poleg 
simptomov upošteva še vpliv spola, 
starosti, telesne teže in obsega vratu 
na verjetnost sidroma obstruktivne 
apneje v spanju. Visoka predtestna 
verjetnost obstruktivne apneje v spanju 
je, če na vsaj pet od osmih vprašanje 
odgovorite pritrdilno.

s prekomerno telesno težo in 
zadebeljenim vratom, kadilci ter telesno 
neaktivni ljudje.

Ali so motnje dihanja v spanju vzrok 
za preplah
Vztrajno in dolgoletno smrčanje lahko 
preide v motnje dihanja v spanju, ki so 
pomemben vzrok za neučinkovit spanec 
in dnevno zaspanost.
Klinična slika bolnika s pomembnimi 
motnjami dihanja v spanju zajema 
smrčanje, neučinkovito spanje s 
pogostim prebujanjem, nočno znojenje, 
premetavanje po postelji, pogosto 
uriniranje ponoči, jutranje zbujanje s 
suhim, hrapavim jezikom in cmokom 

Smrčite? Ste 
utrujeni?

Opažate prekinitve 
dihanja?

Imate aterijsko 
hipertenzijo?

Imate ITM 
večji od 35?

Ste starejši 
od 50 let?

Imate obseg vratu nad 
43 cm (M) oz. 41 cm (Ž)?

Ste moškega 
spola?

da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne
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»Glavkom je kronična napredujoča
degenerativna okvara vidnega živca, ki
povzroča značilne poškodbe vidnega
polja. Brez ustreznega zdravljenja lahko
bolniki celo oslepijo – pravzaprav je
glavkom drugi najpogostejši vzrok za
slepoto, in kar je najbolj pomembno, je
nepovraten,« je na novinarski konferenci
pred svetovnim tednom glavkoma (letos
je potekal od 6. do 12. marca) poudarila
oftalmologinja izr. prof. dr. Barbara
Cvenkel z Očesne klinike UKC Ljubljana
in predsednica Sekcije za glavkom
Združenja oftalmologov Slovenije.

Bolniki z napredovalim glavkomom 
vidijo samo del celotne slike. Ko bolezen 
napreduje, je območje, ki ga vidijo, vse 
manjše. Svetovno združenje za glavkom 
(World Glaucoma Association) ob 
svetovnem tednu glavkoma poudarja 
slogan Svet je lep, ohrani vid. »Izredno 
pomembno je, da glavkom dovolj zgodaj 
odkrijemo. Na voljo imamo namreč 

anamneza: če je glavkom v družini v 
prvem kolenu, torej ga imajo starši, 
smo bolj ogroženi za razvoj bolezni, v 
takih primerih svetujemo pregled pred 
35. letom. Ljudje, ki glavkoma nimajo v
družini, naj pregled vida opravijo okoli
40. leta oziroma takrat, ko potrebujejo
očala za branje. V nadaljevanju pa ob
rednih kontrolah vida na od dve do tri
leta, po 60. letu pa enkrat letno ali
vsaki dve leti,« je svetovala prof. dr.
Cvenkel. Priporoča res temeljit pregled
vida: »Samo meritev očesnega tlaka ne
zadošča. Visok očesni tlak je sicer eden
od pomembnih dejavnikov tveganja
za razvoj glavkoma, ni pa diagnostični
kriterij. Pregled vida naj bo torej
skrben: poleg meritve očesnega tlaka
in mikroskopskega pregleda še dober
pregled očesnega ozadja, in če je kaj
sumljivega na izgledu vidnega živca, tudi
preiskava vidnega polja.«

V Sloveniji so na voljo vsa zdravljenja 
glavkoma
Prof. dr. Tomaž Gračner je pojasnil, 
da zdravljenje glavkoma poteka z 
zniževanjem očesnega tlaka: »Tako 
upočasnimo potek bolezni. Doseči 
želimo tak potek bolezni, da se vid 
slabša tako, kot bi se sicer pri staranju, 
torej da ni dodatnega slabšanja zaradi 
visokega očesnega tlaka. Očesni tlak 
znižujemo s kapljicami, z lasersko 
terapijo ali operativno – odvisno, koliko 
moramo znižati tlak. To je odvisno od 
tega, kako huda je bolezen, pri kako 
visokem tlaku se je razvila, koliko let 
življenja ima bolnik še pred seboj … 
Ko s kapljicami in z lasersko terapijo 
ne znižamo dovolj očesnega tlaka, se 
odločimo za operacijo, s katero tekočino 
iz očesa speljemo po drugih poteh, pod 
veznico ali skozi kanalčke. Za operacijo 
se odločimo tudi pri zelo napredovali 
bolezni.«

GLAVKOM – TIHI 
UNIČEVALEC VIDA
Sekcija za glavkom Združenja oftalmologov Slovenije poudarja, da lahko le s 
pravočasnim odkritjem in zdravljenjem glavkoma ohranimo vid ter preprečimo hudo 
slabovidnost in slepoto. Glavkom namreč največkrat poteka brez kakršnih koli težav 
za bolnika – dokler ne napreduje in povzroči nepovratno okvaro na vidnem živcu. 

Avtor: Sergeja Širca Foto: Miran Juršič/Aetas

zdravljenje, s katerim lahko preprečimo 
ali vsaj močno vplivamo na potek 
bolezni, torej da ne pride do hudih okvar 
vidnega živca, ki bi povzročile hudo 
slabovidnost ali celo slepoto. Vse to 
je še zlasti pomembno, če je glavkom 
prisoten na obeh očeh, saj primarna 
oblika glavkoma lahko prizadene obe 
očesi. Glavni vzrok slepote ali hude 
slabovidnosti zaradi glavkoma je to, da 
bolniki prepozno pridejo k zdravniku – to 
je najpomembnejši dejavnik tveganja 
za slepoto,« je pojasnil oftalmolog izr. 
prof. dr. Tomaž Gračner z Oddelka za 
očesne bolezni UKC Maribor. »Na srečo 
lahko zdravljenje pri številnih bolnikih 
ustavi nadaljnjo škodo. Torej: prej ko 
postavimo diagnozo glavkom, več vida 
lahko ohranimo in znižamo tveganje za 
slepoto,« je povedala prof. dr. Cvenkel.

Kdaj na pregled vida, da preprečimo 
glavkom
»Izredno pomembna je družinska

Barbara Cvenkel Tomaž Gračner
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»V Sloveniji so na voljo vsa zdravljenja
glavkoma, ki so odobrena v Evropi. V
zadnjem času prihajajo na trg nekatera
nova zdravila, ki jih je odobrila tudi
Evropska agencija za zdravila (EMA).
Gre za zdravila, ki niso bistveno bolj
učinkovita od zdravil, ki so trenutno
prva izbira. Verjetno se obeta več
minimalno invazivne kirurgije glavkoma,
ki je v ZDA vse bolj razširjena, vendar
pa manj zniža očesni tlak kot klasična
operacija za glavkom. Imamo tudi
možnosti zdravljenja najbolj zahtevnega
glavkoma,« je prof. dr. Cvenkel poudarila
dobre možnosti zdravljenja glavkoma v
Sloveniji.

Za uspešnost zdravljenja pa je izredno 
pomembno sodelovanje bolnika. »Bolniki 
morajo razumeti bolezen in predvsem 
vedeti, da poteka potuhnjeno in da bodo 
z napredovanjem bolezni izgubili vedno 
več vidne funkcije,« je dejala prof. dr. 
Cvenkel.

Koliko ljudi z glavkomom je v 
Sloveniji
»Ker približno 50 odstotkov bolnikov
sploh ne ve, da imajo glavkom, ne
vemo točno, koliko jih je v Sloveniji.
Ocenjujemo, da tudi pri nas približno
polovica primerov glavkoma ostane
neodkrita. Na podlagi različnih študij
ocenjujemo, da ima v populaciji od
40 do 80 let glavkom približno od
2,5 do 3 odstotkov ljudi. Po 80. letu
pa se pogostost bolezni zelo poveča,
ocenjujemo, da jih je med 8 in 12
odstotki,« je povedal prof. dr. Gračner.
Dodal je, da je glavkom enako pogost
pri obeh spolih. »V Sloveniji tako kot tudi
sicer v razvitih državah kar precejšen
delež bolnikov lahko oslepi, ker bodisi
prepozno pridejo k zdravniku ali pa slabo
sodelujejo pri zdravljenju,« opozarja
prof. dr. Gračner. Breme glavkoma je še
večje zato, ker hudo vpliva na kakovost
življenja, saj ga lahko zelo okrni. Bolniki
na primer izgubijo vozniško dovoljenje

Po podatkih Svetovnega združenja za 
glavkom je med bolniki z glavkomom ob 
koncu njihovega življenja slepih na eno 
oko dobrih 24 odstotkov, na obe očesi 
pa 10,6 odstotka2. Svetovna zdravstvena 
organizacija navaja, da glavkom skupno 
povzroči osem odstotkov vseh primerov 
slepote. Glavkom je najpogostejši vzrok 
za nepovratno slepoto, ki bi jo lahko 
preprečili.

Število ljudi z glavkomom na svetovni 
ravni danes ocenjujejo na približno 
80 milijonov, Svetovno glavkomsko 
združenje pa zaradi staranja 
prebivalstva pričakuje porast števila 
bolnikov, in sicer naj bi leta 2030 
glavkom po vsem svetu imelo kar več 
kot 95 milijonov ljudi3.

Viri:
1. Moussavi, S. et al. Lancet. 2007; 370(9590): 851-858. Zhang, X. et al. Am J 
Ophthalmol. 2017; 183: 37-41. Wilson MR, et al. Ophthalmology. 2002; 109(5): 
1018-1022. Wang SY, et al. Am J Ophthalmol. 2012; 154(3): 436-444.e432. 
Rezapour J, et al. BMC Ophthalmol. 2018; 18(1): 157. 
2. Mokhles P, et al. Acta Ophthalmologica. 2017; 95 (1): 10-11.
3. Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Lancet 
Global Health 2020.

in se morajo predčasno upokojiti, saj 
zaradi izgube vida ne morejo opravljati 
svojega poklica. Po podatkih Svetovnega 
združenja za glavkom se dobršen del 
bolnikov z glavkomom (med 13 in 30 
odstotki) spoprijema z anksioznostjo, 
med 11 in 25 odstotki bolnikov pa z 
depresijo1.



Na voljo v vseh lekarnah, tudi spletnih in nekaterih specializiranih prodajalnah ter optikah.
Dodatne informacije pri distributerju Alkaloid-INT d.o.o.

S HIALURONATOM IN 
VODNIMI DESTILATI GINKA, 
BOROVNICE, NAVADNEGA KOMARČKA 
IN GOTU KOLE

KAPLJICE ZA OČI BREZ KONZERVANSOV:
• so primerne tudi za uporabnike kontaktnih leč, leč pa pred uporabo kapljic ni potrebno odstraniti
• oči navlažijo in osvežijo ter začasno omilijo pekoč in dražeč občutek ter nelagodje zaradi suhega očesa 
• se lahko uporabljajo tudi kot zaščita pred nadaljnjim draženjem

Za obnovo in zaščito očiZa obnovo in zaščito oči

prof. dr. Samo Kreft, mag. farm.

Kaj sploh so vodni destilati?
Poznani tudi kot hidrolati, so pripravki iz rast-
lin, ki natanejo z vodno oz.parno destilacijo. Od 
eteričnih olj se razlikujejo po tem, da so hidrola-
ti vodne raztopine in v vodi raztopljene hlapne 
rastlinske snovi. V zadnjem času jih omenja 
vedno več obsežnejših raziskav, čeprav je njiho-
va uporaba znana že zelo dolgo.

Kapljice za oko PROCULIN® TEARS ADVANCE po-
leg  0,4 % natrijevega hialuronata in pomožnih 
snovi vsebujejo še  vodne destilate ginka (Gink-
go biloba), borovnice (Vaccinium myrtillus), 
navadnega komarčka (Foeniculum vulgare) 
in gotu kole (Centella asiatica). 

Komarček (Foeniculum vulgare) je zdravilna 
rastlina, ki se sicer največ uporablja za zdravl-
jenje bolezni prebavil in dihal.  Kapljice za oko 
izvlečka plodu komarčka znižajo povprečno 

oceno motnosti leče zaradi katarakte, raziskave 
pa so dokazale, da imajo kapljice za oko, prip-
ravljene iz vodnih izvlečkov plodu komarčka, 
zaščitne in terapevtske učinke proti katarakti.

Gotu kola (Centella asiatica) je tropska zdra-
vilna rastlina, ki izvira iz Madagaskarja, jugov-
zhodne Azije in Južne Afrike in vsebuje številne 
učinkovine. Pripisujejo ji  farmakološke učinke 
kot so celjenje ran, krepitev ven, izboljšanje kog-
nitivnih sposobnosti, antioksidativno delovanje 
in preprečevanja poškodb DNK, preprečevanje 
epilepsije, protivnetne učinke in antidepresivne 
lastnosti. Nedavno so na živalskih in človeških 
celičnih modelih ugotovili njene pozitivne učin-
ke za zdravljenje, kot je zaščita očesne mrežnice 
pred degeneracijo in apoptozo, ki ju povzroča 
oksidativni stres.

Borovnica (Vaccinium myrtillus) ima dolgo 
zgodovino uporabe pri očesnih motnjah in pri 
izboljševanju vida. Obstajajo številne študije 

o učinkih borovnice na različne aspekte vida
in očesnih motenj, vključno s katarakto, reti-
nopatijo, makularno degeneracijo in nočnim
vidom. Številne študije so pokazale pozitivne
učinke, vključno z izboljšanjem nenormalnosti
mrežnice, povečano kapilarno odpornostjo, up-
očasnitvijo napredovanja motnosti leče in krat-
kovidnosti ter izboljšano prilagoditvijo temi. 

Ginko (Ginkgo biloba) je zdravilna rastlina, ki je 
najbolj poznana po svojih učinkih preprečevan-
ja demence. Raziskave pa kažejo, da ima še 
mnoge druge farmakološke učinke, ki bi lahko 
bili vpleteni tudi v zdravljenje in preprečevanje 
očesnih bolezni, predvsem glavkoma. 

Ginko (Ginkgo biloba), borovnica (Vaccinium 
myrtillus), navadni komarček (Foeniculum 
vulgare) in gotu kola (Centella asiatica) so 
zdravilne rastline z ugotovljenimi mnogimi za-
nimivimi učinki na preprečevanje in zdravljenje 
bolezni oči. 

Vodni destilati 
v kapljicah za oči 

Oglas clanek PROCULIN A4_mar 2022.indd   1Oglas clanek PROCULIN A4_mar 2022.indd   1 10/03/2022   10:5710/03/2022   10:57

https://www.lekarnar.com/izdelki/proculin-tears-advance-kapljice-za-oci-10-ml
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Simptomi so subjektivni občutki telesnih 
sprememb. Najbolj značilen simptom je 
zgaga, pogosto tudi pekočina za prsnico.

Netipični GERB
Kislina lahko doseže tudi dele, višje od 
požiralnika, na primer:
Žrelo, ustno votlino, občutimo lahko 
grenak okus v ustih, zadah, pekoče ali 
boleče žrelo, slabost in spahovanje. 
Lahko je poškodovana sklenina zob.
Dihalne poti – grlo, sapnik; simptomi so 
na primer hripavost, kašelj in občutek 
tujka. Če kislina preko nosnega dela 
žrela zaide v nosno votlino, so lahko 
simptomi podobni kot pri vnetju sinusov.
Proti ušesom (preko Evstahijeve cevi), 
kar lahko človek občuti kot bolečino v 
ušesih.
Zatekanje kisline v ustno votlino lahko 
vpliva na kožo obraza in prispeva k 
rdečici obraza ali rozacei.

Mehanizem nastanka GERB
Želodčna kislina ima vlogo pri prebavi 
hrane v želodcu. Želodčna sluznica 
je prilagojena na nizek pH (1–3). Med 
požiralnikom in želodcem je mišica 
zapiralka, tako imenovani sfinkter, ki 
omogoča prehod hrane iz požiralnika 
v želodec, ko se sprosti, ko se skrči, pa 
prepreči zatekanje kisline iz želodca 
navzgor. Če ta mehanizem popusti, pride 
lahko do GERB.

Dejavniki za nastanek GERB:
Dejavniki, ki povečajo izločanje kisline, na 
primer stres, nikotin, določena hrana (na 
primer kava, čokolada, alkohol, ocvrta 
hrana in nekatere začimbe), določena 
zdravila (na primer aspirin) in anksiozna 
motnja.
Način prehranjevanja (hitro hranjenje, 
pozno hranjenje in preveliki obroki).
Želodčna kila pomeni, da je zgornji del 
želodca potisnjen navzgor, proti odprtini 
v prsno votlino (hiatus). Posledično 
se lahko spremeni tesnilnost oziroma 
mehanika krčenja mišice zapiralke. Do 
kile lahko pride po operaciji na želodcu, 
po naporu, lahko je prirojena motnja, 
lahko vzrok ni pojasnjen.

GERB – REFLUKSNA 
BOLEZEN
Tako imenovana refluksna bolezen je skrajšan izraz za gastroezofagealno refluksno 
bolezen – GERB (gastrum – lat. želodec, oesophagus – lat. požiralnik, refluxus – lat. 
zatekanje nazaj). Gre za skupek simptomov, ki jih povzroči prisotnost želodčne 
kisline v požiralniku. Besedilo: Vesna Nikšič, dr. med., spec. družinske medicine

Simptomi, ki so lahko enaki ali 
imitirajo druga stanja
Ko kislina zaide v požiralnik, lahko 
pride do pekočine za prsnico ali krča 
požiralnika, kar občutimo kot močno 
bolečino. Tako se lahko manifestira 
tudi srčni infarkt, zato naj pacient takoj 
poišče nujno medicinsko pomoč!

Slabost, občutek omotice, krči in 
bolečine lahko pacientu refleksno 
sprožijo občutek nelagodja in 
strahu; pojavijo se hitro razbijanje 
srca (palpitacije) in plitko dihanje, 
mravljinci po celem telesu, zaradi 
česar se lahko razvije panični napad. 
Tako pacienti s težavami netipičnega 
GERB pogosto najprej iščejo pomoč 
pri drugih specialistih (na primer 
otorinolaringologu, kardiologu in 
zobozdravniku).

Kislina lahko doseže tudi dele, višje od požiralnika.

Dejavniki, ki povečajo izločanje 
kisline, na primer stres, nikotin, 
določena hrana, določena 
zdravila in anksiozna motnja.



Vitamina C in D prispevata k delovanju imunskega sistema. Vitamin C prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. 
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si

1000 i.e.
Vitamin D

vitamina D in C

normalno 
delovanje imunskega sistema

ena kapsula dnevno

Prehransko dopolnilo 
z vitaminoma D in C 
v obliki kapsul.

za sonce v 
vseh letnih 
časih

https://lekarnaljubaljana.si
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Zatekanje kisline v ustno votlino lahko vpliva na kožo obraza in 
prispeva k rdečici obraza ali rozacei.

Želodčna kislina ima vlogo pri prebavi hrane v želodcu. 

Hormonski vzroki (na primer nosečnost) 
– spremenjena čvrstost mišično-vezivnih
tkiv.
Bolezni veziva (na primer sistemski
lupus eritematosus).
Funkcijske motnje (na primer počasno
praznjenje želodca).

Diagnostika oziroma odkrivanje GERB
Zdravnik največkrat z že 
temeljitim izpraševanjem 
(anamnezo) postavi diagnozo 
GERB. Gastroskopija (natančneje 
ezofagogastroduodenoskopija, EGDS) 
ni preiskava, ki bi dokazovala GERB, 
pokaže pa morebitne strukturne 
spremembe sluznice požiralnika, želodca 
in dvanajsternika (duodenum – lat. 
dvanajsternik) – rane, vnetja ali druga 
bolezenska stanja, ki jih natančneje 
opredelijo še mikroskopska analiza tkiv 
(histologija) in testi, na primer prisotnost 
bakterije Helicobacter pylori.
S pH-metrijo merimo kislost požiralnika; 
manometrija pokaže motnjo v funkciji 
mišic požiralnika in tlak v procesu 
refluksa, slikovna preiskava rentgen 
požiralnika pa odkriva morebitne 
anatomske nenormalnosti.

Zdravljenje GERB
V mnogih primerih je vzrok GERB 
povezan s slogom življenja in 
prehranjevanja.
Potrudimo se, da si za hranjenje 
vzamemo čas, hrano dobro prežvečimo, 
jemo počasi.
Svetujemo nekajtedensko uživanje 
kuhane hrane (na primer kuhano jabolko 

požirkih (2–3 litre dnevno, če nimamo 
bolezenskih stanj, kjer je potrebno 
zmanjšanje vnosa oziroma natančna 
bilanca tekočine).
S tanjšo blazino podložimo ležišče, da 
je zgornji del trupa od pasu navzgor 
med spanjem rahlo dvignjen; do refluksa 
mnogokrat prihaja med spanjem in 
se zbudimo z občutkom grenkobe ali 
pekočine v ustih.
Ukrepi za zmanjšanje stresa. Ljudje že iz 
izkušenj vedo, da jih ob stresu na primer 
boli želodec. Lahko pride do krča mišic 
ali prekomernega izločanja želodčne 
kisline. Skrbimo za zadostno količino 
spanja in redno telesno sproščanje 
ter aktivnost (na primer sprehode in 
sproščanje v naravi ali druge tehnike 
sproščanja).
Zdravnik svetuje poseben režim 
prehranjevanja za štirinajst dni, tako 
imenovano protirefluksno dieto, in po 
možnosti dodatno jemanje zdravil, 
ki zmanjšujejo izločanje kisline, kar 
omogoči razdraženi sluznici, da se 
obnovi. Temu rečemo »terapevtski 
poskus«, ki je tudi že proces zdravljenja. 
Če se težave v 2–3 tednih ne zmanjšajo, 
je potrebna nadaljnja diagnostika 
(na primer gastroskopija, pregled pri 
gastroenterologu, po presoji napotitev 
na dodatne prej omenjene preiskave).
Svetovano je, da obiščemo zdravnika 
tudi v primerih, če opazimo 
nenormalnosti v blatu (na primer kri, 
sluz, temno blato, penasto blato), če 
nenamerno izgubljamo telesno težo, če 
imamo podatek o boleznih v družini (na 
primer celiakija, rak želodca in prebavil) 
idr.

– kompot, dobro prekuhane enolončnice),
nezačinjeno in nemastno hrano, se
izogibamo hrani, ki napihuje (na primer
ovsenim kosmičem, zelju, pri nekaterih
lahko tudi mleku in mlečnim izdelkom ali
jedem iz bele moke idr.).
Zadnji obrok naj bo najkasneje tri ure
pred spanjem.
Izogibamo se kavi, nikotinu, alkoholu,
močnim začimbam in tistim jedem, za
katere vemo, da nam sprožijo GERB.
Spijemo dovolj tekočine – večkrat, po



Človeško telo - milijarde kompleksnih biološko-kemičnih in električnih procesov. Triljoni 
celic, vse povezane, vse komunicirajo, vse kot eno -popoln stroj - homo sapiens.

Dr. Clark je spoznala, da je homeostaza možna 
samo v organizmu, ki ni obremenjen s toksičnimi 
snovmi. Svoje življenje je posvetila raziskavam, 
kako iz telesa izločiti večino patogenih dejavnikov: 
parazite, bakterije, viruse, glivice, prione, težke 
kovine, topila, umetna barvila, PCB in številne 
druge. Njene terapije dobivajo zaradi naravnega 
pristopa in odpravljanja vzrokov bolezni vedno 

večjo veljavo. Obiščite našo spletno stran, 
spoznajte delo dr. Clark in se začnite izobraževati. 
Prevzemite odgovornost za svoje zdravje v svoje 
roke! Knjiga, ki služi kot podpora pri izvajanju 
terapij vam bo podala odgovore na številna 
vprašanja o obolenjih današnjega časa in kako se 
spopasti z njimi.

Nekateri še vedno uživajo netopne 
kovinske mineralne spojine. 
Priporočamo, da si preberete 10 
vprašanj in odgovorov o Eidon 
ionskih mineralih na povezavi 

go2.si/eidon

www.drclark.si
AFC d.o.o. / Borovec 23 / 1236 Trzin / info@drclark.si / 01 561 01 55 drClark.si

Prehranski dodatki 
s točno določenimi protokoli in dozami 
uživanja za preverjeno učinkovitost:
• čiščenje črevesja

• čiščenje parazitov

• čiščenje ledvic

• čiščenje jeter

• in še veliko več ...

https://go2.si/eidon
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Znaki slabokrvnosti
Težave nastanejo zaradi zmanjšane 
sposobnosti krvi za prenos kisika. Znaki 
se pojavijo v skoraj vseh organskih 
sistemih. Eden vodilnih znakov je 
kronična utrujenost (brez drugega 
očitnega vzroka), poleg tega pa še 
zaspanost, brezvoljnost, pomanjkanje 
energije in koncentracije, razdražljivost, 
bledica in suha koža. Bolniki občutijo 
razbijanje srca in težko dihajo že ob 
majhnem naporu ali celo v mirovanju. 
Pogostejši so glavoboli in vrtoglavice, 
lahko šumenje v ušesih, želodčne 
slabosti, razjede v ustih ali v ustnih 
kotičkih. Občasno se lahko pojavi želja 
po zauživanju neobičajnih stvari (na 
primer ledu, zemlje, zobne paste ipd.). 

Zdravi ljudje normalno izgubijo 
povprečno 1 mg železa na dan. V času 
mesečnega perila izgubijo ženske 
povprečno dodatnih od 15 do 20 mg, 
zaradi vsake nosečnosti, poroda in 
dojenja pa še okoli 1000 mg železa.

Izgube železa moramo nadomestiti s 
prehrano. Težava nastane, če so izgube 
večje kot je zaužitje s prehrano ali pa je 
absorpcija železa iz črevesja neustrezna. 
Absorbira se namreč le do 10 % železa 
iz hrane. Absorpcijo zavirajo nekatera 
živila (kava, čaj, nekatera zelenjava, 
žita, stročnice, mlečni in jajčni proteini), 
saj tvorijo z železom komplekse, ki se 
ne absorbirajo. Absorpcijo povečajo 
nekatere kisline in sladkorji. Na 
absorpcijo vpliva stanje sluznice prebavil 
in jeter. Če želodčni sok ni zadosti kisel, 
je absorpcija slabša. Slabša je tudi ob 
okužbi z bakterijo Helicobacter pylori.

ZAKAJ JE ANEMIJA PRI 
ŽENSKAH POGOSTEJŠA?
Slabokrvnost ali anemija je razmeroma pogosta bolezen, ki po ocenah SZO 
prizadene 20 % prebivalstva. Med ženskami je v obdobju, ko imajo mesečno perilo, 
desetkrat pogostejša. Pogosteje se pojavi še pri otrocih do petega leta starosti 
in pri starostnikih. Pomembno lahko vpliva na zdravje in kakovost življenja, zato 
je dobro, da vsi poznamo znake slabokrvnosti in jo preprečujemo ter po potrebi 
zdravimo. Besedilo: izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., spec. gin. in porodništva

Pojavijo se motnje menstrualnega 
ciklusa ter izguba libida in potence.

Huda slabokrvnost poveča tveganje 
za zaplete na področju srca in žil, 
za nastanek demence, za zaplete v 
nosečnosti ter za težave na delovnem 
mestu in v osebnem življenju.

Za oceno stanja je potreben obisk pri 
zdravniku, ki bolezen opredeli na podlagi 
pogovora, pregleda in laboratorijskih 
preiskav.

Pomanjkanje železa
Do slabokrvnosti najpogosteje pride 
zaradi pomanjkanja železa in po oceni 
SZO ga primanjkuje tretjini svetovnega 
prebivalstva.

Slabokrvnost ali anemija je razmeroma pogosta bolezen, ki po 
ocenah SZO prizadene 20 % prebivalstva. 

Huda slabokrvnost poveča 
tveganje za zaplete na 
področju srca in žil, za 
nastanek demence, za zaplete 
v nosečnosti ter za težave na 
delovnem mestu in v osebnem 
življenju.
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Pri vsaki zdravi nosečnici se razvije fiziološka anemija in 
vrednosti hemoglobina so nižje kot zunaj nosečnosti. 

Zdravi ljudje normalno izgubijo 
povprečno 1 mg železa na dan. 

V hrani rastlinskega izvora je železo 
v anorganski obliki, v hrani živalskega 
izvora pa v obliki hema. Hemsko železo 
se lažje in bolje absorbira iz prebavil.

Slabokrvnost pri ženskah
Slabokrvnost pri ženskah je pogostejša 
pri tistih, ki imajo zelo močne, 
dolgotrajne ali pogoste menstruacije, 
pri tistih, ki so že večkrat rodile, in pri 
ženskah z neustrezno prehrano ali 
kroničnimi boleznimi prebavil (hemeroidi, 
čir, zgaga) ali ledvic. Pogostejša je v času 
nosečnosti, po porodu in med dojenjem.

Pri vsaki zdravi nosečnici se razvije 
fiziološka anemija in vrednosti 
hemoglobina so nižje kot zunaj 
nosečnosti. Nosečnice imajo tudi nižji 
krvni tlak. Posledica te kombinacije je, da 
se jim pogosteje vrti in so bolj zaspane. 
Če vrednosti hemoglobina preveč padejo 
in se razvije težka anemija, se poveča 
tveganje za resne zaplete, zato vsaki 
nosečnici vsaj trikrat v nosečnosti 
preverimo vrednost hemoglobina v 
krvi. Večje tveganje za zaplete je pri 
tistih nosečnicah, ki imajo že v prvem 
trimesečju nizke vrednosti hemoglobina. 
Te nosečnice se slabo počutijo in imajo 
povečano tveganje za spontane splave, 
zastoj v rasti ploda in prezgodnji porod, 
grozi jim tudi večja izguba krvi med 
porodom.

Večina zdravih nosečnic naj bi dobila 
dovolj železa s prehrano. Kljub temu 
SZO od leta 2015 priporoča dodajanje 
železa in folne kisline k prehrani 
nosečnic, pri nas ga večina jemlje v obliki 
multivitaminskih tablet za nosečnice.

Če so kljub temu vrednosti hemoglobina 
prenizke, nosečnici predpišemo železo 
v tabletah ali sirupu ter vrednosti 
hemoglobina kontroliramo pogosteje.

Nadomeščanje železa in 
preprečevanje slabokrvnosti
Ker se železo dnevno izloča iz telesa, ga 
je treba zagotoviti s prehrano. Odrasli 
naj bi vnesli 8 mg železa na dan. Več 

zaradi katerih je zdravljenje neprijetno 
in ga pogosto prekinejo. Najpogostejši 
stranski učinki so želodčna slabost, krči 
ali bolečine, driska ali zaprtje. Če se 
pojavijo te težave, se zamenja preparat 
ali uvede terapija z vnosom železa v žilo. 
Zdravljenje je treba nadaljevati vsaj še 
od tri do šest mesecev po izboljšanju 
anemije, da se zapolnijo zaloge železa.

Preventivno jemanje železa se 
priporoča pri ženskah z močnimi 
menstruacijami, zlasti pred načrtovanimi 
nosečnostmi. Priporoča se tudi tistim, 
ki so v preteklosti že imele težave s 
slabokrvnostjo, in ženskam s kliničnimi 
znaki pomanjkanja železa. Sprva 
velja poskusiti s pravilno prehrano in 
prehrambnimi dodatki, ki se dobijo v 
lekarni brez recepta.

Tri mesece pred načrtovano nosečnostjo 
in ves čas nosečnosti ter med dojenjem 
priporočamo multivitaminske tablete z 
dodatkom železa.

Nosečnicam, ki slabo prenašajo 
multivitaminske tablete (ker jim 
povzročajo slabosti), in vsem, ki 
zaradi stranskih učinkov ne prenašajo 
preparatov anorganskega železa, je v 
zadnjem času v lekarnah na voljo železo 
v hemski obliki, ki se dobi brez recepta. 
Pri preventivnem jemanju svetujemo eno 
tableto na dan, ob znakih pomanjkanja 
železa ali nižjih vrednostih hemoglobina 
pa dve tableti na dan. Preparat se lahko 
jemlje tudi med jedjo, ker na absorpcijo 
hemskega železa druga živila ne 
vplivajo. Pri jemanju hemskega železa 
stranskih učinkov skorajda ni, saj ne 
draži sluznice prebavil. Preparat je tudi 
brez glutena.

ga potrebujejo ženske v rodni dobi, 
nosečnice (27 mg na dan) in doječe 
matere, pa tudi otroci do osmega leta 
starosti.

Bolj učinkovito se v telesu absorbira 
železo v hemski obliki, ki je v mesu in 
ribah. Anorganskega (nehemskega) 
železa je največ v zeleni zelenjavi, 
semenih, oreščkih in žitih. Ta oblika 
železa se težje absorbira iz črevesja, 
zato je pomanjkanje železa pri tistih, ki 
ne uživajo mesa, pogostejše, če prehrana 
ni ustrezna.

Ob večjih potrebah ali neustrezni 
prehrani svetujemo prehranska dopolnila 
z železom, najbolje v hemski obliki. Če 
se razvije težja stopnja slabokrvnosti 
oziroma ko tako presodi zdravnik, se 
uvede terapija s tabletami železa ali 
celo intravenska terapija. V vsakem 
primeru je boljša preventiva.

Ženskam z zelo obilnimi menstruacijami 
svetujemo ureditev ciklusa in sočasno 
nadomeščanje železa. Tistim z 
neustrezno prehrano priporočamo 
spremembo jedilnika, bolnicam s 
kroničnimi boleznimi pa ureditev bolezni.

Za preprečevanje in zdravljenje 
slabokrvnosti so pogosto potrebni 
preparati železa, ki jih predpiše zdravnik 
na recept. Preparate anorganskega 
železa je bolje jemati na prazen želodec. 
Železo se bolje absorbira, če ob zaužitju 
popijemo še limonov sok ali vitamin C. 
Še dve uri po zaužitju odsvetujemo čaj 
(tudi zeliščni), kavo in mleko.

Pri 20 % ljudi, ki jemljejo železove 
preparate, se pojavijo stranski učinki, 
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Ponavljajoča vnetja mehurja so še 
posebej pogosta pri ženskah v rodni 
dobi, a se pojavljajo tudi v menopavzi, 
ker lahko pomanjkanje estrogena vodi 
v tanjšanje sluznice sečnice in mehurja. 
S pogostim in pekočim uriniranjem ter 
bolečino v mehurju pa se nekatere 
ženske srečujejo mnogo pogosteje, zato 
je pomembno, da se poučimo tudi o 
naravnih rešitvah vnetja sečil.

Kateri so najpogostejši znaki okužbe 
sečil ali »prehlajenega mehurja« 
Vsaka ženska si bo vnetje mehurja 
zagotovo zapomnila zaradi silno 
neprijetnih simptomov, ki močno vplivajo 
na kakovost življenja. To so močna 
in pogosta nuja po uriniranju, pekoč 
in boleč občutek med uriniranjem, 
neobičajno pogosta potreba po 
odvajanju zelo majhnih količin seča, 
bolečine v spodnjem delu trebuha, 

izdelki in prehranskimi dopolnili, 
saj pogosto jemanje antibiotikov 
lahko kljub hitremu in pozitivnemu 
učinku pri vnetju sečil slabo vpliva na 
splošno zdravje. Zaradi prekomernega 
predpisovanja antibiotikov se hitro širi 
tudi odpornost med bakterijami, zato 
uspešnost zdravljenja okužb sečil z 
antibiotiki upada. Najpogosteje okužbo 
sečil povzročijo prav bakterije vrste 
Escherichia coli, ki se pritrdijo na 
steno mehurja in so vzrok težav v 
75–90 odstotkih primerov. Še dobro, 
da obstaja tudi mnogo alternativnih 
naravnih rešitev, ki delujejo hitro in 
učinkovito.

Kako si lahko pomagamo sami
Kadar se spoprijemamo z blažjim 
vnetjem sečil, lahko posežemo po 
preverjenih prehranskih dopolnilih, 
ki nam hitro in učinkovito lajšajo 
težave ter nam jih običajno svetujejo v 
lekarnah in specializiranih prodajalnah. 
Učinkovita prehranska dopolnila so 
tista, ki vsebujejo kombinacijo aktivnih 
učinkovin, med drugim D-manozo in 
rastlinske izvlečke, kot je na primer 
izvleček hibiskusa in drugi. 
Naravni izvlečki podpirajo delovanje 
sečil na več načinov. Hibiskus deluje 
diuretično in pospešuje izločanje vode 
ter prispeva k optimalnemu delovanju 
sečil. Višnjevi peclji podpirajo zdravje 
spodnjega dela sečil in izločanje 
odpadnih snovi iz organizma. Zelo 
pomemben pa je tudi vitamin A, ki 
prispeva k vzdrževanju optimalne 
sluznice (sečil) in spodbuja delovanje 
imunskega sistema, ker je še posebej 
pomembno v času, ko se spoprijemamo 
z vnetjem sečil. 

NAJ VAM »PREHLAJEN MEHUR« NE 
POKVARI POMLADNIH AKTIVNOSTI
Vnetje mehurja je eno najbolj razširjenih bolezenskih stanj med ženskami, s katerim 
se vsaj enkrat v življenju sooči kar vsaka druga ženska. Zaradi razmeroma kratke 
sečnice so ženske veliko bolj dovzetne za okužbo sečil in zbolevajo kar 30-krat 
pogosteje kot moški.

moten seč z močnim neprijetnim 
vonjem, nezmožnost uriniranja in 
pogosto tudi bolečina v medenici.

Preprečevanje okužbe sečil – kaj 
pomaga
Če smo nagnjeni k vnetjem sečil, 
lahko veliko stori že sama preventiva. 
S pitjem zadostne količine vode si 
zagotovimo redno polnjenje mehurja in 
s tem redno odvajanje vode. Pomembno 
je tudi celotno in popolno praznjenje 
mehurja pri uriniranju. Dobro poznan 
ukrep, ki pomaga kot preventiva proti 
vnetju mehurja, je brisanje vagine v 
smeri od vagine proti anusu (in ne 
obratno), saj je razdalja med anusom in 
vagino kratka. S tem preprečimo vnos 
bakterij, predvsem Escherichia coli, od 
anusa do sečnice. Pomaga tudi nošenje 
ohlapnejših oblačil, saj tesna oblačila 
lahko dražijo sečnico, in bombažnega 
spodnjega perila, saj sintetično spodnje 
perilo zadrži več vlage, ki ustvari idealno 
gojišče za bakterije. 

Naravna pomoč, brez antibiotikov 
Pri samopomoči moramo najprej 
pretehtati, kakšne vrsto težav imamo. 
Na podlagi tega se lahko odločimo za 
samopomoč ali za obisk pri zdravniku. 
Zdravniki pri bakterijski okužbi sečnih 
poti najpogosteje predpišejo antibiotike, 
vendar se njihovemu jemanju lahko 
izognemo tudi s pomočjo narave. 
Pri lažjem vnetju sečnega mehurja si 
lahko pomagamo sami z naravnimi 

oglasno sporočilo
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Poškodbe so lahko posledica enkratnega 
dogodka, kot so padec, zvin, udarec 
ali prekomeren gib. Imenujemo jih tudi 
travmatske poškodbe. Pogosti vzroki so 
nepazljivost, utrujenost in neustrezna 
oprema. Poškodbe pa so lahko tudi 
posledica ponavljajočih se obremenitev, 
ki postopno vodijo v poškodbo tkiva. 
Najpogosteje so poškodovane tetive 
in sklepni hrustanec, kar lahko vodi v 
prezgodnjo ali trajno okvaro.

Pri preprečevanju preobremenitvenih 
poškodb je pomembna pravilna priprava 
na športno aktivnost. Svetujemo posvet 
pri kineziologu ali fizioterapevtu, ki 
bo ocenil stanje gibalnega sistema, 
moč in prožnost mišic ter prožnost 
tetiv. Svetoval bo tudi dodatno vadbo, 
ki jo je treba izvajati. Ko ima športnik 
že ugotovljeno bolezensko stanje 

športih z žogo) se lahko poškodujejo 
tudi glava in centralni živčni sistem, 
vretenca hrbtenice s hrbtenjačo, večje 
kosti, medenica in notranji organi.

Od poškodb sklepov so najpogostejši 
zvini gležnja, pri katerih pride do 
natrganja stranskih vezi, redkeje do 
poškodbe hrustanca. Sledijo zvini 
kolenskega sklepa, pri katerih se lahko 
poškodujejo sklepna ploščica (menisk), 
sklepni hrustanec ali kolenske vezi 
(križne in stranske vezi).

Pri padcu na ramenski sklep so pogosti 
zlom ključnice, izpah sklepa med 
ključnico in lopatico (AC sindezmoliza), 
izpah ramenskega sklepa (Bankartova 
poškodba) in natrganje tetiv rotatorne 
manšete. Pri sunkovitih gibih lahko pride 
do natrganja narastišča tetive bicepsa 
na lopatico (SLAP-poškodba). Pri padcu 
na roko se lahko poškodujejo tudi kosti 
komolca, zapestja in dlani. Pri poškodbah 
gležnja in stopala pogosto ugotavljamo 
tudi zlome stopalnic ter kosti zgornjega 
in spodnjega skočnega sklepa.

ŠPORTNA REKREACIJA 
IN POŠKODBE
V zadnjem desetletju je športna rekreacija postala zelo priljubljena in število 
rekreativnih športnikov nenehno narašča. Športna rekreacija je pomembna za 
vzdrževanje fizične in psihične kondicije, predvsem pa za ohranjanje zdravja in 
preprečevanje številnih bolezni, najbolj srčno-žilnih. A s športnimi aktivnostmi se 
poveča tudi tveganje za nastanek poškodb. Besedilo: dr. Bogdan Ambrožič, dr. med., specialist ortoped

ali poškodbo, je pred pravilno izbiro 
športne aktivnosti potreben pregled 
pri ortopedu. V vsakem primeru pa je 
nujna ustrezna izbira in uporaba športne 
opreme (obutev, športni rekviziti, 
zaščitna oprema) ter pravilna izvedba 
tehnike športov.

Travmatske poškodbe rekreativnih 
športnikov
Pri poškodbah, ki so posledica 
nenadnega in enkratnega dogodka, 
lahko pride do poškodbe kosti (zloma), 
sklepa (zvin ali izpah) ter do različnih 
poškodb tetiv in mišic. Običajno se 
poškodovance napoti k zdravniku 
specialistu, ki predpiše ustrezne 
preiskave in zdravljenje. Pri resnejših 
poškodbah (na primer padci z višine pri 
plezanju ali padci s padalom, padci s 
kolesom, močnejši kontaktni udarci pri 

V zadnjem desetletju je športna rekreacija postala zelo 
priljubljena in število rekreativnih športnikov nenehno narašča. 

Poškodbe so lahko posledica 
enkratnega dogodka, kot 
so padec, zvin, udarec ali 
prekomeren gib. 
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Različne preobremenitvene poškodbe 
običajno nastanejo v povezavi s športnimi 
aktivnostmi, ki jih športnik izvaja. 

Manualna terapija je v zdravljenju 
preobremenitvenih poškodb najuspešnejša, 
pogosto pa uporabljamo laser, TENS, 
ultrazvok, TECAR, magnetoterapijo, razne 
svetlobne terapije in udarne valove. 

Ramenski sklep
Zelo pogosta poškodba pri rekreativnih športnikih je 
raztrganina Ahilove tetive. Pri sunkovitem gibu začutimo 
pekočo bolečino v predelu tetive in takrat je večinoma 
slišen pok. Izjemno boleče je tudi obremeniti stopalo. 
Pri teku ali športih z žogo pogosto pride do poškodb 
stegenskih mišic in mišic goleni.

Preobremenitvene poškodbe rekreativnih športnikov
Preobremenitvene poškodbe nastanejo zaradi ponavljajočih 
se mikroskopskih poškodb mehkih tkiv, ki so že v normalnih 
razmerah slabše prekrvljena. Posledica poškodbe je 
vnetje, ki ga telo skuša pozdraviti z brazgotinjenjem. V 
določenih primerih se natrgajo oziroma pretrgajo tetive. 
Preobremenitev hrustanca v sklepu lahko privede do vnetja 
in prezgodnje obrabe sklepa.

Različne preobremenitvene poškodbe običajno nastanejo 
v povezavi s športnimi aktivnostmi, ki jih športnik izvaja. 
Pri športih, kjer je obremenjen ramenski sklep (tenis, 
odbojka, rokomet, plezanje), pogosto pride do vnetja tetiv 
(tendinitisa) rotatorne manšete, najpogosteje mišice 

https://www.nutrispoint.com
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nadgrebenčnice (supraspinatusa) ali 
tetive dolge dvoglave mišice (bicepsa). 
Pogosto opažamo vnetja tetiv v 
področju komolca (epikondilitis), kar 
imenujemo teniški ali golfski komolec. 
V komolcu zaradi preobremenitev pride 
tudi do utesnitve veje koželjničnega 
(radialnega) živca.

Pri športnikih, pri katerih so 
obremenjene predvsem spodnje 
okončine, se srečujemo z različnimi 
poškodbami. V predelu kolka lahko 
pride do vnetja ali poškodb mišic, ki se 
naraščajo na medenico ali stegnenico, 
mogoče so tudi preobremenitvene 
poškodbe sklepnega hrustanca in 
hrustančnega labruma. V predelu 
kolena opažamo vnetja narastišča 
tetive štiriglave mišice (kvadricepsa) 
na pogačico, vnetje zunanje (lateralne) 
fascije (sindrom iliotibialnega trakta) 
in vnetje patelarnega ligamenta 
(skakalno koleno). Pri kolenu 
zaradi preobremenitve lahko pride 
tudi do poškodbe in zmehčanja 
hrustanca (hondromalacije) ali do 
preobremenitvene poškodbe sklepne 
ploščice (meniska).

V predelu gležnja so najpogostejša 
vnetja Ahilove tetive, ki se lahko 
poškoduje v samem tetivnem delu 
(tendinopatija) ali ob narastišču na 
kost petnice (insercijska tendinopatija). 
Pogosto pride tudi do vnetja mešička 
med tetivo in kostjo petnice (burzitis) 
ter do pojava kostnih izrastkov na 
petnici (Haglundova eksostoza).

Poškodba ahilove tetive
Posledica preobremenitve podplata 
je lahko vnetje in poškodba plantarne 
fascije ali pojav kostnega izrastka 
na podplatu petnice (trn v peti). Pri 
dolgotrajnih obremenitvah, kot so 
daljši teki ali hoja, lahko pride tudi do 
preobremenitvenih zlomov stopalnic, 
najpogosteje druge ali pete stopalne 
kosti (stresni zlom).

Pogosto imajo športniki zaradi 
preobremenitev težave z bolečinami v 
hrbtenici, kjer pride do vnetja mišic, v 
težjih primerih pa lahko do izbočenja 
medvretenčnih ploščic (hernija diskusa), 
preobremenitve malih fasetnih sklepov 
ali premika vretenc (spondilolisteza).

Diagnostične preiskave
Pri postavljanju diagnoze je poleg 
anamneze in kliničnega pregleda 
pogosto potrebna dodana diagnostična 
obdelava. Pri sumu na zlom kosti je 
treba opraviti rentgensko slikanje (RTG) 
in/ali slikanje z računalniško tomografijo 
(CT). Pri poškodbah tetiv ali mišic 
uporabljamo ultrazvočno diagnostiko. 
Najpogosteje se pri diagnostiki poškodb 
tetiv ali mišice in sklepov uporablja 
preiskava z magnetno resonanco (MR). 
MR je tudi preiskava, s katero ugotovimo 
poškodbo sklepnega hrustanca in 
poškodbo vezi v različnih sklepih.

Zdravljenje
Zdravljenje poškodb rekreativnih 
športnikov je lahko konservativno ali 
operativno (kirurško). Pri zlomih ali 

V predelu gležnja so najpogostejša vnetja Ahilove tetive, ki se 
lahko poškoduje v samem tetivnem delu ali ob narastišču na 
kost petnice. 

strganju tetiv in vezi v sklepu je pogosto 
potrebna operativna terapija. Operativne 
posege na sklepih običajno opravljamo 
manj invazivno – artroskopsko, kar 
pomeni manjšo dodatno poškodbo tkiva 
in hitrejšo rehabilitacijo.

Večino preobremenitvenih poškodb 
lahko zdravimo konservativno. Treba 
je ugotoviti vzrok nastanka poškodbe 
in prilagoditi športne aktivnosti. 
Zdravljenje je odvisno od diagnoze, ki 
je bila postavljena. V primeru akutnih 
bolečin je potreben počitek, svetujemo 
analgetično terapijo in hlajenje. Običajno 
bolnika napotimo na fizioterapijo, 
kjer se z uporabo manualnih tehnik 
in protibolečinskih terapij zmanjšata 
bolečina in vnetje.

Manualna terapija je v zdravljenju 
preobremenitvenih poškodb 
najuspešnejša, pogosto pa uporabljamo 
laser, TENS, ultrazvok, TECAR, 
magnetoterapijo, razne svetlobne 
terapije in udarne valove. Pri uporabi 
omenjenih načinov je potrebno 
sodelovanje med zdravnikom in 
fizioterapevtom. Pogosto so potrebne 
tudi individualna vadba, ekscentrične in 
raztezne vaje ter analiza drže, celotnega 
gibalnega sistema in stopalnega odtisa.
V zadnjih letih je pri zdravljenju poškodb 
učinkovito tudi biološko zdravljenje. 
Pri zdravljenju poškodb tetiv, mišic 
in preobremenitev sklepov se lahko 
uporabi zdravljenje s trombocitno 
plazmo, vedno bolj pa se pri obrabi 
sklepnega hrustanca uporablja tudi 
zdravljenje z mezenhimskimi matičnimi 
celicami.

Pogosto imajo športniki zaradi 
preobremenitev težave z 
bolečinami v hrbtenici, kjer 
pride do vnetja mišic, v težjih 
primerih pa lahko do izbočenja 
medvretenčnih ploščic (hernija 
diskusa), preobremenitve malih 
fasetnih sklepov ali premika 
vretenc (spondilolisteza).



https://www.malinca.si/cokomalincek
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Novembra pozno popoldne se z 
avtobusom vračam iz službe domov. 
Zunaj je temno, v avtobusu nič kaj 
bolj svetlo. Pred mano na sediščih za 
štiri sedi ekipa fantov, ki molče strmijo 
v svoje telefone, svetloba ekranov 
pa jim osvetljuje obraz. Med sabo se 
ne pogovarjajo, vsak je osredotočen 
na svojo napravo. Na drugi strani 
gospa srednjih let, osredotočena na 
svojo knjigo. Razen prstov, ki vsakih 
nekaj minut obrnejo stran, prav tako 
nepremična in odtujena. A kje je razlika? 
Zakaj ste prve verjetno nekoliko 
obsojali, druga pa se nam zdi vzor 
kakovostnejšega izkoristka časa? 

Postajamo družba, ki ne bere knjig
Polovica Slovencev na leto ne prebere 
niti ene knjige, kaže raziskava Knjiga 
in bralci VI. V primerjavi z raziskavo, 
ki je bila opravljena pet let pred tem, 
se kažejo poslabšanja na skoraj vseh 
ravneh. Število tistih, ki v enem letu ne 
kupijo niti ene knjige, se je med letoma 
2014 in 2019 dvignilo za štiri odstotke, 

mnogoterih medosebnih interakcij, s 
katerimi se soočamo v vsakodnevnem 
življenju.

Bralci živijo dve leti dlje
Le kdo si ne bi želel živeti malce dlje? 
Dolgoživost je sveti gral, h kateremu 
stremijo mnogi, pred dobrimi petimi 
leti pa so raziskovalci univerze Yale 
na skoraj 4000 udeležencih raziskave 
ugotovili, da bralci v povprečju živijo 
skoraj dve leti dlje. Že 3,5 ure branja 
na teden naj bi pripomoglo k temu, da 
bi lahko živeli dlje. V raziskavo so bili 
vključeni posamezniki, stari 50 let ali 
več, pri življenjski dobi pa se je izkazalo, 
da so tisti, ki so brali občutno več, živeli 
v povprečju kar 23 mesecev dlje. Pri 
tem so ugotovili tudi to, da je branje 
knjig pri tem imelo veliko večjo vlogo 
od branja časopisov ali revij. Možna 
interpretacija te ugotovitve je, da se 
med branjem knjig bralec veliko bolj 
»potopi« v zgodbo, hkrati pa se tudi 
veliko bolj intenzivno povezuje z junaki 
v knjigi, s čimer razvijamo tudi dimenzije 
čustvovanja, kot na primer empatičnost. 

Širjenje besedišča in upočasnjen 
kognitivni upad
Dejstvo je, da je branje za otroke nadvse 
koristno. Kot smo zapisali, se prek zgodb 
razvija naša sposobnost empatije, saj 
znamo bolje prepoznati čustva drugih, 
jih razumeti in se posledično tudi vživeti 
v njihove vloge te življenjske situacije. 
Hkrati se ob odraščanju skozi branje širi 
naše besedišče. Branje pa ni pomembno 
le pri otrocih za njihov kognitivni 
razvoj, temveč tudi pri starejših za 
preprečevanje njihovega kognitivnega 
upada. Naš kognitivni upad se namreč 
počasi začenja že pri dvajsetih oziroma 
tridesetih letih, večina pa se tega zave 
in opazi šele pri svojih šestdesetih. 
Na japonskem so leta 2008 izvedli 
poglobljeno raziskavo, ki je vključevala 
128 posameznikov, starih med 70 in 
86 let. Izmerili so njihove kognitivne 
sposobnosti, nato pa so šest mesecev 

STRANSKI UČINKI 
BRANJA SO LE KORISTNI 
V sodobnem času, kjer so vsebine na voljo vedno, povsod in v hitremu življenjskemu 
ritmu prilagojeni obliki, se poraja vprašanje, ali sploh še znamo brati. In če da, kakšne 
učinke ima lahko branje na naš razvoj in počutje. 

Besedilo: Andrej Horvat

na 53 odstotkov. A zakaj je branje sploh 
tako pomembno in kaj nam branje 
prinaša? 

Branje zvišuje inteligenčni in 
emocionalni kvocient
Le kdo si ne bi želel imeti visokega ali 
pa vsaj višjega IQ? Kar desetletje dolga 
longitudinalna študija Združenja za 
raziskave in razvoj otrok v Združenem 
kraljestvu je analizirala kognitivne 
sposobnosti kar 2000 parov enojajčnih 
dvojčkov. Primerjali so njihove bralne 
sposobnosti in rezultate testiranja 
inteligenčnega kvocienta. Ugotovili so, 
da bralne sposobnosti, ki jih otrok razvije 
v zgodnjem otroštvu, lahko pomembno 
vplivajo na njegov intelektualni razvoj 
v kasnejšem življenjskem obdobju. 
Krati se lahko z branjem zviša tudi 
emocionalni IQ. Psihologi v New School 
for Social Reasearch v New Yorku so 
namreč potrdili, da je branje leposlovja 
pomembno vplivalo na prepoznavanje 
in razumevanje čustev drugih ljudi. To je 
seveda zelo pomembno pri obvladovanju 

Polovica Slovencev na leto ne prebere niti ene knjige, kaže 
raziskava. 
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intenzivno brali in izvajali različne 
računske vaje. Po preteku tega obdobja 
so ponovno izmerili njihove kognitivne 
sposobnosti in ugotovili statistično 
pomembno izboljšanje. To izboljšanje pa 
je nato vztrajalo še naslednjega pol leta, 
ko udeleženci niso več izvajali tovrstnih 
vaj. Branje je tako zagotovo dobra ideja 
za posameznike vseh starostnih skupin, 
pri tem pa je pomembno, da resnično 
beremo vsebine, ki so nam všeč, v katere 
se poglobimo, saj bomo tako brali več, 
učinki pa bodo opaznejši in tudi dlje 
trajajoči. 

Je knjiga poživilo, pomirjevalo ali 
uspavalo? 
Vzroki, zakaj beremo, so zelo različni. 
Nekateri berejo, ker jim je to veliko bolj 
zabavno od gledanja televizije. Morda 
izberejo kriminalko ali znanstveno 
fantastiko. Nekateri berejo, ker se 
s tem izobražujejo – verjetno bodo 
izbrali strokovne knjige ali življenjepise 
pomembnih posameznikov svojega 
področja. Večina pa jih verjetno bere, 
ker jim branje predstavlja tudi obliko 
sprostitve. Sedaj imamo pred očmi 
najbrž lepo plažo, osvežilno pijačo in 
knjigo, v tem času pa veliko verjetneje 
kakšno kočo, skodelico toplega napitka 
in pridušeno svetlobo, ki osvetljuje 
knjigo. Kakor koli že, dejstvo je, da 
branje pomirja. Med branjem se zniža 
naš krvni pritisk, upočasni se srčni utrip 
in zmanjša občutek stresa oziroma 
vznemirjanje. Ameriški raziskovalci, ki so 
leta 2009 raziskovali metode upravljanja 
stresa za študente, so ugotovili, da 
nas že pol ure branja pripelje do stanja 
pomiritve, ki je primerljivo z izvajanjem 
joge ali iskrenim smejanjem. Če imate 
morda težave s spanjem, je tako dobro, 
da si ustvarimo dnevno rutino, kjer pol 
ure pred spanjem beremo knjigo. 

Seveda pa je še mnogo drugih pozitivnih 
vplivov branja. Branje namreč dobro 
vpliva na naše psihološko delovanje, 
saj pomaga tudi posameznikom, ki 
se soočajo z določenimi oblikami 
duševnega zdravja. Branje nas v času 
odtujenosti tudi povezuje. Na eni strani 
zagotovo z junaki v knjigah, hkrati pa 
so lahko knjige tudi odlična iztočnica za 
pogovore. Tisti štirje fantje bi verjetno 
svoj čas tako preživeli veliko bolj 
kakovostno, če bi se pogovarjali, delili 
svoje izkušnje. Tista gospa, čeprav sama, 
se je morda ravno takrat intenzivno 
družila z junaki zgodbe, v katero se je 
zatopila. Z nekoliko širšim besediščem 
in razvitejšim občutkom empatije pa je 
bil tudi njen spanec ob prihodu domov 
morda nekoliko boljši.

Ste za branje? 
Včasih nam za branje zmanjka 
motivacije, spet drugič pa žal 
nimamo idej za izbiro gradiva. Zgornji 
pozitivni učinki branja so zagotovo 
dobra motivacija, v nadaljevanju pa 
predstavljamo še dober predlog 
literature. 
Ženska proste reje je družbeno 
angažiran roman, ki je sedaj izšel že 
v drugem ponatisu. Pripoveduje o 
ženskah in moških, naravi in družbi, 
življenjskih izbirah in svobodi. Na sedaj 
304 straneh mehke vezave sledimo 
zgodbi glavne junakinje Mirne. Njeno 
življenje so doživetja, ki se ne nizajo 
v času, temveč v prostoru. Prav kraji 
so tisti, ki povezujejo njena hotenja, 
skrbi, razočaranja, ljubezni. Na dobrih 
petdesetih kvadratnih metrih v tretjem 
nadstropju bloka za Bežigradom 
se ti lahko začne tisto tvoje pravo 
samostojno življenje, v lokalu istega 
okoliša leta kasneje opaziš moža z 
drugo, ki je očitno sedaj prva. In prav 

na domačem vrtu Bežigrada, potem 
ko se v Mirnino dušo vtisnejo doživetja 
drugih krajev, japonska sliva zamenja 
staro bukev. Na istem kraju se lahko vse 
začenja in končuje. Je zgodba o Afroditi, 
Ateni in Hestiji. Vse živijo v eni osebi. Vse 
so Mirna. 

O avtorici 
Alenka Stanič zase pravi: »Nisem 
pisateljica. Sem Alenka, ki tudi piše.« 
Po osnovni izobrazbi je biologinja, svoje 
poznavanje narave pa je nadgradila z 
magistrskim študijem antropologije 
in kasneje z doktorsko disertacijo 
s področja interkulturnih študijev. 
Alenka se je pisanja lotila spontano, 
z zapisovanjem fragmentov misli, 
pogledov, občutkov, brez ambicije, da iz 
tega nastane roman. Pisanje jo je kmalu 
potegnilo in začela je oblikovati zgodbo, 
potovanje glavne junakinje. V pripoved 
so se sešteli predelani drobci zgodb, ki 
jih je v petindvajsetih letih slišala od 
svojih sogovornikov na intervjujih in od 
znancev in prijateljev ter jih začinila z 
domišljijo in predelanimi spomini.

Včasih nam za branje zmanjka motivacije, spet drugič pa žal 
nimamo idej za izbiro gradiva. 
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Čas nabiranja in uporaba
V kulinariki uporabljamo regratove liste 
in cvetove, mlete pražene korenine pa 
se uporabljajo kot kavni nadomestek. 
Uživanju cvetnih stebel se raje izognimo, 
saj vsebujejo večje količine grenkega 
glikozida taraksacina, ki v večjih 
odmerkih povzroča slabost, drisko in 
bruhanje.

B2 in B6. Od mineralov so v regratu 
v največjih količinah zastopani kalcij, 
železo in mangan.

Cvetove nabiramo od sredine aprila 
pa do konca cvetenja. Uporabljajo se 
predvsem za izdelavo regratovega vina 
in regratovega sirupa, mlade cvetne 
poganjke pa lahko vlagamo podobno kot 
kapre.

Koristni učinki
Listi in korenine regrata se že 
tradicionalno uporabljajo predvsem kot 
diuretik in sredstvo za pospeševanje 
prebave. Pospešuje namreč izločanje 
urina, zaradi vsebovanih grenčin pa 
pospešuje delovanje jeter in žolčnika, 
kar pomeni, da blagodejno vpliva na 
prebavne težave. Uporablja se tudi ob 
izgubi teka. Zaradi visoke vsebnosti 
inulina ga priporočajo sladkornim 
bolnikom. Najpogosteje se uporablja 
poparek, ki ga pripravimo tako, da eno 
žličko posušene rastline (listi, korenina 
ali oboje) prelijemo s skodelico vrele 
vode.

REGRAT IN 
NJEGOVA 
ZDRAVILNA MOČ
Navadni regrat (Taraxacum officinale) je po vsem svetu razširjena zelnata trajnica 
in ena prvih divjih spomladanskih rastlin, ki se v večjih količinah znajde na naših 
krožnikih. Sezona nabiranja regrata se začne že marca, ko regrat požene mlade in 
nežne liste, ki so mehkejši ter vsebujejo manj grenčin in so zato v solatah še posebej 
priljubljeni. Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega portala o hrani in prehrani; Prehrana.si

Mlade liste, ki jih nabiramo vse do 
cvetenja, največkrat uporabljamo v 
solatah, vendar se izjemno dobro 
obnesejo tudi v juhah ali kuhani na 
pari kot priloga. Za kuhanje so primerni 
tudi nekoliko starejši listi, ki postanejo 
trši in zato manj primerni za solate. 
Listi vsebujejo izjemno visoke količine 
vitamina K ter predstopnje vitamina 
A, pa tudi visok delež vitaminov C, 

Listi in korenine regrata se 
že tradicionalno uporabljajo 
predvsem kot diuretik in 
sredstvo za pospeševanje 
prebave. 

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g svežih regratovih 
listov
*%PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot delež priporočenega vnosa (%PV) za povprečno 
odraslo osebo (8400 kJ/2000 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 (30 g). Vir: Različne podatkovne baze o prehranski 
sestavi živil.

Hranilna vrednost v 100 g  
regrata % PDV*

Energijska vrednost (kcal/kJ) 34,4/156,5 2 %

Skupne maščobe (g) 0 0 %
– Nasičene maščobe (g) 0 0 %
Ogljikovi hidrati (g) 4,9 2 %
– Sladkorji (g) 2,2 3 %
Beljakovine (g) 2,9  6 %
Prehranske vlaknine (g) 2,8 9 %
Vitamini in minerali   
Vitamin A (µg) 1200 150%
Vitamin C (mg) 35 44 %

Vitamin K (µg) 778 1037 %

Riboflavin – B2 (mg) 0,3 21 %

Vitamin B6 (mg) 0,3 42 %

Kalcij (mg) 187 23 %
Železo (mg) 3,1 22 %
Mangan (mg) 0,3 15 %



ZAČUTITE 
PRIHODNOST

Preverite ponudbo vozil na zalogi na prvaizbira.si in odpeljite svojega Forda takoj. 
Uradna poraba goriva:  0.9-7,2 l/100 km. Uradne emisije CO2: 32-186 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0076-0,0375 g/km. Specifične emisije 
trdih delcev: /-0,00077 g/km. Število delcev: /-2,80 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 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. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Summit Motors, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana. 

IZBERITE SVOJEGA NA

FORD KUGA
PRIKLJUČNI HIBRID Z MNOŽICO PAMETNIH TEHNOLOGIJ
ZA VSE, KAR ŠE PRIDE IN VSE KAR ŠE BO

https://pravaizbira.si


Astellas Pharma d.o.o., Šmartinska c. 53, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Projekt ozaveščanja o sindromu prekomerno aktivnega sečnega mehurja 
in urinske inkontinence je podprlo podjetje Astellas Pharma  d.o.o. 
v sodelovanju z Društvom za uroginekologijo Slovenije. 

Literatura:  1. Milsom l et al. BJU Int 2001;87(9):760-6.; 
                        2. Abrams P et al. Urology 2003 ;61:37-49.
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